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Krikščionys demokratai ir 
„Socialdemokratija 2000" — 

kartu i rinkimus 
Vilnius, rugpjūčio 16 d. 

(Elta) — Pastatyti „užtvanką" 
plintančio populizmo ir radi
kalizmo bangai, remdamiesi 
bendromis programinėmis 
nuostatomis ir tvirtomis euro-
pietiškomis socialinės politi
kos tradicijomis ketina krikš
čionys demokratai ir socialde
mokratai dutūkstantininkai. 

Šios dvi partijos, pradėjusios 
konsultacijas dėl galimo bend
radarbiavimo Seimo rinki
muose, rengia seminarą so
cialinės politikos klausimais, 
numato priimti deklaraciją dėl 
bendradarbiavimo įgyvendi
nant socialines programas. 

Pasak Krikščionių demo
kratų partijos valdybos pir
mininko Algirdo Saudargo, 
krikščionys demokratai ir so
cialdemokratai dutūkstanti
ninkai yra tradicinės europie
tiško tipo partijos. Anot jo, Eu
ropos socialinės politikos tra
dicijos būtent ir yra sukurtos 
socialdemokratinių ir krikš
čionių demokratų partijų pa
stangomis. 

Krikščionių demokratų par
tijos valdybos pirmininko A. 
Saudargo teigimu, dviejų par
tijų bendradarbiavimas įgy
vendinant socialines progra
mas turėtų tapti „rimta už
tvanka" prieš Seimo rinkimus 
plintančiai populiarumo vai-

Sulaikytas įtariamasis 
„Senukų" firmos sargų žudynėmis 

Vilnius, rugpjūčio 16 d. šovinių tūtelių. 

kytnosi bangai ir įrodymu, kad 
deklaracijos be turinio yra nie
kis. 

„Lietuvoje kyla nauja popu
lizmo banga, nesidrovinti pa
naudoti radikalių metodų, 
kurstomos neigiamos nuotai
kos žmonėse ir ieškoma kal
tų", sakė A. Saudargas. Anot 
jo, tokie metodai yra seniai ne
pasiteisinę ir atnešė didelių 
nelaimių tiek Europoje, tiek 
daugelyje Lotynų Amerikos 
valstybių. 

Bendrame abiejų partijų de
klaracijos projekte dėl bendra
darbiavimo įgyvendinant so
cialines programas pabrėžia
ma, kad joms „ypatingą su
sirūpinimą kelia susikaupu
sios aštrios socialinės proble
mos". Siūlydami tikroviškus 
Lietuvos būklę ir visuomenės 
siekius atitinkančius sprendi
mus, krikščionys demokratai 
ir socialdemokratai dutūks
tantininkai tikisi sustabdyti 
populiarumo vaikymąsi. 

Anot Lietuvos partijos „So
cialdemokratija 2000" vado Ri
manto Dagio, partijos ketina 
pateikti tvirtą ir aiškią per
spektyvą Lietuvos žmonėms, 
kas laukia ateityje, paaiš
kinti, kaip bus palengvinta 
valstybėje vykstančių reformų 
našta. 

Nuotr.: Pasaulio lietuvių bendruomenes X Seime atidaryn 

Prasidėjo Pasaulio lietuvių 
bendruomenės Seimo sesija 

kalbą sako Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus. 
Gedimi no ŽUiuko (Elta) nuotr. 

(BNS) — Pirmadienį Kaune 
sulaikytas akcinės bendrovės 
„Senukai" padalinio darbuoto
jas , įtariamas dalyvavęs su
šaudant savo keturis kolegas 
— „Senukų" apsaugininkus. 

Lietuvos dienraščiai trečia
dienį rašo, kad sulaikytojo as
menybė kol kas neskelbiama. 

Pasak dienraščio „Respubli
ka", įtariamasis apklaustas ir 
sulaikytas dviems paroms. 
Trečiadienį po bendro miesto 
policijos ir prokuratūros va
dovų pasitarimo bus spren
džiama, ar kreiptis į teismą 
dėl suėmimo. 

Pasak dienraščio „Lietuvos 
rytas", pas sulaikytąjį rasta 
neteisėtai laikytų šaudmenų. 
Tačiau rasti ginklai ir šaud
menys ne tie, kuriais naudojo
si žudikas. Policija buvo sulai
kiusi dar porą asmenų, tačiau 
po apklausų jie buvo paleisti. 

Per tyrimą atkrito kai ku
rios pirminės apsaugininkų 
nužudymo prielaidos, pir
miausia ta, kad žudikas — 
psichiškai nesveikas žmogus. 
Iki šiol nepaneigta prielaida, 
kad žudikas anksčiau a r net 
šiuo metu dirbo „Senukų" 
bendrovėje ir gerai žinojo sau
gos tarnybos darbo tvarką, pa
žinojo sargus ir todėl jie patys 
įsileido jį į teritoriją. Tačiau 
iki šiol nužudymo motyvai lie
ka nežinomi. 

Kaip skelbta, praėjusį penk
tadienį Kaune nušauti keturi 
prekybos centro „Senukai" 
sandelių apsaugos darbuoto
jai. Nužudytieji — 23 metų 
Laimis Jasinskas. 65-erių 
Liudgardas Ksaveras Čere-
kas, 24-enų Vytas Miliutis ir 
53 metų Viktoras Jefremovas 
— rasti „Senukų" sandėlių te
ritorijoje Taikos prospekte. 
Apsaugos darbuotojai nužu
dyti šūviais į galvą ir kitos 
kūno vietas. 

Nusikaltimo vietoje rasta 
penkiolika 5.6 mm kalibro 

Pagrobti nužudytųjų apsau
gos darbuotojų ginklai ir radi
jo ryšio priemonės — du pisto
letai „Sig Sauer" bei lygia
vamzdis Šautuvas „Mossiterg" 
ir radijo stotelės „Motorola". 

„Senukai" yra vienas di
džiausių Lietuvoje prekybos 
tinklų, prekiaujančių įvairio
mis statybinėmis medžiago
mis, buities įranga ir namų 
apyvokos reikmenimis. 

V i ln iu s , rugpjūčio 16 d. 
(BNS) — Trečiadienį Vilniuje 
prasidėjo Pasaulio lietuvių 
bendruomenės (PLB) Seimo 
sesija, kurioje, be kitų klau
simų, planuojama svarstyti 
nutarimą, įpareigojantį visas 
lietuvių bendruomenes ir Lie
tuvos politines partijas nedvi
prasmiškai siekti Lietuvos 
pakvietimo į NATO 2002 me
tais ir įstojimo į Europos Są
jungą. 

Sesija tęsis iki rugpjūčio 19 
dienos, iš viso įvyks 14 po
sėdžių. Šiame renginyje daly
vaus apie 150 atstovų iš 31 
valstybės bei penkių žemynų. 
Pasaulio lietuvių bendruome
nę sudaro visi lietuviai, gyve
nantys už Lietuvos ribų. Vy
riausioji PLB institucija yra 
Pasaulio lietuvių bendruo
menės Seimas. 

Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus trečiadienį, atidary

damas PLB Seimo sesiją Vil
niuje, sakė, jog užsienio lietu-
vijos patirtis gali ir turi toliau 
tarnauti šiandieninei Lietu
vai. „Jūsų įgūdžiai, išmintis ir 
geranoriškumas turi ir toliau 
prisidėti tiek prie Lietuvos 
ūkio kilimo, tiek ir prie 
kultūrinio bei viešojo gyveni
mo pilnatvės", sakė jis. Sveiki
nimo kalboje * V. Adamkus 
pažymėjo, kad per ilgametę 
veiklos istoriją išeivių bend
ruomenės akiratyje buvo ne 
tik Lietuvos laisvės byla. Jos 
nariams visada rūpėjo švieti
mo ir kultūros reikalai, naujų 
mokyklų kūrimas ir veikian
čių išlaikymas. 

Prezidentas padėkojo vi
siems, kurių asmeninių pa
stangų dėka dėmesio ir globos 

U J Tėvynėje pasižvalgius 

sulaukia Lietuvos mokyklos, 
ligoninės, varganai gyvenan
čios šeimos. „Tokios išeivijos 
lietuvių aukos ne tik gerina 
žmonių gyvenimo sąlygas, bet 
ir įžiebia viltį vaikų bei jauni 
mo sąmonėje, išryškina ta rna
vimo savajai tautai prasmę", 
kalbėjo valstybės vadovas. 

Jo nuomone, šiandien Pa 
saulio lietuvių bendruomenei 
iškilęs naujas uždavinys — 
įjungti į savo gretas naująją 
emigracijos bangą. V. Adam
kus pabrėžė, kad būtina iš
saugoti naujųjų emigrantų 
ryšį su gimtąja kultūra, su 
tautos kamienu. „Jūsų valioje 
prisidėti prie procesų, kur ių 
dėka šiandieniniame pasau
lyje lietuviai sutinkami ka ip 
garbinga ir visavertė bendruo
menė", teigė Lietuvos vado
vas. 

Rusija nenuilstamai mėgina 
gelbėti savo povandeninį laivą 

Iš lietuviško paso išnyks 
gyvenamosios vietos antspaudas 

Murmanskas-Maskva, 
rugpjūčio 16 d. (Reuters-BNS) 
— Po dviejų nesėkmingų mė
ginimų Rusijos gelbėtojai tre
čiadienį dar kartą bandė pa
siekti 116 jūreivių, esančių 
Barenco jūroje nugrimzdusia-
me Rusuos atominiame povan
deniniame laive „Kursk". 

Gelbėjimo darbuose daly
vauja 22 laivai. Blogas oras ir 
prastas matomumas po vande
niu anksčiau sutrukdė prie 
laivo prijungti gelbėjimo kap
sulę. Pasak laivyno atstovo 
spaudai, gelbėtojai girdėjo, 
kaip įgulos nariai beldė į laivo 
sieną, bet šie signalai silpo. 
Paskutinį kartą beldimą gel
bėtojų laivai elektronine įran
ga girdėjo antradienį vakare. 

Tačiau naujienų agentūra 
,.Interfax" pacitavo Šiaurės 
laivyno spaudos tarnybos va
dovą Vladimir Navorockij, sa
kiusį, kad su įgula ryšys ne
nutrūko. „Žmonės gyvi ir tai 
svarbiausia", sakė jis. Admiro
lo Vladimir Kurojedov many
mu, laivo įgulai deguonies už
teks tik 48 valandoms. „Gel
bėjimo operacijos sėkmės tikė
simės iki rugpjūčio 18 dienos", 
teigė admirolas. Pasak jo, jei 
įgulos nepavyks evakuoti kap
sulėmis, visas laivas gali būti 
iškeltas dviem pripučiamais 
pontonais ir specialiais dir
žais. „Kursk" sveria 25,000 to

nų. 
Povandeninis laivas dėl ava

rijos a rba sprogimo sekma
dienį išjungė reaktorių ir leido 
laivui nugrimzti į jūros dugną. 
Pasak admirolo V. Kurojedov, 
laivo apgadinimai tokie neį
prasti, kad „tebegalioja visos 
trys galimų nelaimės priežas
čių prielaidos". „Pirmoji — 
sprogimas pirmajame torpedų 
skyriuje, antroji — II pasauli
nio karo laikų giluminės mi
nos sprogimas, trečioji — susi
dūrimas su išoriniu objektu", 
sakė V. Kurojedov. 

Tuo tarpu Rusijos premjero 
pavaduotojas Uja Klebanov 
trečiadienį pareiškė, kad nu-
grimzdusiame laive gyvybės 
ženklų nėra, bet nebūtinai visi 
116 įgulos narių žuvo. 

Naujienų agentūra „Inter-
fax", pacitavo prezidentą Vla
dimir Putin, kuris pareiškė, 
kad padėtis, susijusi su laivo 
įgulos gelbėjimu, „sunki ir, sa
kyčiau, kritiška". „Daroma 
viskas, ką galima padaryti", 
sakė prezidentas, atostogau
jantis Sočyje prie Juodosios 
jūros. 

Rusijos prezidentas pranešė, 
kad „mūsų bendrininkai ki
tose valstybėse siūlo Rusijai 
pagalbą ir konsultacijas, kaip 
išgelbėti 'Kursk' įgulą. Mūsų 
specialistai sako, kad mes tu
rime viską, kas būtina", pažy-

Vilnius , rugpjūčio 9 d. 
(Elta) — Visi keičiantys arba 
gaunantys naujus asmens pa
sus Lietuvos piliečiai nuo 
rugsėjo 1 dienos galės rinktis: 
turėti juose sovietmečiu įpras
tą registracijos spaudą ar jo 
atsisakyti. 

Prievolė deklaruoti gyve
namąją vietą asmens doku
mente panaikinama pagal šių 
metų kovo 30 dieną Seime 
priimtą Gyvenamosios vietos 
deklaravimo įstatymo įgyven
dinimo įstatymą. 

Tačiau Migracijos departa
mento direktoriaus pavaduo
tojas Kęstutis Bučinskas pa-

mėjo jis. Tačiau, pasak jo, dėl 
prastų orų kol kas gelbėtojai 
negalėjo panaudoti visų prie
monių. 

Atsakydamas į žurnalistų 
klausimus, ar nekelia abejo
nių kariškių pareiškimai apie 
gelbėjimo darbus, V. Putin pa
brėžė, kad „nuo pirmųjų mi
nučių, kai tapo aišku, kad lai
vui kažkas atsitiko, buvo im
tasi visų būtinų veiksmų", 
„niekas nelaukė nė vienos mi
nutės". 

Rusija trečiadienį pagaliau 
sutiko priimti Vakarų pagal
bą. Tačiau baiminamasi, kad 
ji gali būti pavėluota. Trečia
dienį į Norvegiją atvyko Di
džiosios Britanijos gelbėjimo 
komanda, atsigabenusi nedi
delį povandenini laivą. Britai 
yra pasirengė prisijungti 
„Kursk" gelbėjimo. 

brėžė, kad valstybes instituci
jose įvairius reikalus tvarky
siantys piliečiai deklaruoti 
savo gyvenamąją vietą vis tiek 
privalės. Skirtumas tik toks, 
kad nuo rugsėjo 1 d. mokyklų, 
poliklinikų, socialinės rūpybos 
ir kitų įstaigų darbuotojai ne
begalė vaikyti žmonių, reika
laudami „užsidėti spaudą" 
pase. Pakaks kitų dokumentų, 
įrodančių gyvenamąją vietą: 
tai galės būti nuosavybės ak
tai, nuomos sutartys su butų 
ar namų savininkais ir pan. 

K. Bučinskas dar pridūrė, 
kad „švarūs" vakarietiški pa
sai jokiu būdu nereiškia, jog 
tų valstybių piliečiai atleisti 
nuo prievolės pranešti savo 
gyvenamąją vietą valstybės 
institucijoms. Pavyzdžiui, Vo
kietijoje veikia specialios gy
ventojų įstaigos, kuriose rei
kia užpildyti gyvenamosios 
vietos deklaracijas. Skandina
vijos valstybėse už melagingą 
informaciją apie gyvenamąją 
vietą gresia iki pusės metų 
kalėjimo. 

Tuo tarpu Lietuva iš esmės 
naujai gyvenamosios vietos 
deklaravimo tvarkai, kai visi 
reikiami duomenys bu kaupia
mi atitinkamuose sąrašuose, 
rengsis dar dvejus metus ir 
keturis mėnesius — iki 2003 
metų sausio 1 d. Tada 
įsigalios naujasis Gyvenamo
sios vietos deklaravimo įsta
tymas, priimtas dar 1998 m. 
liepą. 

* L ie tuvos v y r u krepš inio 
r inkt inės sudėtyje Sydney 
olimpiadoje dėl pėdos traumos 
nežais 35 metų 220 cm ūgio 
NBA lygos Portlando „Trail 
Blazers" komandos vidurio 
puolėjas Arvydas Sabonis. 
Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
pats krepšininkais oficialiai 
šios žinios dar nepranešė, ta
čiau apie galutinį apsisprendi
mą nerungtyniauti olimpiado
j e pasakė Kūno kultūros ir 
sporto departamento vadovui 
Rimui Kurtinaičiui. Birželio 
viduryje Lietuvos krepšinin
kui JAV buvo at l ikta dešinio
sios pėdos operacija. Nors A. 
Sabonis j au nešlubuoja, tačiau 
lėtai gyjanti pėda nuolat tins
ta . Dienraščio teigimu, ne
rungtyniauti Sydney krepši
ninkas nusprendęs po konsul
tacijų su „Trail Blazers" tre
neriu masažuotoju J a u Jen-
sen, kuris j au 5 metus rūpina
si A. Sabonio kojomis. Be A. 
Sabonio, Lietuvos rinktinėje 
dėl t raumų nebus dviejų kraš
to puolėjų — Virginijaus Praš
kevičiaus bei Artūro Karnišo
vo. (BNS) 

* Va l s t i eč iu part i jos ir 
Krikščioniu d e m o k r a t ų są
jungos valdybų na r i ams nepa
vyko susitarti dėl kandidatų į 
busimą Seimą sąrašo sudary
mo daugiamandatėje apygar
doje. Todėl, kaip sakė Valstie
čių partijos pirmininkas, Sei
mo narys Ramūnas Karbaus-
kis, busimuose parlamento 
rinkimuose jie dalyvaus atski
rais sąrašais. Krikščionių de
mokratų sąjungai atstovau
jan t i s Kazys Bobelis apgailes
tavo, kad nepavyko sudaryti 
koalicijos, nes dėl to nukentės, 
j o nuomone, abi partijos. 
„Valstiečių partija užsispyrė 
ir nori, kad Seimą kontroliuo
tų valstiečiai. J i e nenori sutik
ti su tuo, kad ir kitų partijų 
atstovai gali kalbėti žemės 
ūkio, kaimo klausimais", pa
žymėjo K Bobelis. <BNS> 

* B u v ę s K a u n o meras ir 
va ls tybės konsu l tantas kon
servatorius Henr ikas Tamulis 
neteisėtai eina laikinojo Vals
tybinės mokesčių inspekcijos 
viršininko pareigas, tvirtina 
„Lietuvos rytas*. Valstybės 
tarnybos įstatymas politinio 
pasitikėjimo valdininkui ne
numato galimybės be konkur
so užimti karjeros valdininko 
— Valstybinės mokesčių ins
pekcijos viršininko — parei
gas , net jeigu tai būtų ir laiki
nas darbas. Kaip teigė „Lie
tuvos rytą" konsultavę teisi
ninkai , dėl šios priežasties vi
sus H. Tamulio, kaip laikinojo 
viršininko, priimtus sprendi
mus ir pasirašytus dokumen
tus teisme būtų galima užgin
čyti ir pripažinti niekiniais. 

* D a n g u s v i r i Raseinių 
b u s svaresnis , teigia „Lietu
vos rytas". Aplinkos ministeri
jos pareigūnai uždraudė šiame 
mieste įsikūrusiai Prancūzijos 
bendrovei „Vicamedis" gamin
ti medžio anglis. Kuriant ben
drovės įmonėje krosnis, virš 
aplinkinių namų pakibdavo 
dūmų ir suodžių debesis. Dėl 
šios istorijos galėjo įsiplieksti 
tarptaut inis skandalas . J gin
čą buvo įsitraukusi vyriausy
bė, Seimo nariai, kelios minis
terijos bei Lietuvos ambasada 
Prancūzijoje. „Nebegalima bu
vo daugiau rizikuoti žmonių 
sveikata", pareiškė aplinkos 
ministras Danius Lygis. iEka> 

* V i l n i a u s v i d u r i n e i m o 
k y k l a i „Lie tuvių n a m a i " , 
kurioje mokosi 250 užsienyje 
gyvenančių lietuvių vaikai, 
teisme teks bylinėtis dėl sko
lų, susidariusių dėl to, kad iš 
biudžeto ši švietimo įstaiga 
jau seniai negauna jai išlaiky
ti būtinų lėšų. Mokykla už pir
mąjį pusmetį valstybinei ben
drovei „Vilniaus šilumos t ink
lai" liko skolinga beveik 
63,000 litų. Valstybės išlai
komi „Lietuvių namai" j au 10 
metų moko, apgyvendina i r 
maitina Rusijos Sibire, Toli
muosiuose Rytuose, Vidurinė
je Azijoje gyvenančių t remti
nių palikuonis, kitose NVS 
valstybėse, Baltijos valstybėse 
gyvenančių lietuvių vaikus. 
Mokytis į Vilnių atvyksta ir 
jaunimo iš Vakarų valstybių. 

* K a u n o t a r y b o s k o n s e r 
v a t o r i ų frakcija miesto va
dovų darbe pasigenda konst
ruktyvios veiklos ir mano, kad 
per daug lėšų skiriama popu
listinių sprendimų įgyvendini
mui, savivaldybėje vykusioje 
spaudos konferencijoje, skir
toje tarybos darbo 100 dienų 
sukakčiai, sakė Kauno konser
vatoriai. Konservatorių frakci
jos vadovo Ramūno Garbara-
vičiaus nuomone, „laikas keis
ti požiūrį, kad opozicija tik 
griauna ir šūkalioja". „Mes ir
gi dirbame miesto labui. Opo
zicija ne šuo, kuris griebia už 
kelnių ir plėšia", kalbėjo j is . 
„Mes pasiūlome, jie (dauguma 
— Naujoji sąjunga, Lietuvos 
laisvės sąjunga ir Centro są
junga) atmeta, o po mėnesio tą 
patį siūlo", teigė Kauno ap
skrities viršininkas ir tarybos 
narys Kazimieras Starkevi
čius. 

* V i l n i a u s tolimojo kelei
v in io sus i s i ek imo bendrovės 
TOKS vadovas Arūnas Urbo
nas teigia, kad bendrovei pri
klausančio autobuso Latvijoje 
įvykusi eismo nelaimė, kurioje 
žuvo bendrovės vairuotojas, 
61 metų Jonas Kvietkauskas. 
buvo nelaimingas atsitikimas. 
Remiantis Latvijoje atliktais 
autobuso techninio patikrini
mo pirminiais rezultatais, 
1989 m. pagaminta transporto 
priemonė buvo techniškai 
tvarkinga, išnaudojusi tik 
trečdalį techninio pajėgumo 
iki kapitalinio remonto. Latvi
jos policija neketina kelti by
los dėl nelaimės. 'BN'S> 

* L i k u s dv iem m ė n e s i a m s 
iki Se imo r ink imų, kai ku
rios partijos dar vis atida-
vinėja nuo savivaldybių rinki
mų likusias skolas, ražo ..Res
publika". Diaugiausiai — apie 
50.000 litų — skolinga Tėvy
nės liaudies partija, kuri po 
savivaldybių rinkimų buvo įsi
skolinusi 108.000 litų įvai
rioms bendrovėms ir organiza
cijoms. 

* Tauragė j e iš „ S o d r o s " 
p e r k e l e r i u s metus pavog ta 
daugiau kaip puse milijono 
litų. Tai paaiškėjo atliekant 
šio skyriaus finansinį patikri
nimą, tačiau išvogta suma gali 
būti didesnė, nes pareigūnai 
spėjo patikrinti ...Sodros" Tau
ragės skyriaus veiklą tik nuo 
1995 iki 2000 metų. Eit.,, 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 17 d.: Hiacintas (Ja

cintas. Jackus i. Laisvydas, Mažvile. 
Rugpjūčio 18 d.: Sv Joana Pran

ciška Chantal; Agapita.-;. Ale. Elena. 
Gentvile. Joana. Mantautas. Saule-
nė. Saulenis. 
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DEŠIMTOJI A.P.P.L.E. 
VASARA LIETUVOJE (2) 

Liepos mėn. pabaigoje 
baigėsi Lietuvos mokytojų to
bulinimosi kursai ir semina
rai, kuriuos rengė jau dešimtį 
metų JAV veikianti bendrija 
..Amerikos pedagogų talka 
Lietuvos švietimui", žinoma 
santrumpa A.P.P.L.E. (ang
liškai .American Professional 
Partnership for Lithuanian 
Education"). 

Sukaktuvinė A.P.P.L.E. va
sara sulaukė plataus Lietuvos 
mokytojų atgarsio. Apskai
čiuota, kad įvairios trukmės 
kursus ir seminarus lankė 
apie 1,500 Lietuvos pedago
gų. Programa vyko 16 Lietu
vos vietovių, įskaitant Vilnių, 
Kauną ir Šalčininkus, dėstė 
66 JAV edukologai, aukštųjų 
mokyklų dėstytojai ir jų talki
ninkai. Tarp jų buvo ir Lietu
vos kolegos - edukologijos spe
cialistai. 

A.P.P.L.E. bendrijai priklau
so apie 300 narių, daugiausia 
iš Jungtinių. Amerikos Vals
tijų. Pelno nesiekiančios orga
nizacijos tikslas yra supažin
dinti Lietuvos mokytojus su 
švietimo naujovėmis ir skatin
ti kurti tokią švietimo sis
temą, kuri atspindėtų nepri
klausomos valstybės poreikius 
ir padėtų ugdyti naujas kartas 
demokratiniam gyvenimui. 

Šie metai yra skausmingi 
Lietuvos švietimui. Gilėjanti 
finansinė krizė privertė Švie
timo ir mokslo ministeriją 
smarkiai sumažinti mokyk
loms skiriamas lėšas, o dauge
lis savivaldybių - pagrindinis 
mokyklų finansų šaltinis -
smarkiai apkarpė savo 
biudžetus. Pvz., pirmąjį 2000 
m. pusmetį iš viso buvo atsisa
kyta mokytojų tobulinimosi 
programų, be kurių neapsiei
na jokia moderni valstybė. 

Tad dar svarbesnė negu 
praeityje tapo šių metų 
A.P.P.L.E. programa, kuria 
mokytojai naudojasi nemoka
mai, pasirūpindami tik savo 
transportu, nakvyne ir mais
tu. A.P.P.L.E. bendrija, kartu 
su Pedagogų profesinės raidos 
centru Vilniuje ir Lietuvos 
švietimo ir mokslo ministerija, 
sudaro programą, suranda pa
talpas, atveža amerikiečius 
specialistus, rūpinasi jų trans
portu ir gyvenimu, parūpina 
anglų-lietuvių ir lietuvių-
anglų kalbų vertėjus-specia-
listus, kurie sinchroniškai 
verčia paskaitas bei diskusijas 
ir paruošia rašytinę kursų bei 
seminarų medžiagą, rūpinasi 
visais kitais su A.P.P.L.E. va
sara susijusiais reikalais. 

Tokią programą būtų 
neįmanoma įgyvendinti be 
tvirtos finansines pagalbos. 
A.P.P.L.E. bendrija džiaugiasi 
užnugariu, kurį sudaro para
ma iš Lietuvių fondo (kuris 
šios vasaros darbams paskyrė 
10,000 dol.). Tautos fondo (ku
ris taip pat paskyrė 10,000 
dol. šios vasaros programai), 
Atviros Lietuvos (Soros) fondo, 
Katalikų religinės šalpos. Vy
tauto Landsbergio Fondo, JAV 
Vyriausybes per Amerikos 
centrą Vilniuje. JAV aukštųjų 
mokyklų ir atskirų asmenų -
lietuvių ir nelietuvių auko
tojų, daugiausia iš JAV. 

A.P.P.L.E. nariai taip pat 
susimoka bendrijos nario mo
kestį (25 dol. asmeniui, 40 dol. 
šeimai). Be to, A.P.P.L.E. na
riai patys suaukoja pinigus 
Lietuvos mokytojų stipendi
joms, kuriomis apmokama 
didele pragyvenimo išlaidų 
dalis. Šie pinigai nėra skiria
mi iš A.P.P.L.E. biudžeto - tai 
asmeniška dalyvaujančių JAV 
pedagogų ir ju bičiulių Ameri
koje dovana Lietuvos kole
goms. 

Apie rizikos vaikus 
Dešimtosios sukaktuvines 

A.P.P.L.E. vasaros darbai Lie
tuvos sostinėje tęsėsi tris sa
vaites. 

Liepos 10 d. prasidėjo semi
naras, pavadintas „Rizikos 
vaikai", skirtas Lietuvos moki
nių tarpe sparčiai plintančiai 
narkomanijai, alkoholio pikt
naudžiavimui, . nusikalstamu
mui ir kitoms problemoms ap
tarti. Pirmą kartą Lietuvoje 
vienoje patalpoje susėdo gilin
ti žinių apie šį skausmingą 
klausimą pedagogai, klasių 
auklėtojai, mokyklų vedėjai, 
mokyklų psichologai, sociali
niai darbuotojai, konkursan-
tai, teisėsaugos pareigūnai, 
savivaldybių švietimo skyrių 
ir Švietimo ir mokslo ministe
rijos darbuotojai. Dalyvavo 
210 asmenų iš visos Lietuvos, 
o jiems vadovavo 17 JAV spe
cialistų ir viena šios srities 
žinovė iš Lietuvos - Silva Sa
vickaitė. Tarp amerikiečių 
buvo ir du lietuviai: Gabrie
lius Gediminas Rajeckas, bu
vusio Lietuvos atstovo Vašing
tone sūnus, ir Walter Serbent 
iš Connecticut valstijos. 

Seminare buvo plėtojami 
klausimai, kuriems buvo duo
tas įvadas pernai vykusioje 
vienos dienos konferencijoje 
apie rizikos vaikus. Konferen
ciją rengė A.P.P.L.E. bendrija, 
Lietuvos Švietimo ir mokslo 
ministerija, Respublikinės 
universitetinės ligoninės Vai
ko raidos centras ir Vilniaus 
miesto pedagoginė-psichologi-
nė tarnyba. Šįkart šiems klau
simams pašvęsta ištisa sa
vaitė. 

Dalyviai klausėsi aštuonių 
sričių paskaitų. Vienoje aptar
ta, kaip atpažinti apleistus ir 
prievartaujamus vaikus, nu
statyti šios būklės ryšį su 
vaikų negaliomis, padėti vai
kams dorotis su sielvartu dėl 
šeimos nario netekties, sukur
ti apsaugos sistemą vaikams, 
dirbant su šeimos nariais, mo
kykla ir aplinkine bendruo
mene. 

Kita itin opi tema Lietuvoje 
- savižudybės. Nagrinėtas 
pedagogų bei kitų profesio
nalų vaidmuo savižudybių bei 
kitų save naikinančių veiks
mų prevencijoje ir intervenci
joje. Daugiausia dėmesio skir
ta prevenciniams ir apsaugos 
veiksmams, stengiantis už
kirsti kelią jaunų žmonių 
savižudybėms. Dalyviai tobu
lino savižudybių rizikos 
įvertinimo įgūdžius, buvo 
mokomi, kaip teikti psicholo
ginę „pirmąją pagalbą", įsi
kišti kilus krizei. Kiekvienas 
dalyvis turėjo progos ruošti 
savo savižudybių prevencinį 
planą, kuriuo galėtų vadovau
tis grįžęs į savo mokyklą arba 
bendruomenę. 

Atskiras paskaitų ciklas 
buvo skirtas mokyklos prog
ramoms, kuriomis vertinama 
vaikams gresianti rizika ir 
skatinamas šeimos atsparu
mas smurtui. Buvo mokomasi 
apie šeimos narių sąveikos 
formas, naujas komunikacijos 
formas bei priemones, stab
dant tokį elgesį, kuris veda 
prie smurto šeimoje. Taip pat 
susipažinta su JAV mokyklose 
naudojama „Pasisekimo mo
kykloje" anketa, kurią užpildo 
paaugliai ir kuri padeda vai
kams bei pedagogams vertinti 
bręstančias problemas. Anke
ta buvo išversta į lietuvių 
kalbą - Lietuvos pedagogai, 
norintys dalyvauti metus 
trunkančiame tyrime, galės ja 
naudotis ateinančiais mokslo 
metais. 

Taip pat buvo aptartos mo
kyklos priemones, kuriomis 
galima skatinti jaunuolius gy
venti sveiką gyvenimą ir siek
ti tapti sėkmingais bei veiks
mingais visuomenes nariais. 

A.P.P.L.E. dešimtmečio paminėjime Vilniuje. Iš kaires: Lietuvos Švietimo ir mokslo ministras Kornelijus Plate
lis, JAV ambasadoriaus Lietuvoje žmona Nina Smith, ambasadorius Keith Smith, A.P.P.L.E. pirmininkė Emili
ja Sakadolskienė. 

Dalyviai buvo mokomi, kaip 
nustatyti jauno žmogaus stip
riąsias puses, talentus ir su
gebėjimus, o po to stiprinti 
juos įdomiais ir naudingais 
užsiėmimais bendruomenėje. 
Dar kita seminaro tema buvo 
katalikiškos etikos taikymas, 
auklėjant rizikoje esančius 
vaikus, skatinant juose viltį, 
kuri grindžiama tikėjimu ir 
religinėmis tradicijomis. 

JAV ir Lietuvos kolegos taip 
pat dalijosi profesine patirtimi 
apie vaikų protinių sutrikimų 
nustatymą ir gydymą. Buvo 
kalbama apie penkias katego
rijas protinių sutrikimų, kurie 
gali veikti ne vien vaiko 
sėkmę mokykloje, bet it jo 
gyvenimą apskritai: protinis 
atsilikimas; mokymosi nega
lios (skaitymo, raidžiavimo, 
rašymo, matematikos); kalbos 
sutrikimai (artikuliacija, 
raiški kalba, kalbinis imlu
mas); hiperkinetiniai sutriki
mai ir nerimo reakcijos (atsi
skyrimo, fobijos, brolių-seserų 
santykiai). Surengtos grupės 
diskusijos, kuriose buvo kal
bama apie praktinį šios teo
rinės medžiagos taikymą. 

Daug laiko rizikos vaikų 
seminare buvo skirta alkoho
lizmo ir narkomanijos šak
nims, prevencijai ir gydymui. 
Tarp svarstytų klausimų: 
priemonės, kuriomis nustato
mas kenksmingų medžiagų 
piktnaudžiavimas, intervena-
vimo būdai ir gydymas. Buvo 
kalbama apie šeimos vaid
menį skatinant vaiko atsispy
rimą alkoholizmui ir narko
manijai, emocinius procesus, 
savigarbą, gėdą ir bendrą 
priklausomybę. Praktiniais 
užsiėmimais buvo aptariama, 
kaip mokykla ir aplinkinė 
bendruomenė gali padėti 
šeimai, švelninti joje esamus 
trūkumus. 

Pernykštė konferencija ir 
šios vasaros seminaras apie ri
zikos vaikus buvo surengti 
pačių Lietuvos mokytojų 
prašymu gvildenti šias proble
mas, dalytis JAV pedagogų 
patirtimi, kovojant prieš 
smarkiai plintantį vaikų ir 
paauglių alkoholizmą, nar
komaniją ir nusikalstamumą. 
Toji kova Lietuvoje tik dabar 
prasideda ir tęsis dar ilgai. 

Pedagoginiai tyr imai 

Kitas Lietuvos pedagogų pa
geidavimas A.P.P.L.E. bendri
jai buvo skirti daugiau dė
mesio mokytojų rengimui Lie
tuvos aukštosiose mokyklose, 
kad moderniausi metodai 
būtų prieinami ne vien tiems, 
kurie jais turėtų naudotis 
savo klasėse, bet ir tiems, ku
rie ruošia bosimas pedagogų 
kartas. Šiuo keliu ir pasuko 
A.P.P.L.E., kartu su Pedagogų 
profesinės raidos centru, re
miant Lietuvos švietimo ir 

mokslo ministerijai, Atviros 
Lietuvos (Soros) fondui, Moky
mo tobulinimo centrui ir JAV 
Informacijos žinybai per Ame
rikos centrą Vilniuje ir bend
radarbiaujant Lietuvos aukš
tojo mokslo institucijoms. 

Liepos 9-21 d. Vilniuje su
rengtas AP.P.L.E. seminaras, 
pavadintas „Pedagoginių situ
acijų tyrimai*. Jis buvo skir
tas padėti pedagogams pa
tiems plėtoti mokslinio tyrimo 
priemones, kuriomis tikrina
mas mokymo efektyvumas ir 
padedama - spręsti kylančias 
problemas. -

Kiekvienas pedagogas tikri
na ir vertina savo darbą. 
Dažniausiai tai daroma bend
raujant su pačiais mokiniais, 
stebint, kaip gerai jie įsisa
vina pateikiamą medžiagą. 
Tačiau vien tik bendravimas 
su mokiniais nepatenkina 
pedagogo noro perprasti, kas 
iš tiesų vieną priemonę daro 
efektyvią, o kitą - ne. Šian
dien pedagogas gali naudotis 
įvairiais pagalbiniais meto
dais, kuriais galima patikrinti 
pedagogines prielaidas, nu
statyti ir vertinti mokymo pri
oritetus, kelti savo dėstymo 
kokybę, iš anksto susekti bręs
tančias problemas. 

Per pastaruosius du dešimt
mečius smarkiai paplito pačių 
pedagogų atliekami tyrimai 
klasėje. Jie plačiai naudojami 
JAV, Kanadoje, Anglijoje, 
Austrijoje ir kitose šalyse. Šio 
posėdžio tyrimai yra taikomi 
ne aspirantams, kurie žada 
stoti į doktorantūrą ir tapti 
mokslininkais, o tiems peda
gogams, kurie nori tobulinti 
savo profesinius įgūdžius. 

Pernai šie tyrimai pirmą 
kartą išsamiai aptarti ir Lie
tuvoje, dalyvaujant iš visos 
šalies surinktoms pedagogų 
komandoms. Dalyvavo gimto
sios kalbos, muzikos, visuome
ninių mokslų, specialiosios pe
dagogikos, socialinio darbo 
psichologijos ir vadybos peda
gogai. Jiems talkino edukolo
gijos doktorantai iš Vilniaus 
pedagoginio universiteto, Kau
no technologijos universiteto, 
Klaipėdos universiteto, Šiau
lių universiteto ir magistran
tai, bendradarbiaujantys su 
Pedagogų profesinės raidos 
centru Vilniuje. 

Buvo aptarta: tyrimo tikslo 
suformulavimas, stebėjimo 
metodai, duomenų kaupimas, 
tyrimo organizavimas, tyrimo 
etikos klausimai, dažniausiai 
pasitaikančios klaidos vyk
dant tyrimą, statistikos pa
grindai. Dalyviai klausėsi pa
skaitų, dalyvavo diskusijose 
bei pratimuose, kur buvo nau
dojami pedagoginių tyrimų 
pavyzdžiai, kūrė nuosavus 
projektus s:vo mokyklai. Jie 
taip pat į>:pareigojo vykdyti 
savo supr iektuotą tyrimą 
1999-2000 : okslo metais, da

lyvauti periodiškame jų eigos 
vertinime, o kitą vasarą vėl 
rinktis Vilniuje aptarti ir ver
tinti rezultatus. 

Praėjusiais mokslo metais 
Lietuvoje buvo atlikti pirmieji 
bandomieji pedagoginių situa
cijų tyrimai. Juos vykdė patys 
mokytojai, jiems talkino mo
kyklų vedėjai ir seminare da
lyvavusių aukštųjų mokyklų 
doktorantai. Toks tęstinis, vi
sus metus apimantis projek
tas buvo pirmasis dešimties 
metų A.P.P.L.E. bendrijos is
torijoje. 

Šią vasarą į seminarą susi
rinko būtent šie Lietuvos pe
dagogai ir didžioji dalis ameri
kiečių dėstytojų, kurie pernai 
šiems tyrimams davė pa
grindą. Lietuvos aukštųjų mo
kyklų doktorantai, kartų su 
šešiais JAV specialistais, ver
tino mokytojų atliktus tyri
mus ir rinkosi diskusijų bei 
paskaitų apie pedagoginių si
tuacijų tyrimų plėtojimą, to
bulinimą ir tęsimą. Visi ame
rikiečiai yra mokslų daktarai. 
Viena jų per AP.P.L.E. susi
rado ir savo lietuviškas šaknis 

- Vilkaviškyje. Tai Vašingtone 
gyvenanti dr. Jesse Roderick, 
mokymo planavimo žinovė, 
daug metų dirbusi profesore 
Marylando valstybiniame uni
versitete. Kitas dėstytojas, dr. 
K Phillip Taylor, neseniai 
buvo patvirtintas AP.P.L.E. 
bendrijos pirmininku 2001-
2002 m. 

Šiuo metu aptariamos gali
mybės išleisti knygą, kurioje 
būtų pateikta mokytojų at
liktų tyrimų metodika, eiga ir 
analizė, amerikiečių specia
listų straipsniai apie pedago
ginius tyrimus ir patarimai, 
kaip tokius tyrimus pradėti ir 
vystyti. Knygos paskirtis būtų 
sudaryti sąlygas platesnei Lie
tuvos mokytojų bendruomenei 
susipažinti su pedagoginiais 
tyrimais ir naudotis jais savo 
klasėse. 

Kiti A.P.PJLE. seminarai 
Vilniuje 

Atsiliepdama į Lietuvos pe
dagogų prašymą daugiau 
dėmesio skirti naujų mokytojų 
rengimui, A.P.PX.E. bendrija 
taip pat surengė kursus pradi
nių klasių mokytojų rengė
jams. Liepos 9-21 d. į Vilnių 
suvažiavo mokytojų centrų 
darbuotojai, mokytojai metodi
ninkai ar ekspertai bei 
aukštųjų mokyklų dėstytojai, 
kurie rengia pradinių klasių 
mokytojus, juos konsultuoja 
ar kelia kvalifikaciją. Pirmą 
savaitę klausytojai dalyvavo 
Rizikos vaikų seminare ir rin
kosi jiems aktualias temas. 
Antrą savaitę dalyviai mokėsi, 
kaip vesti kursus, seminarus 
ir kt. kvalifikacinius renginius 
pradinių klasių mokytojams. 
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Tik šeštadienio laida: 
JAV $60.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $65.00 
Utsakant į Uatuvą: 
Oro pastų $500.00 
Reguliariu paštu $100.00 
Tik šeštadienio laida oro paltu $160.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu pastų $55.00 
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Moderatorius -kun. Viktoras Rimšelis 
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• RodakcŲS ut skelbimų turini neatsako. .Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• aaąialMįi straipsnius taiso aavo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

i i i 
1/2 metų 
$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 
$85.00 

3 men. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

Buvo aptariamas dalykų in
tegravimas, pedagoginių situ
acijų tyrimo metodika, moky
mosi teorijos, mokymasis ben
dradarbiaujant, kritinis 
mąstymas ir raštingumo teori
jos. 

Liepos mėn. pradžioje (3-14 
d.) vyko trys pamokų tvarka
raščių sudarymo seminarai, 
kuriuos surengė AP.P.L.E. 
kartu su Švietimo informaci
nių technologijų centru (ITC). 
Jiems vadovavo Amanda Mu-
liolienė, ilgametė AP.P.L.E. 
darbuotoja iš Clevelando, tal
kino jos vyras Algirdas, o taip 
pat du Lietuvos specialistai -
Vainas Brazdeikis ir Vilija 
Tarnavičiūtė. Seminarų daly
viai tobulino žinias apie vieną 
iš plačiausiai vartojamų kom
piuterinių programų pamokų 
tvarkaraSčiams sudaryti -
„Mimosa*. Ji naudojama mo
kyklose 25 valstybėse, įskai
tant JAV, Kanadą, Angliją, 
Olandiją, Šveicariją, Argen
tiną, Estiją. Pastaraisiais me
tais „Mimosa" pradedama 
diegti ir Lietuvoje. 

Rytojaus „Drauge" skaity
kite apie A.P.P.L.E. dešim
tosios vasaros programą 
Šalčininkuose, Kaune ir kitose 
Lietuvos vietovėse. 

Parengė 
R o m a s Sakadolskig 

* Šių m e t ų pirmąjį pus
met i naftos produktų krovos 
verslovė „Klaipėdos nafta" už
dirbo 34.5 mln. litų grynojo 
pelno. ,Ehs. 

EUG&EC. DECKER. DOS, P.C. 
4847 VV. 103 St , Oak. Lawn. IL 
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to 
rjptomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
pramanuiabeottu&ai punktualiai. 
Susftavirnui (kalbėti angBskai) 

Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

fl625S.7gmAvs.,Ha5toryH*s,IL 
TeL (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 778471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

90S5S.RobartsRd.,Hk*oryHls,IL 
1 mylia į vakarus nuo HarJsm Ave. 

TeL (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

B3MUNDASVaNAS,kLD,&C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbama •stuvisfcai 
6918 W.Archaf Ava. Sts 5 ir 6 

Cracapo. IL 60638 
T*L775»22»V9966 

Valanctoa pagal susUartrnaį 

ARAS2UOBA.M.D. 
AKIŲ UGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
JoHet.IL 60435 

Td . 815-741-3220 
UNAS SIDRYS, M.D. 

Akių ligos / Chirurgija 
9830 SRkJgeland Ave. 

Chicago Rktae, IL 60415 
Tel. 708-636-6622 

4149W.63rd. St. 
Tel. 773-736-7709 

Kun. Antanas Saulaitis, SJ. aukoja sv. Misiąs, minint A P P L E , 
dešimties metų sukaktį Vilniuje 2000 m. vasarą. 

http://JoHet.IL


DABARTINIO KAIMO 
PAKRAŠTY 

BRONIUS NAINYS 

Rašau pakrašty, nes tik ten 
tebuvau. Nors per paskiausią 
dešimtmetį net keturiolika 
kartų Lietuvą lankiau ir iš
būdavau joje po mėnesį ir dau
giau, gal aštuonis ar daugiau 
kartų buvau nuvykęs ir į savo 
gimtąjį kaimą, tačiau gerai 
pažinti jo dar nesuspėjau. Vis 
pristigdavau laiko nuodug
niau išsikalbėti net su da r 
gyvenančiais savo bendraam
žiais draugais. Tad ir galiu 
rašyti tik apie jo „pakraščius", 
kuriuos jau šiek tiek pama
čiau ir pažinau, bet ir vėl — 
tik pro savo akinius. Paguoda 
gal tik tokia, kad apie jį dau
giau nežino, vėl šokę kaimu 
rūpintis, dabar apie jį daug 
kalbantys, didieji Vilniaus po
litikai. Mat, rinkimai, o balsų 
medžioti reikia visur. 

Iš savo gimtojo kaimo išva
žiavau 1944 m. liepos 26-tą d., 
per Šv. Oną — mamos gimta
dienį. Ir net neatsisveikinęs, 
nes žadėjau dar grįžti ir pa
siimti tėvus. Jie liko ir daug 
kentėjo. Dėl to ir šiandien 
skaudu. Kai į jį grįžau 1990 
m. vasarį, sodybos nebepaži-
nau. Nė vieno buvusio trobe
sio. Net ir buvusi didelė kūd
ra, prieš kokius du šimtus 
metų ten gyvenusio dvarponio 
kasta, baigia užakti. O kiek 
ten buvo karosų, vėgėlių, vijū
nų, pagaudavom ir lydekų. Pe
rėdavo antys, labai gražiom 
uodegom laukinės vištytės, 
išdidžiai apie jas sparną rėž
davo raudonom skiauterėm 
riesti gaidukai. Tiesa, medžių 
yra, ir nemažai, bet visi nauji. 
Nei liepų alėjų — seno dvaro 
liekanų, nei beržynėlio, nei 
drebulėm apaugusios pakluo
nės... O kiek ten buvo uogų, 
grybų.. Dabar nieko nebėra. 
Nebėra nė aplinkinių kaimų... 
Tik pavadinimai ir po vieną 
kitą suvargusį namelį... Tik 
platūs savo dienas baigiančio, 
Lietuvai išsilaisvinus į bend
rovę išvirtusio, buvusio kolū
kio laukai. 
: Nebėra tik mano ir dar ke
lių kitų sodybų. Kaimas išli
kęs, net išplėstas, pristatyta 
daug naujų namų, mano gim
tojo namo vietoje stovi graži 
mūrinė mokykla. Mat kaimas 
buvo paverstas kolūkio cent
ru. Buvo palikta pagrindinė, 
nuo mano tėvų sodybos į šiau-

\fę einanti, gatvė ir prie jos pri
sišliejusios sodybos. Kaimas 
plėtėsi nuo tos gatvės į rytus, 
artėdamas į vieškelį, iš Šiau
lių pro Naisius, Pašvitinį, Žei
melį, einantį į Latviją Baus
kės link. Grikpėdžiai — įdo
mus ir gražus kaimo pavadini
mas, nors grikių čia niekas 
nešėjo. Kaimas — karališkai; 

baudžiavos nėjo, mokėjo carui 
nuomą, po kelis rublius už 
dubą. Dubos dydis — trys de
šimtinės, apie trisdešimt hek
tarų. Grikpėdžius sudarė apie 
15 dubų. Ūkininkai sėjo įvai
rius javus — duoninius bei 
pašarinius, linus, sodino dar
žoves, augino gyvulius, na
minius paukščius-, buvo sava
rankiški . Dar šio šimtmečio 
pradžioje jie pirkdavo tik ži
balą, druską, ra tams tepalą, iš 
dvaro a r keliaujančio pirklio 
— „arielkos" buteliuką. Visa 
ki ta pasigamindavo namie. 
Tėviškės seno svirno durys 
buvo sukaltos kaimo kalvio 
nukal ta is vinimis. Dirbo, gy
veno, augino šeimas, drauga
vo, namie pasigaminę miežių 
alučio seklyčiose vaišinosi, 
melodingas dainas t raukdami. 
O buvo balsingi ir mokėjo gra
žiai dainuoti. Paskiausiais 
metais prieš sovietinę okupa
ciją ir turtėt i buvo pradėję, 
j aun imas į mokslus kopė. Da
bar gi — viskas aukštyn ko
jom, ir niekas nežino, kaip j as 
nuleisti žemyn, kad galva vėl į 
savo vietą atsistotų. 

Iš tikrųjų padėtis dabar 
keista. Štai šeimininkai, pas 
kuriuos Grikpėdžių kaime po
rą naktų nakvojau, turtingi 
žmonės. Už jų namą Lemonte 
tr is š imtus tūkstančių dol. 
mokėtum. Mūrinis, dviejų 
aukštų, erdvus, vanduo ir visi 
patogumai viduje, moderni 
virtuvė, didžiulis kiemas, ap
sodintas gausybe žiemą vasa
rą žaliuojančių krūmelių, 
plaukymo baseinukas, šalia jo 
— mūrinis ugniakuras Kazbe-
ko šašlykui kepti. Savininkas 
— verslininkas: iš vietos ūki
ninkų perka kviečius, kartais 
da r augančius laukuose, juos 
nupjauna, iškūlia, pripila ke
liolikos vagonų traukinį ir ve
ža į Gudiją parduoti. Nė ko
kios valdžios tarpininkavimo. 
A! Spekuliantas! — sako vie
ni. O kur mes tuos kviečius dė-
tumem? — klausia kiti. Bet 
tuose pačiuose Grikpėdžiuose 
yra ir skurdokų trobelių. Kol 
kas dar šiaip taip pramintam, 
sako jų savininkui, bet kas 
bus, kai bendrovė subyrės? 
Kaip tada gyvensim? O rudenį 
ji žada byrėti, ir daugiau kaip 
š imtas žmonių liks bedarbiai. 
Vadovai nebegali jos išlaikyti: 
kviečių toną, karvę, kiaulę 
išauginti kainuoja daugiau 
negu už juos galima gauti . Be 
to, sunku ir parduoti. 

Aplankiau tris savo bendra
amžių šeimas. Pensininkai, 
gyvena savose sodybose. Žmo
nos ir vyro pensijas sudėjus, 
išeina apie 900-1,000 litų- Tu
ri po 12 hektarų žemės, už-

Pasaulio Lietuvių Bendruomenes Dušimtojo seimo atidarymas, įvykęs rugpjūčio 15 d. LR Seimo III rūmų konfe
rencijų salėje. Iškilmėse dalyvavo LR prezidentas \ ūdas Adamkus su žmona Alma, Seimo pirm. Vytautas 
Landsbergis su žmona Gražina (sėdi priekyje) ir daug kitų žymių svečių. G. Žilinsko nuotr. (Elta) 

siaugina po porą paršiukų, 
vištų, žąsų, ančių, daržovių, 
vaisių, pardavimui — kviečių, 
laiko ožką, o kiti ir karvutę 
pienui, ir išsiverčia. Kai prieš 
trejus metus kviečių tona bu
vo 700 litų, buvo visiškai ge
rai, o dabar jau blogiau, jų 
kaina nukrito iki 380 litų. 
„Tai jums vis tiek dar neblo
gai", — ištariu, šeimininkui. 
Taip, jiems dar neblogai, bet 
jaunoms šeimoms, nors ir visą 
dubą turinčioms, Išganymo" 
nėra. Nėra padargų žemei iš
dirbti, o ir išdirbus bei ap-
sėjus, naudos bus tiek mažai, 
kainos tokios žemos, kad net 
neišsimaitinsi. Tiesa, galima 
žemę nuomoti, Grikpėdžiuose 
įsikūrusi ir tokia verslovė, 
Karbauskio pavyzdžiu. Turi 
motorizuotą įrangą, gali iš
dirbti net iki tūkstančio hek
tarų žemės. Verslininkas sėja 
kviečius, miežius, žirnius, au
gina apie 200 kiaulių. Naudin
gai verstis ir įrangą išnaudoti, 
sako, reikia turėti ar išsinuo
moti bent 500 ha dirbamos 
žemės. Bet ir tokiu atveju, vis
ką įskaičiuojant — trąšas, 
darbą, kurą, alyvą, įrangos re
montą — į hektarą iki der
liaus sudorojimo reikia įdėti 
apie 2,000 litų. Jei geras der
lius, hektaras duoda 5 tonas 
kviečių. Tik savus pinigus at
gauti verslininkui toną reikia 
parduoti už 400 litų, o šian
dien kviečių tona tik 380 litų. 
Todėl ir nuoma už hektarą 
juokingai žema — tik 100 litų. 
Taigi 12 ha nuoma savininkui 
per metus neduoda nė Lietu
vos seimūno sekretorės mėne
sio algos. O prieškarinės ne
priklausomybes laikais su 12 
hektarų šeima jau galėjo vers
tis. Ką dabar galvoja tie „žino
vai", kurie šeimoms po tris 
hektarus dalino? Todėl ar rei
kia stebėtis, kad tokiems poli
tikams dešimt metų Lietuvai 
vadovavus, kaimas tokioje pa

dėtyje atsirado? 
Grikpėdžių kaime veikia de

šimtmetė pagrindinė mokykla. 
Praėjusiais metais ją lankė 85 
vaikai ir paaugliai. Netoliese 
esančiame kitame buvusio ko
lūkio centre, Bardiškių kaime, 
kuriame ir dar gretimuosiuose 
Diržių bei Steigvilių kaimuose 
prieškarinės nepriklausomy
bės laikais gyveno apylinkės 
turtingiausi ūkininkai, daug 
savo vaikų į mokslus išleidę, 
yra puošni, sporto sale aprū
pinta, tokia pat pagrindinė 
mokykla, kurioje mokosi apie 
šimtą jaunimo. Kur tas mo
kyklas baigusiems dėtis? Vi
durinei baigti į Linkuvą gal 
valdžia autobusais juos ir su-
vežios, bet, ką paskui daryti? 
Vilniaus, Kauno, net ir Šiau-i 
lių universitetai — ne šian
dienių šio. krašto žemdirbių 
kišenei. Kaimuose darbo jiems 
nėra. „Išeitis tik viena: bet 
kokia kaina, kaip išmanai, iš 
paskutiniųjų, dumk į Ame
riką. Ar negali man kaip nors 
padėti?" —,-sako man vienas 
toks jaunas vyras, susiradęs 
merginą ir žadantis kurt i šei
mą. Taip pat man sako ir vie
nas rajono politikas. Be vilčių 
pakliūti į Seimą... 

„Lietuvos,, rytas" apklausų 
duomenyse..,. nuolat skelbia, 
kad Lietuvos gyventojai dau
giausia pasitiki Bažnyčia 
(apie 60 nuoš.), atsiprašau — 
pagal jį, „Lietuvos rytu", žino
ma, pasitiki, daugiau. Taigi, 
gretinant su pasitikėjimu Sei
mu (8 nuoš.), Bažnyčia Lietu
vos žmonėms yra 7.5 karto di
desnis autoritetas negu Sei
mas. Tad gal ji čia ką nors ge
resnio galėtų padaryti, Seimą 
įtaigauti? Mano gimtosios pa
rapijos Pašvitinio graži bažny
čia anais laikais sekmadie
niais nuo lankytojų „lūždavo". 
Užsukau į ją dabar: vėlesnėse 
pamaldose iš viso 32 pensinin
kai, pagrindinėse — tik 15. 

LIETUVOS U EUCHARISTINIS 
, Nr.2 KONGRESAS 

„Rengiantis Kongresui 
mačiau, kokį didelį dvasinį po
tencialą turime Bažnyčioje, — 
sakė jis ir ypač pabrėžė pasą u-

. Hečių katalikų indėlį organi
zuojant Kongresą. — Šiandien 
Bažnyčioje galima aiškiai ma
tyti augantį suvokimą, kad ji
nai yra pašaukta ne valdyti, 
viešpatauti arba su kuo nors 
kovoti, bet tarnauti silpniau
siems broliams ir seserims". 

Buvo perskaitytas Šventojo 
Tėvo laiškas, kuriuo jis pa
skyrė atstovą Lietuvos II Eu
charistiniam kongresui, Aukš
tutines Bosnijos (Sarajevo) ar
kivyskupą kardinolą Vinko 
Puljic. Kardinolas Vinko Pul-
jic sveikinimo žodyje kalbėjo: 
„Šio Kongreso šventimas iš 
tiesų yra ypatingas įvykis. Tai 
malonės ir palaimos Lietuvos 
Bažnyčiai metas. Tai ypač 
reikšmingas įvykis, žymintis ' 
naują jos istorijos etapą". 

Sugiedojus Kongreso Eucha
ristinę giesmę, prasidėjo Eu
charistijos šventimas. Mišių 
koncelebracijai vadovavo ir 
pamokslą pasakė arkivysk. Si
gitas Tamkevičius. J i s kalbėjo 
apie Eucharistijos branginimą 
tikėjimo persekiojimo metais, 
kai už vaikų rengimą Pirmajai 
Komunijai tekdavo rizikuoti 
laisve. Priminė septintajame 
dešimtmetyje išplitusi Eucha
ristijos bičiulių sąjūdį, gaivi
nusį daugelio dvasinį gyveni
mą, dalijosi brangia patirtimi 
aukojant Mišias kalėjimo są
lygomis. Arkivyskupas apgai
lestavo, kad, atgavus nepri
klausomybę, daugelis žmonių 
nepasinaudojo galimybe sek
madieniais švęsti Mišias ir la
biau priartėti prie Eucharisti
nio Jėzaus . „Tačiau šiandien 
pastebime ir atsinaujinanti 
žmonių dėmesį Eucharistijai", 
— džiaugėsi ganytojas, vardy

damas viltingas dvasinio gyve
nimo apraiškas. Mišios baigėsi 
Švč. Sakramento išstatymu ir 
pagarbinimu. 

Netrukus Vilniaus gatvėje 
su vėliavomis išsirikiavo vys
kupijos, parapijas, organizaci
jos, mokslo įstaigos. Po jų į 
procesiją rikiavosi kviestiniai 
svečiai, vienuolijos, kunigai, 
Bažnyčios dignitoriai, hierar-
chai. Ant pakylos nešamą Švč. 
Sakramentą lydėjo jungtinis 
choras, o už jo ėjo tikintieji, 
neįsijungę į savo parapijų gre
tas. Procesija ėjo pakaitomis 
giedant chorams bei tikintie
siems ir grojant pučiamųjų or
kestrui. Iš viso Švč. Sakra
mentą lydėjo ne tik užsire
gistravę Kongreso dalyviai, 
bet kelis kartus daugiau žmo
nių. Anot Kongreso atidarymo 
ir Vigilijos koordinavimo gru
pės vadovo kun. Šarūno Pet
rausko, be gausiausiai dalyva
vusių Kauno arkivyskupijos 
tikinčiųjų, pažymėtinos dide
lės Vilkaviškio ir Telšių vys
kupijų grupės. Pasak jo, ypač 

nuosekliai Kongresui rengėsi 
Kauno medicinos universiteto 
ir Akademinių klinikų žmo
nės. Vigilijos dieną Kongreso 
dalyviams talkino apie 40 sa
vanorių. 

Atėjus prie Šv. Arkangelo 
Mykolo (Įgulos) bažnyčios, ap
link ją išsirikiavo vyskupijų 
bei parapija dalyviai. Šven
čiausiasis Sakramentas buvo 
įneštas į bažnyčią ir pagarbin
tas. Po Valandų liturgijos įgu
los bažnyčioje prasidėjo nuola
tinė Švenčiausiojo Sakramen
to adoracija, trukusi iki birže
lio 4 d. 14 tai. Nepertraukia
mą adoraciją laidavo sudary
tas tvarkaraštis, pagal kurį 
vyskupijoms bei vienuolijoms 
buvo paskirtas tam tikras lai
kas. Žmonės gausiai ir mielai 
adoravo visomis Kongreso die
nomis. Savo maldos intencijas 
dalyviai galėjo užrašyti į spe
cialią knygą. 

Viešpaties vynuogyno 
darbininku d iena 

Birželio 2-oji, Viešpaties vy-

Klebono rinkliava: per mėnesį 
80 litų. Tai čia tie 60 nuoš. pa-
sitikinčiųjų? Klebonas: „Du
miu ir aš į Ameriką... Nenu
sigąskit, tik pagalbos ieškoti. 
Jaunimo centrui įruošti". 

Klebone, palauk. Sako, da
bar čia nauja politika ateina. 
Gal ji ką nors...? 

BASŲ KAPINĖS — 
KULTŪROS VERTYBĖ 

Vilniaus miesto Rasų ka
pinės įrašytos į Lietuvos Re
spublikos nekilnojamųjų kul
tūros vertybių registrą. Kultū
ros paveldo centro siūlymu, 
tokį sprendimą priėmė Kultū
ros vertybių apsaugos depar
tamentas. XVIII ir K amžiaus 
sandūroje Misionierių vienuo
lyno bažnyčios iniciatyva kal
votame Vilniaus priemiestyje 
įkurtos Rasų kapinės yra vie
nos seniausių Lietuvos sos
tinėje, turi didelę istorinę, 
meninę ir architetūrinę vertę. 

Rasų kapinėse yra daug 
įdomios architektūros koply
čių, kolumbariumų, vertingų 
antkapinių paminklų, žymiųjų 
skulptorių — Juozo Zikaro, 
Broniaus Pundžiaus, Juozo 
Kėdainio, Rapolo Jakimavi
čiaus, Petro Aleksandravi
čiaus, Gedimino Jokūbonio, 
Vlado Vildžiūno, Nijolės Gai
galaitės, kitų autorių darbų. 
Rasų kapinėse palaidotas lie
tuvių tautos patriarchas dr. 
Jonas Basanavičius, dailinin
kas ir kompozitorius Mikalo
jus Konstantinas Čiurlionis, 
rašyt. Vincas Mykolaitis-Pu
tinas, rež. Borisas Dauguvie
tis, tenoras Kipras Petrauskas 
ir daug kitų žymių asmenybių 
— meno ir mokslo pasaulio 
žmonių, visuomenės ir vals
tybės veikėjų. (Elta) 
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Danutė Bindokienė 

Kiekvienas vis kitaip 
mato 

• Žodis pririša, žodis palei
džia. 

Estų patarlė 

Ir mūsų planetos atlase, ir 
pasaulio šalių sąrašuose — tik 
viena Lietuva. Tarp gausybes 
tautų tautelių, valstybių vals
tybėlių; priklausomų — ne
priklausomų; demokratiškų — 
diktatoriškų; turtingų ir varg
stančių... O vis dėlto kartais 
atrodo, kad yra daugiau negu 
viena, arba tokia neapibrėžia
ma, nesuvokiama, kad kiek
vienas ją vis kitaip mato, ki
taip supranta, išgyvena. 

Tie nuomonių skirtumai ir 
saviti žvilgsniai į Lietuvą ne
retai lietuvius įklampina į tar
pusavio nesutarimus, įaudrin
tus jausmus ir pakilusį krau
jospūdį. 

Bet juk Lietuva — ne 
kažkoks miražas dykumoje, o 
tikra, gyva, neseniai laisvę at
gavusi, valstybė, besistengian
ti įsirikiuoti, kaip lygiateise 
narė, į kitų Vakarų pasaulio 
tautų šeimą. Per dešimt ne
priklausomybės metų jau re
tas kuris Amerikoje ar kitur 
užsienyje gyvenantis lietuvis 
nebuvo ant jos žemės kojos 
pastatęs, savo akimis ją 
regėjęs. Net ir tie, kurie po ne
priklausomybės atkūrimo ry
žosi svetur emigruoti .ir sau 
laimės paieškoti, šiandien turi 
neblogą vaizdą, kas ir kokia 
yra Lietuva. 

Rodos, nėra reikalo savo 
pasirinkimą iš gimtosios že
mės išvykti pateisinti nuola
tiniais tvirtinimais, kaip sun
ku ir blogai ten gyventi. 

Rodos, nėra reikalo ir II pa
saulinio karo metu iš Lietuvos 
išbėgusiems savo pasirinkimo 
negrįžti į laisvą tėvynę (nors 
pusšimtį metų tvirtino, kad 
tai padarys, vos tik iš jos pa
dangės išnyks okupantai) pa
teisinti tvirtinimais, kad „ne 
tokios Lietuvos ilgėjosi..." 

„Vilnius niekuomet nebus 
Paryžius", — teigia jauna mo
teris, pasirinkusi gyventi Vo
kietijoje („Nenoriu gyventi 
Lietuvoje", šios dienos 5 psl.). 
Argi norėtume, kad Vilnius 
taptų Čikaga, Berlynu, Var
šuva, Paryžiumi? „Aš šlykš
čiuosi Amerika", — skundžiasi 
kita mergina, bet labai pasi
piktina, kai pasiūloma grįžti j 
Lietuvą, kurioje ir darbų sto
ka, ir kultūros per mažai, ir 
žmonės „lyg sustabarėję"... 

Iš žiniasklaidos ir iš pri
vačių pasakojimų nesunku 
matyti dvi Lietuvas — tary
tum vieną teigiamą, kitą nei
giamą to paties vieneto pusę. 
Tačiau abi tos pusės rodo 
iškreiptą tikrovės veidą. 

Neigiamosios „komandoje" 
visų pirma rikiuojasi politine 

maišatis, partijų rietenos, po
litikų blaškymasis iš vienos 
grupuotes j kitą. eiliniam bal
suotojui prarandant bet kokį 
interesą dalyvauti rinkimų 
procese, f neigiamybių sąrašą 
tinka ir nuolatiniai skundai 
dėl vis didesnių skylių valsty
biniame biudžete ir pasiteisi
nimo, kad valdžia negali remti 
svarbių projektų I kaip pato
gu...). Taip pat kaimo padėtis! 
Ji tokia apverktina, kad aša
ros pripildytų ežerus... 

Iš teigiamosios puses — pir
menybę išsikovotų kultūriniai 
reiškiniai, kurių ir apstu, ir 
įvairumo nestokoja. Iš tikrųjų 
galime visi didžiuotis Lietuvos 
mokslininkų, muzikų, daili
ninkų, tekstilininkų, ansam
blių ir kitų grupinių bei pavie
nių kultūrininkų pasieki
mais, žinomais ne tik savame 
krašte, bet ir toli už jo ribų. 
Jie ne tik eina koja kojon su 
daug turtingesnių ir ilgiau 
laisvėje gyvenusių tautų žmo
nėmis, bet neretai juos pra
lenkia. 

Kas pastaruoju metu lan
kėsi Lietuvoje, ypač Vilniuje, 
grįžo su gražiausiais įspū
džiais apie vykdomus remon
tus, naujas statybas ir kitus 
projektus, suteikiančius gy
ventojams patobumų, o turis
tam.-; — pasigėrėjimo. Tačiau 
teigiamos pastabos susilaukia 
ir neigiamų komentarų: o kaip 
kituose miestuose? Ar tik vie
nas Vilnius vertas dėmesio? 
Kodėl Lietuvos politikai — 
tiek seimūnai, tiek vyriau
sybė, taip bijo pajudėti iš sos
tinės (nebent ryžtasi dalyvauti 
kokioje šventėje provincijoje, 
jeigu jiems atrodo tai. naudin
ga), susipažinti su tolimes
nėmis vietovėmis, išklausyti 
žmonių nuomonių, skundų? 
Dažnai nieko kito ir nereikia, 
tik išklausyti! Jeigu žmogus 
jaučia, kad jo žodžiai nenu-
skrenda pro kurčias ausis, 
jam ir vargą pakelti lengiau, 
ir palaukti geresniu dienų ne
sunku. Tik. deja. per retai 
šiuo metu Lietuvoje tokių be
siklausančių ausų... 

Galbūt čia ir pati problemos 
akis: užsidarymas savo įsiti
kinimuose, užsispyrimas, pa
sikeitimų baimė. O svarbiau
sia — „neklystamumo sindro
mas", kai atsisakoma net prie
laidos, kad gali būti ir kitaip. 
Lietuva vis tik yra viena. Mes 
galime ją mylėti, bet tuomet 
privalome toleruoti ir jos tam
siąsias puses. Kitas pasirinki
mas — nuo jos visiškai nusi
sukti. Tikram lietuviui, kur jis 
begyventų, tai neįmanoma... 

nuogyno darbininkų diena, šias popietines konferencijas 
prasidėjo dalyvių ir svečių re- užsiregistravo apie 2.800 zmo-
gistracija Kauno halėje. I de- nių. Prie Halės pastatytoje pa-
šimtyje skirtingų vietų vyku- lapinėje, „Viešpaties vynuogy

no" padangėje, prasidėjo Baž
nyčios institucijų bei organiza
cijų prisistatymas. 

(Bus daugiau) 
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Kas Lietuvoje 

ETNOKULTŪROS 
EKSPEDICIJOS 

Šią vasarą po visą Lietuvą 
dirba apie keturiasdešimt et
nokultūros tyrimo ekspedicijų. 
Jas daugiausia remia savival
dybes ir privatūs asmenys. 

Raguvoje ir Tauragnuose 
baigiama rinkti medžiaga 
valsčių istorijos monografi
joms, kurias leidžia ..Vers
mes" leidykla, iki šio! jau 
išleidusi šešias stambias Lie
tuvos valsčių istorijos mono
grafijas. 

Didžiausia šiemet ekspedici
ja baigėsi Šiaulių rajono Rau
dėnų apylinkėje. Istorijos, et
nografijos, tautosakos faktus 
ir eksponatus rinko beveik 60 
žmonių, tarp jų — Šiaulių uni
versiteto etnologijos specia
lybes studentai. Šiaulių „Auš
ros" ir Lietuvos Dailės muzie
jaus darbuotojai, Lietuvos Is
torijos instituto mokslininkai, 
\ietos kultūros ir švietimo 
darbuotojai. Surinkta vertinga 
medžiaga bus spausdinama, 
naudojama mokslo darbams, 
dalis jos bus palikta kuriamo 
Raudėnų pagrindinės mokyk
los kraštotyros muziejaus 
reikmėms. 

Rugpjūtį etnokultūrinės ek
spedicijos vyksta Jonavos rajo
no Ruklos ir kitose apylinkėse, 
o Šakiu rajone. Plokščiuose, 
bus renkama tautosaka. (Elta) 

PAGERBĖ ŽUVUSIUS 
MOKINIUS 

Liepos 23 d. Molėtų rajone 
buvo pagerbti Alantos mokyk
los mokiniai žuvę už Lietuvos 
laisvę. Pagerbimo iškilmės 
prasidėjo Mišiomis Alantos 
bažnyčioje, po to Alantos mo
kykloje atidengta ir pašven
tinta už laisvę žuvusių moki
nių atminimo lenta, o mokyk
los salėja kalbėta apie jų 
žygdarbius. 

Vieni iš pagerbiamų Alantos 
mokinių žuvo Lietuvos neprik
lausomybės kovose, kiti — 
partizanų būriuose pokario 
metais. Štai kelios pavardės. 

Lt. Pranas Telksnys (1890-
1920) žuvo mūšyje su lenkais 
ties Giedraičiais; Juozas Pet-
rauskas-Laimutis, vienas pir
mųjų Alantos apylinkėse pra
dėjęs organizuoti partizanus ir 
tapęs Didžiosios Kovos apy
gardos trečios kuopos vadu, 
žuvo 1949 m. Buvo užkastas 
Alantos „skrebyno" kieme, o 
1991 m. jo palaikai perkelti į 
miestelio kapines: partizanas 
Vladas Milelevičius žuvo 1944 
m. Iš jo brolio Felikso šeimos 
žuvo trys sūnūs: Pranas — 
1944 m., Vytautas-Papartis — 
1947 m.. Stasys-Bijūnas — 
1950 m. Liko gyvas tik jau
niausias Danius, dabar gyve
nantis Panevėžyje. (Elta) 

DELTUVA SKENDĖJO 
MŪŠIO DŪMUOSE 

Ukmergės rajone esančiose 
Deltuvos apylinkėse praėjusį 
sekmadienį buvo inscenizuo
tas 1812 metų Prancūzijos-
Rusijos karo mūšis, dalyvau
jant penkių šalių istorijos klu
bams. Šis mūšis minimas isto
rijos šaltiniuose Deltuvos 
mūšio vardu. Tai vienintelis 
didelis Napoleono epochos 
mūšis, vykęs Lietuvos teritori
joje. 

Šiuo renginiu Lietuvos en
tuziastai stengėsi pataikyti į 
koją su kitų Europos kraštų 
karo istorijos klubais, kurių 
veikla pastaraisiais metais 
ypač suklestėjo. Kadangi la
biausiai domimasi Napoleono 
epochos mūšiais ir karo a m * 
nicija, Kauno karo istorijos 
klubas pasirinko šio laikotar
pio inscenizaciją. 

Istorinis Deltuvos mūšis 
baigėsi nevalingomis paliau
bomis, nes generolo VVietgen-
stein vadovaujami Rusijos ka
riuomenes pirmojo korpuso 
kariai sugebėjo ištrūkti iš 
Prancūzijos maršalo Oudinot 
2-ojo korpuso karių apgulties 
ir prancūzai neįvykdė impera
toriaus įsakymo sunaikinti ru
sus. Tuo tarpu inscenizacijoje 
nugalėjo istorijos pažinimas ir 
įspūdžiai, kuriuos patyrė žiū
rovai. Nors tikroji Napoleono 
ir Rusijos kariuomenės mūšio 
diena buvo 1812 m. birželio 28 
(prancūzų kariuomenei žen
giant į Vilnių), bet, žiūrovų 
patogumo dėlei, šįmet mūšis 
inscenizuotas prieš Žolinę. 

Ne viskas tą sekmadienį 
buvo „senoviška": susirinku
sius linksmino Motorizuotos 
pėstininkų brigados „Geleži
nis vilkas" garbės sargybos 
kuopos orkestras, šaudė ma
žosios saliutinės patrankos, 
Lietuvos kariai taip pat su
rengė šiuolaikinės karo tech
nikos parodą, demonstravo 
lengvąją ginkluotę ir svečius 
vaišino kareiviška koše. (Elta) 

SVEČIAI ATVEŽĖ 
BAROKO MUZIKĄ 

Pirmą kartą į Lietuvą atvy
ko Europos Sąjungos baroko 
orkestras, atliko du kon
certus: rugpjūčio 13 d. Kaune, 
Pažaislio vienuolyne, o rugp. 
14 d. — Vilniuje, Šv. Apaštalų 
Petro ir Povilo bažnyčioje. 
Koncertuose skambėjo J . S. 
Bach ir G. F. Handel kūriniai, 
diriguojant Roy Goodman. 

Europos sąjungos baroko or
kestras — unikalus muzikines 
kultūros reiškinys. Konkurso 
būdu kiekvienais metais į or
kestrą atrenkami vis nauji ta
lentingiausi Europos valstybių 

jaunieji atlikėjai, vos prade
dantys baroko muzikos kar
jerą. 

S K E L B I M A I 

Kauno Karo istorijos klubo nariai dažnai pasirodo įvairių valstybės iškilmių progomis, nes jų uniformos ir seno
vine ginkluotė patraukia visų dėmesį ir suteikia įvairumo. 

Australijos) bibliotekoje ir Lie
tuvių namuose, o taip pat Mel-
bourno Lietuvių namuose. Su
tiktuvės vyko ir Vilniuje, kur 
cjalyvavo pati jos autorė. 

Šiemet Lidija Šimkutė pa
kviesta į Poezijos rudenį Drus
kininkuose ir į Latvių poezijos 
festivalį. Jos poeziją į latvių 
kalbą verčia poetas Knuts 
Skujienieks. Kitas L. Šim
kutės poezijos rinkinys anglų 
ir vokiečių kalba („VVhite 
Shadows/Weisse Schatten") 
turėtų išeiti rugsėjo pabaigoje 
Austrijoje. Eilėraščius į vo
kiečių kalbą vertė poetas 
Christian Loidl iš Vienos. (TIC) 

„ELZĖ IŠ GILIJOS" 
MASKVOS FESTIVALYJE 

Senas tradicijas turinčiame 
XXII tarptautiniame Maskvos 
kino festivalyje Lietuvai atsto
vavo Algimanto Puipos vaidy
bine juosta „Elzė iš Gilijos". 

Naujausias režisieriaus A. 
Puipos vaidybinis filmas pagal 
Vytauto Žalakevičiaus scena
rijų „Elzė iš Gilijos" jau paro
dytas tarptautiniuose kino fes
tivaliuose Berlyne, Vilniuje, 
Karlovy Varuose, o rugsėjo 
mėnesį juosta bus rodoma Ry
goje. Pagrindinius vaidmenis 
filme atlieka aktoriai Eglė Je-
selskytė ir Andrius Paula
vičius. (Elta) Publika renkasi į Pažaislio muzikos festivalį. Eito* nuotr. 

25 konkursą laimėję muzi
kantai šešiems mėnesiams 
priimami į orkestrą, kuriame 
kartu ir mokosi, ir repetuoja, 
ruošdamiesi tarptautinėms 
gastrolėms su žymiausiais pa
saulio dirigentais ir solistais. 

Europos Sąjungos baroko 
orkestro koncertų Lietuvoje 
sumanytojas ir organizatorius 
— Pažaislio muzikos festivalio 
direktorius. Kauno filharmo
nijos vadovas Just inas Krėpš-
ta. Koncertas Vilniuje — ben
dras Europos Tarybos kultū
ros 'kelių programos „Baroko 
kelias Lietuvoje"' ir Lietuvos 
valstybinio radijo bei televizi
jos projektas. Programa „Ba

roko kelias Lietuvoje" siekia
ma išryškinti Lietuvos baroko 
savitumą ir vertę, įjungti i 
bendrus Europos projektus. 

(Elta) 

AUSTRALIJOS LIETUVĖS 
P O E Z I J O S RINKINYS 

Alantos miestelio vaizdas G Svitojaus nuotrauka • Kita 

Poetė Lidij Šimkutė. 

Lietuvių rašy ojų sąjungos 
leidykla 1999 m. pabaigoje 
išleido Lidijos Šimkutės poezi
jos rinkinį „Tylos erdvės/ 
Spaces of Silence" lietuvių ir 
anglų kalba. Knygai įvadą 
parašė žymus australų ra
šytojas David Malcuf. 

L. Šimkutė gimė Lietuvoje 
Dabar gyvena lietų Australi
joje, yra apkeliavusi daug 
kraštų ir skaičiusi savo poe
ziją Lietuvoje. JAV, Australi
joje ir kai kur kitur Europoje. 
Naujosios knyga* sutiktuvės 
buvo suruoštos Adelaidės (P. 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tutiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
AirrOMOBIUO. NAMŲ, SVEIKAT06, 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapoiis ir Otf Mgr. Auksė 

S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOUS 

3208 1/2 West 95th Street 
Tel. (708) 424-8654 

(773) 581-8654 
W'indow VVashers Needed! 

40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's hcense and trans-
portation Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui t?L 630-774-1025. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
^ R E A L T M S 
VFC.rro) sat • M* 
H0HE(7Mt42S-71M 

naatimtm-m* 

RIMAS L.STANKUS 
•Greitas ir sąžiningas patarnavimu 
• Nuosavybių įkainavimas vadui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 
44 m . m o t e r i s i e š k o darbo: 
gali prižiūrėti senelius, vaikus, 
atl ikt namų ruošą ir gyventi 
kartu. Turi savo auto. Ir geras 
rekomendacijas. Tel. 630-910-
3 0 0 1 a r b a 630-202-3166. 

New Vision 
12932 S. LaG range 
Palos JPark.IL 60464 
Bus.: 708-361-0800 
Voic* Maii: 773-854-7820 
Pager: 708-892-2573 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ MAYER 
Dirba naujoje įstaigoje. Jei norite par

duoti ar pirkti namus mieste ar 
priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTĘ 

MAYER. Ji profesionaliai. . 
sąžiningai ir asmeniškai patarnaus. 

Nuosavybių įkainavimas veltui. 

ENGLISH 
iis it second languagcclitue* given by 
Joliet Juntor College wiii begu SepC. 11 
at Lemom High School Porte r & Julia 
Strts Mon. & Wed. 6 p.ra. - 9. p.ra. Fur 
mfo. Call Kay Norfleet, 

tel. 630-237-6689. 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL 773-585-6624 

Į Irr.mediorte position for care givers! 

1 3 women, mušt speak English, hove 
driver's license, Alzheimer's experience. 

One mon: work permtt necesjpry.: 
TeL 262-763-2615, 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Ką tik atvykot į JAV? 
Ne problema! 

Žemos automobilių kainos! 
Žemiausi finansavimo %! 

Maži mėnesiniai mokesčiai! 
Nėra pradinio mokesčio! 

Galėsite sėst už vairo šiandien! 
(630)-579-1857 

PARKFIELD FORD 
* Jums rc^rm^ ar naudoto au*omcbilk*,van*, 
sunkvežimio, „aperts tatfliiy vvlikie" žemomis ksJnc 
• Neturitekwdtoisto|08? * Nekalbate a n t i k a i ? 

i šiandien! Priimame Ne problema!.Vairuoti autotnobittgalite jau sianc 
visus pareiškimus kreditui gauti. Taip pat sutvarkome fimma 
vimą, nežiūrint kredito istorijos. Nepraleiskite šk jios progos!: ią, ne 
Užeikite pas mus: 

11400 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60655 
Tel. 773-239-7900, fax 773-239-9296 

E-mail: pparkfieldOaol.com ir pasikalbėkite su 
ASTA PIELER 

Ccftnted Auto Sun Cansultant 

MINERALŲ PARODA 

Vilniuje veikiantis Geologi
jos instituto muziejus šįmet 
mini 35-ąsias įkūrimo me
tines. Ta proga liepos 19 d. 
atidaryta paroda, kurią suda
ro V. Matuzevičiaus muziejui 
padovanoto mineralų rinkinio 
pavyzdžiai. Rinkinyje yra ne
paprastai gražių dryžuotų ir 
lygių pirito kristalų iš Kaza
chijos ir Peru, skaidrių topazo 
kristalų iš Užbaikalės, didžiu
lė akvamarino kristalo prizmė 
iš Brazilijos, Australijos jas-
pio, bet daugiausia agatų, 
kurių kiekvienas skiriasi savo 
spalva ir dekoratyviniu pieši
niu. 

Geologijos muziejaus vado
vai dabar rengia didelę pro
ginę parodą, skirtą Urale gy
venusio lietuvių kilmės mine
ralų kolekcininko Alfonso Žu-
kelio šimtosioms gimimo me
tinėms. A. Žukelis gyveno ir 
dirbo Jekaterinburge, vadova
vo Mokslinėms mineralogijos 
dirbtuvėms. 1964 m. jis Lietu
vai dovanojo per visą gyve
nimą sukauptą 2.100 vienetų 
mineralų, uolienų, fosilijų ir 
vertingų žinomų pasaulio 
meistrų sukurtų dirbinių ko
lekciją. 

Muziejus planuoja dar vieną 
—pasaulio smėlio rūšių pa
rodą. Jau sukaupta ir rengia
ma ekspozicijai puse tūks
tančio įvairaus rupumo ir 
spalvų smėlio pavyzdžių iš 
įvairių pasaulio kraštų jūrų ir 
upių pakrančių. iEha> 

-i»>tiivos sodininkų draugija ir Vilniaus susivienijimas „Sodai" rugpjūčio 
mėn. viduryje .Minios tradicine uogų ir prieskoninių augalų paroda. K. 
Vanago nuotr. i Kitai 

-

file:///ietos
http://JPark.IL
http://pparkfieldOaol.com


NENORIU GYVENTI 
LIETUVOJE 

^Nesirengiu gyventi salyje, 
kur talentas, protas laikomas 
nieku, kur faktiškai tyčioja
masi iš kultūros žmonių". Kai 
pirmąkart išvažiavau iš Lietu
vos, siaubingai ilgėjausi. Bet 
dabar, po trejų metų (turiu 
nuolatinį darbą Vokietijoje), 
bijau čionai sugrįžti. Mano 
nuomone, gyvenimas Lietuvo
je siaubingas. Ir nėra ko savęs 
apgaudinėti, kad .tampame 
Europa". Man juokinga stebėti 
savo pažįstamus, kurie išsi
dabina ir vaikštinėja Gedimi
no prospektu, įsivaizduodami, 
kad jie kažkur Paryžiuje, Eli
ziejaus laukuose. Vakarietiš
kais drabužiais galima apvilk
ti ir Afrikos negrus, bet nuo to 
jie netaps europiečiais. Nieka
da Lietuva nebus Prancūzija 
ir niekada Vilnius nebus euro
pietiška sostine. 

Laikas suprasti, kad Lietu
va — tai užkampis, kuriame 
viešpatauja skurdas, pavydas, 
intrigos. Jei esi kur kas pro
tingesnis, talentingesnis už 
kitus, to tau Lietuvoje neat
leis. Visa tai patyriau ant savo 
kailio, kai man teko ginti di
sertaciją. Parengiau ją per 
dvejus metus, dirbau dieną ir 
naktį, turėjau tapti jauniausia 
mokslų daktare institute (28 
metų). Bet apsiginti man ne
leido, ketverius metus kanki
no, versdami perdarinėti tai, 
ko, kaip paskui pasirodė, ne-

Į reikėjo iš viso taisyti. Esmė ta, 
kad mano skyriuje visi dakta
rai „perėjo" disertacijas de
šimtmečius ir apsigindavo tik 
sutatike penkiasdešimties. Jie 
ėjo-iš proto, kai sužinojo, kad 
taip anksti pasieksiu to, kam 
jie paaukojo visą savo neta
lentingą gyvenimą. Iškart pa
sidariau „išsišokėlė", „karje
ristė", „skandalistė", trumpai 
tariant, „priešas numeris vie
nas". 

Pagaliau katedros vedėja 
tiesiai man taip ir pasakė: 
„Kur taip skubi, Jurgita? Tau 
dar nėra nė trisdešimties". 

Žinau, apie ką kalbu. Vokie
tijoje mano disertaciją priėmė 
iš pirmo karto su didžiausiu 
entuziazmu: beje, tą pirmąjį 
variantą, kurį mane vertė Lie
tuvoje „perdirbinėti" (taip pra
radau ketverius gyvenimo me
tus, už tokius dalykus reikėtų 
teisti)! Vakaruose juo jaunes
nis žmogus apsigina, juo verž
lesnė jo karjera, tuo daugiau 
jis sukelia aplinkinių susiža
vėjimo ir pasitikėjimo. Lietu
voje — viskas atvirkščiai! 

Esu grynakraųjė lietuvė, ir 
man skauda širdį dėl mano tė
vynės. Neseniai vienoje Lietu
vos leidyklų išspausdino mano 
knygą: manote, buvo bent vie
nas kolegų lietuvių atsiliepi
mas? Ją nusprendė nutylėti. 
Anksčiau man pavydėdavo, 
kad esu „pernelyg jauna". Da
bar prisidėjo dar ir tai, jog gy
venu ir dirbu Vokietijoje. To
kie dalykai Lietuvoje neatlei
džiami. 

Arba štai, kad ir tokia'de
talė. Leidyklos, išspausdinu
sios mano knygą, atstovas pa
skambino į institutą, kuriame 
dirbau, kad iš „specialistų" 
sužinotų, koks tos knygos po
reikis, koks galėtų būti tira
žas. Ir žinote, ką leidėjui at
sakė mano kolegos (leidėjas iš 

• naivumo nenuslėpė, kieno tai 
rankraštis)? Kad .ta tema Lie
tuvoje negali sukelti susido
mėjimo"! 

Argi tai ne niekšiška? Ne
turėdami galimybės manės 
„sulaikyti", siųsdami nuo min
ties, kad jie nesugebėjo 
„kontroliuoti" mano likimo, 
mano buvę bendradarbiai pa
sistengė nors čia „kaišioti pa
galius į ratus" (laimei, mano 
leidėjas turėjo savo nuomone 
apie rankraštį, ir pavyduo
liams nepasisekė). 

Savo žemės nesiliauju mylė

jusi, bet manau, kad „tėvyne" 
— tai tik žodis. Jokia „tėvynė" 
neapgynė manės, kai „mano 
broliai lietuviai" mėgino mane 
uždusinti savo ankštoje kated
roje. Turiu pažįstamą, labai 
„sąmoningą" lietuvę, kuri kal
tina mane, nes esą „nenorė
jusi tarnauti tėvynei". Nejau 
.tarnauti tėvynei" reiškia visą 
gyvenimą žiūrėti iš apačios į 
ribotas docentes ir profesores, 
laukiant, kol jų pavydo jaus
mas sumažės ir jos leis „ap
siginti" (manau, tai būtų įvykę 
ne anksčiau, negu apie mano 
keturiasdešimtmetį)? 

Tėvynė man — tai žmonės, 
kurie mane supa, institucijos, 
kurios man moka atlyginimą, 
vertina mano darbą. Vokieti
joje atlieku tokį pat darbą 
kaip ir Lietuvoje, bet už jį 
gaunu dešimt kartų daugiau! 
Už straipsnį lietuviškame žur
nale neseniai gavau penkias
dešimt litų. Vokiškame žur
nale man neseniai sumokėjo 
pusantro tūkstančio markių. 
Už tokį pat straipsnį. Docen
tas Vokietijoje gyvena geriau 
už dažną firmos direktorių. O 
pas mus docenta's gauna 250 
dolerių (į rankas), kai beraštė 
ministerijos sekretorė uždirba 
du ar tris kartus daugiau. 

Nesirengiu gyventi šalyje, 
kur talentas, protas yra nie
kas, kur faktiškai iš kultūros 
žmonių tyčiojamasi (penkias
dešimties litų honorarą verti
nu kaip pasityčiojimą: aš jo 
neėmiau). 

Puikiai suprantu, kad Lietu
va — ekonomiškai daug skur
desnė už Vokietiją. Bet kodėl 
tuomet policijos vadovai, juris
tai iš biudžeto gauna tūks
tančius dolerių atlyginimo? O 
kiek uždirba valdininkai, ka
riškiai? Kažkas (net demokra
tinėje visuomenėje) gyvena 
kažkieno sąskaita. Klausimas 
tik tas, kieno naudai perskirs-' 
tytas bendras turtas. Vaka
ruose tapti mokslų daktaru — 
vadinasi, apsirūpinti visam 
gyvenimui. O pas mus? Prieš
karinėje Lietuvoje universite
to profesorius uždirbdavo di
džiulius pinigus. Taip, dėl to, 
kad žmonės be aukštojo išsi
lavinimo buvo menkai apmo
kami. Bet taip ir turi būti. Lie
tuvoje greitai liks tik negabieji 
ir padlaižiai. Dvasingieji, jau
ni, neordinarios asmenybės 
pabėgs ten, kur jie vertinami. 

Atvirai kalbant, žmonių, pa
silikusių gyventi Lietuvoje, 
man gaila. Jie pasmerkti. Sis
tema juos uždusins, kaip vos 
neuždusino manęs. Arba su
laužys stuburą (buvau per 
žingsnį nuo savižudybės, kai 
trečią kartą disertaciją grąži
no „perdirbti"). Turiu omenyje 
gyvus, kūrybingus žmones, o 
ne negyvus miesčionis, ku
riems ta slogi atmosfera (su 
intrigomis, niekšiškumu, pa
vydu) — maloni gyvenimo ter
pė. 

Pažvelkite į Vakarų žmones 
— jie linksmi, energingi, ne
priklausomi (kiekvienam — 
savo vieta po saule). Laiko 
tave (ir visą pasaulį) tam tik
ru atstumu. O kai atvažiuoji į 
Lietuvą, matai sulinkusias, 
persigandusias, susimetusias į 
krūvą, neturinčias savigarbos 
būtybes, kurios vaikšto į ne
mielą širdžiai darbą už 200 
dolerių ir svajoja tik apie vie
na: kaip gauti trisdešimčia do
lerių daugiau. 

Ar, žinote, kaip atsiranda 
„lietuviškas pavydas"? Jei 
žmogus kupinas savigarbos, jo 
savimeiles nežeidžia tai, kas 
ko pasiekė šalia (ir net nepai
sant to, kiek pinigų pats turi 
sąskaitoje). Bet jei visą gyve
nimą kentei, žeminaisi, „tar
navai", tavo savimeilė — li
guista. Ir visi tavo jausmai li
guisti. Tu ir tegali šnypšti, 
kaip gyvatė, darydamas gyva-
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DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
Chemijos inžinierius 

ROMANAS ŠIAUDIKIS 
Praėjo 25-ri metai, kai 1975 m. rugpjūčio 17 d. 

Amžinybėn iškeliavo aktyvus neolituanas, mylimas Vy
ras. Tėvas ir Senelis. 

Šv. Mišios už jo sielą bus atnašaujamos rugsėjo 17 
d., sekmadienį 10:30 vai. ryte Švė. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje. 

Prašome gimines, korporantus ir buvusius draugus 
bei pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose ir prisiminti a.a. 
Romaną maldose. 

Liūdinti žmona Ona, duktė Aurelija, anūkai 
Austė ir Teodoras 

Visko yra, tik „gulbes pieno" trūksta, o žmonėms lae.uvoje — pinigų. 
tuves Vilniuje. Nuotr. Viktoro Kapočiau* 

Vaizdas iš naujosios „Ma>ama" parduo-

TARP MŪSŲ KALBANT 
PINGPONGO FESTIVALIS 

Praėjusią vasarą Čikagoje 
paradavo karvės (dirbtinės), o 
šią vasarą jų vietą užėmė 
pingpongas. Šių metų rugpjū
čio 4 d., su miesto mero Ri-
chard M. Daley palaiminimu, 
prasidėjo pingpongo festivalis. 

Miesto valdžios išleistoje 
brošiūroje teigiama, kad ping
pongas yra vienas populia
riausių pasaulio žaidimų. Ta
čiau kitame leidinėlyje sako
ma, kad pingpongas yra pui
kus, tačiau primirštas 'žaidi
mas. Kaip bebūtų, bet mums 
pingpongas yra gerai žinomas 
ir, galima sakyti, mėgstamas 
žaidimas. Tik reikėtų pridurti, 
kad jis nėra krepšinio populia
rumui prilygstantis žaidimas. 
Beje, šių metų Olimpinėse 
žaidynėse Lietuvai bus atsto
vaujama tiek stalo teniso 
(pingpongo), tiek ir krepšinio 
varžybose. 

Šią vasarą, pradedant rug-

tiškas niekšybes. Man gaila 
kolegų, kurie pralaimėjo su
sirėmimą su manimi. Aš iš
važiavau — jie dabar rezga 
intrigas prieš kitus (arba vie
nas prieš kitą). Jų liguista 
savimeilė niekada nenusira
mins. Tiesiog >eikia būti kito
kiu žmogumi. 

Manote, Vakaruose žmo
nėms malonu, kai kitas pa
siekia daugiau, negu tu? Bet 
kišti koją, daryti niekšybes 
jiems neleidžia savigarba (ku
ri brangiau už viską). O mūsų 
žmonės nežino, ką iš viso reiš
kia savigarba. Nes jie nėra 
patyrę, ką reiškia laisvė (kaip 
jie galėjo patirti? Reikia būti 
gimus laisvame pasaulyje). 
Kada išeini iš oro uosto 
Frankfurte prie Maino, tave 
pribloškia, kokie kitokie žmo
nės Vakaruose. Visu kuo. Tar
si būtum nusileidęs Marse ir 
atsidūręs tarp marsiečių. Čia 
laisvė — pačiame ore. Visi ja 
kvėpuoja. Niekada to nebus 
Lietuvoje. 

Nebent po daug šimtų metų. 
Jurgita 

„Moteris", 2000 m. rugpjūtis 

pjūčio ir baigiant rugsėjo 24 
d., pingpongas bus žaidžiamas 
ne tik vidaus patalpose, bet ir 
atvirame ore. Pavyzdžiui, Da
ley Center plazoje (lauke) žai
džiama pirmadieniais-ketvir-
tadieniais nuo 4:30 vai. p.p. 
iki 7:30 |aL vak. Palmę* 
House viešbutyje iki rugsėjo 
15 d., nuo pirmadienio iki 
penktadienio, 12-2 vai. p.p. Čir 
kagos Kultūriniame centtv 
kasdien, o # 10 vai. ryto iki;$; 
vai. p.p. (įlima žaisti ir (&• 
kagos polbgpos nuovadų patal
pose. Norintieji išbandyti savo 
jėgas su odBcijos pareigūnais, • 
privalo išaSksto susitarti tele
fonu 311. Z 

Beje, JĮįjr. Stalo teniso są
jungos glAojamos varžybos 
bus rugsėjį 22 d., 5-10 valv 
vak., UniontStation, 210 S Cia
nai Street. $ėl platesnių infor
macijų patitttina kreiptis tele
fonu 312^42-1286. Chicago 
Park District rengiamos vy
resnio amžiaus asmenims (50 
m. +) varžybos bus rugsėjo 21 
d. Garfield Park Conservato-
ry, 300 N. Central Park Ave-
nue. Registracija atliekama 
telefonu 312-747-5123. Toje 
pačioje vietoje, rugpjūčio 23 d., 
nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak., 
o, be to, rugsėjo 24 d., nuo 12 
vai. iki 5 vai. p.p., bus vykdo
mas „Tournament of Cham-
pions" varžybos. 

Tenka pasakyti, kad sens
telėjusi pokarinių lietuvių 
ateivių karta mažai besidomi 
pingpongo žaidimu. Kalbama, 
kad neseniai atvykusių lietu
vaičių tarpe yra gana pajėgių 
žaidėjų. Gal, ko gero, kai ku
rie susidomės vykstančiu fes
tivaliu? 

Praėjusią vasarą Čikagoje 
paradavusių karvių dėka buvo 
gerokai papildytos vietos pre
kybininkų, o taip pat miesto 
valdžios pajamos. Šią vasarą 
JAV ir Kanadoje paraduoja ne 
tik karvės, bet ir kiti sutvė
rimai. Šiemet turistus vilioja 
dirbtiniai briedžiai, meškos, 
kiškiai, žuvys ir 1.1. O Čikagos 
miesto valdžia panūdo sureng
ti pingpongo festivali. Sunku 

pasakyti, ar šis festivalis tu
rės įtakos turistų atsilanky
mui. Vis tik galima teigti, jog 
jis bus naudingas, pingpongu 
vadinamam, stalo teniso žaidi
mui išpopuliarinti. 

Petras Petrutis 
t 

ORO BALIONŲ ŠVENTĖ 

Prasidėjusi liepos 21 d., visą 
savaitę Vilniuje vyko karšto 
oro balionų šventė „Euro-
centras 2000". Ją suorganiza
vo „Oreivystės centras". 

„Eurocentras 2000" — vie
nas iš ilgalaikio projekto 
„EuroCentras XXI", skirto 
Lietuvos tūkstantmečiui pa
minėti, renginių. Projektas 
pradėtas įgyvendinti 1997 m. 

' ir tesis" iki 2009 m. Be karšto 
oro balionų varžybų, šįmet 
šventės metu vyko ir 
aštuntasis Lietuvos karšto oro" 
balionų čempionatas bei 
„pasaulio miestų taurė 2000". 
Joje dalyvavo karšto oro balio
nai su miestų pavadinimais 
ant kupolų. Tarp kitų ir oro 
balionas „Ryga", skirtas Lat
vijos sostibės 850 metų jubilie
jui. (Elta) 

• Dvasia kviečia pokalbiui 
apie būtį, bet kūnas vis nebai
gia buities darbų. 

A t A 
LYDIJAI GRUENWALD 

mirus, sūnums SIGITUI ir ALBINUI, dukterims 
IRENAI ir DALYTEI, broliui GUSTAV, seserims 
OLGAI ir MARTAI ir jų visų šeimoms reiškiu 
užuojautą. 

Alfa Myko'ėnas 

Buvusiai Amerikos Lietuvių R. Kat. Moterų są
jungos centro valdybos pirmininkei, ilgametei 
iždininkei, Čikagos apskrities pirmininkei ir 76-
tos kuopos įsteigėjai, 

A t A 
Garbės narei 

DONNAKAMM 
St. Pe tersburg . Florida mirus, reiškiame gilią 
užuojautą l ikusiam sūnui DAVID, artimiesiems 
giminėms, bei 76-tos kuopos narėms. 

ALRK Moterų sąjungos centro 
valdyba ir narės 

AUKOJO PARTIZANŲ ŠALPAI 

$2000 Zelba Pranas. 
$1000 „X" geradaris (iš viso $2000). 
$250 Mikulis Juozas (iš viso $700); Grinos Peter, 

Diana (iš viso $450) 
$200 Motiejūnai Jonas, Ona (iš viso $700). 
$100 Černiai Kęstutis, Izolda; Kenter Gražina (iš 

viso $300); Urmanai Stan, Dolores. 
$50 Vilčinskai Česlovas. Romualda. 
$30 Šeškevičiai Albinas. Gražina. 
$25 Garsiai Vladas, Angelė; Šilėnai Viktoras. Ona. 
$20 Krivickas Danutė; Vaitkevičius Vanda; Mata-

zinskai Joseph. Patricia. 
$10 Šlenys Dana. 
Lietuvos Partizanų globos fondo valdyba ir sušelp

tieji partizanai nuoširdžiausiai dėkoja aukotojams, ku
rie skiria gausias auka? mūsų sunkaus gyvenimo die
noms palengvinti. Aukas siųsti: L.P.G. Fund, 2711-15 
West 71st St., Chicago, IL 60629. Aukos nurašomos 
nuo mokesčių. 

lt makes a vvorld of difference vvhen you fly SAS 
to Lithuania. 

Ne one makes round-tnp 'ravel to Lithuania easier and :rore convenient than SAS 
From Chicago. we offer daiiy service to Vilnius with a hassie-free connection via 
Stockhoim. When you're ready to return. you'H enioy same-day travei back to 
Chicago through our Copenhager hub. Find oi;t what a woricl of dMscnce SAS 
can make for your next tnp. Just call your Trave! Agent or SAS at 1-800-221-2350 
or visit our vvebsite at wwwscandmavian.net 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

O vis tik tą dieną iki pat 
vėlaus vakaro Lituanikos par
ke nelijo! Rugpjūčio 6 d. Be-
verly Shores. IN, Lietuvių klu
bo gegužine puikiai pasisekė. 
Svečių privažiavo ne tik iš 
apylinkių, kitų miestų, valsti
jų, bet ir iš Lietuvos. Visi pri
pažino, kad maistas buvo pra
našesnis už bet kur kitur pa
gamintų. L'ž tai turime dėkoti 
visoms mūsų gabioms po
nioms ir panelėms, kurios taip 
skaniai mus vaišino įvairiais 
patiekalais, dėkojame visiems 
atsilankiusiems ir visiems, 
kurie prisidėjo prie šios gegu
žines pasisekimo. Buvę, esami 
ir būsimieji klubo valdybos 
nariai džiaugėsi turėdami 
daug darbo viską suruošti, 
įvykdyti ir visiems išsiskirs
čius užbaigti. Dar kartą vi
siems ačiū ir iš anksto kvie
čiame aDsilankvti kitą rugpjū-
tį: 

Advokatai taip pat turi 
savo muziejų. American Bar 
Association Museum of Law 
(750 N. Lake Shore Dr.) jūs 
susipažinsite garsiausiomis, 
visą Ameriką sudrebinusiomis 
bylomis ir teismais. Daugiau 
kaip dvidešimt bylų iliustruo
jamos nuotraukomis, doku
mentais, laikraščių praneši
mais, filmajuostėmis. Paroda 
veiks iki gruodžio 30 d. Įėji
mas - nemokamas. Informaci
ja tel. 312-988-5730. 

Akademinio skautu sąjū
džio Čikagos skyriaus šei
mų gegužinė Ateitininkų na
mų ąžuolyne, Lemonte, vyks 
sekmadienį, rugpjūčio 27 d. 
Visi filisteriai, tikrosios na
rės, senjorai, kandidatai ir jų 
šeimų nariai kviečiami daly
vauti. Pradžia 12 vai. Apie da
lyvavimą iki rugpjūčio 20 d. 
praneškite fil. Ramonai Ka-
veckaitei. tel. 708-499-0687. 
Gegužinė baigsis 4 vai. p.p. 

Čikagos ir apylinkių 
Ateitininkų 2000-2001 veik
los metų atidarymo gegu
žinė Ateitininkų namuose, 
Lemonte. vyks sekmadienį, 
rugsėjo 10 d. Pradžia 10:30 
vai. r. 'po 9 vai. r. šv. Mišių 
Pal. J. Matulaičio misijoje). 
Kviečiami visi moksleiviai, 
studentai, jaunučiai, sendrau
giai, jų šeimos ir draugai. Ge
gužinėje galėsit užsiregistruo
ti į savo vienetus ir smagiai 
pradėti naujus veiklos metus. 
Labai laukiami ir nauji nariai. 

Lauke kepamo parš iuko 
galėsite paragauti Lemonto 
LB valdybos ruošiamoje gegu
žinėje, kuri vyks rugpjūčio 20 
d., sekmadienį, PLC sodelyje. 
Gegužine prasidės tuoj po šv. 
Mišių. 12 vai. Taip pat bus 
Baniutes Kronienės pagamin
tų šaltibarščių su bulvytėmis, 
pyragų, kavutės. Veiks baras , 
kuriame atrasite „Kalnapilio" 
ir „Utenos" alaus bei kitokių 
gėrimų. Savo laimę galėsite iš
bandyti loterijoje, kuri t r auks 
akį savo gausiais ir vertingais 
laimikiais. O skaniai paval
gius, atsigaivinus, tuoj norisi 
dainą užtraukti, tuo labiau, 
kad Lemonte daug skambių 
balsų, čia „Tėviškės" kapelos 
namai, tad Stasei Jagminienei 
akordeonu pritariant, bus ga
lima dainuoti dainas net iki 
aušros. 

„Sietuvos" skaut in ink ių 
ir vyr. skaučių d r a u g o v ė s 
sueiga, planuota rugpjūčio 19 
d„ atšaukiama. Ateinanti su
eiga bus šeštadienį, rugsėjo 16 
d., 1 vai. p.p. Ateitininkų na
muose. O iki tol — sveikų ir 
poilsingų atostogų! 

Nuotraukos apie garsųjį 
ansamblį „The Beatles" rodo
mos Chicago Historical Socie-
ty (Clark at North). Parodoje, 
pavadintoje "The Beatles: 
Now and then" eksponuoja
mos žymiojo ketvertuko ke
lionės po Ameriką 1964 me
tais fotografijos. Be to, d a r yra 
ir visokiausių ansamblio a tmi
nimo, suvenyrinių daiktų. Tie, 
kurie domisi gospel muzika, 
šiame muziejuje a t ras įvairių 
instrumentų, muzikos įrašų, 
natų ir nuotraukų apie Čikagą 
ir gospel muzikos gimimą. Pa
roda sutampa su kompozito
riaus Thomas A. Dorsey, kū
rusio gospel dainų s tandar
tus, šimto metų gimimo jubi
liejumi. Jei norite sužinoti, 
kaip gyveno amerikiečiai 
1840-aisias Illinois valstijoje, 
kokius meno dirbinius j ie dir
bo, užsukite į parodą „Ameri
ka Lincoln laikais". Muziejus 
veikia pirmadieniais-šeštadie
niais nuo 9:30 vai.r. iki 4:30 
val.v., sekmadieniais - nuo 12 
vai. iki 5 vai.p.p. Pirmadie
niais įėjimas - nemokamas . 
Informacija tel. 312-642-4600. 

Illinois Lietuvių respubli
konų lygos metinė gegužinė 
vyks rugsėjo 27 d., sekmadie
nį, 12 vai. Pasaulio lietuvių 
centro sodelyje, Lemonte. 

FUTBOLO TURNYRAS-
GEGUŽINĖ 

Šį šeštadienį, rugpjūčio 19 
d.. Lemonte. aikštėje prie Pa
saulio lietuvių centro, 1 vai. p. 
p. prasideda LFK „Lituanicos" 
rengiamas vasaros futbolo tur-
nyras-gegužinė. 

Jame dalyvaus 6 komandos: 
trys vyrų ir tiek pat veteranų. 
Vyrų grupėje šalia lietuvių 
varžysis čekų ..Sparta" ir mek
sikiečių ..San Antonio". Vete
ranų komandose bus „Litua
nicos". ..Spartos" ir kroatų žai
dėjai. 

Bus rungtyniaujama su
trumpintą laiką (du keliniai 
po 22.5 min). Rungtynės vyks 
iki vakaro, o prieš rungtynes 
ir po jų veiks gėrimų bei už
kandžių stalas. Žada būti ir 
muzikos. Visi sporto mėgėjai 
<ir ne tik jie) yra kviečiami ir 
laukiami. Šios varžybos bus 
geras „Lituanicos" komandų 
išbandymas. J au rugpjūčio 27 
d. toje pačioje aikštėje Lemon
te „Lituanicos" vyrai pradės 
naują pirmenybių sezoną. Mū
siškių varžovas - iš „major" 
divizijos iškritusi „Pegasus 
vienuolikė. E . S. 

Vieni iš 
Smulky 
t u vos 

energingiausia LFK „Lituanicos" vyrų komandos žaidėjų — Danas 
-• 'kairėje' ir Petras Smigelskis .Jiedu aini neseniai atvykf M I.ie-

N'uotr K. Šulaič io 

„Draugo" pokyl i s vyks 
rugsėjo 17 d., sekmadienį, 
J a u n i m o centre. 

Kokia toji amer ik ie t i ška 
k u l t ū r a ir kaip ji veikia kitų 
šal ių meną? Parodoje „į takų 
amžius : amerikietiškos kultū
ros atspindžiai veidrodyje" ap
t a r i a m a populiariosios ameri
kietiškos kultūros įtaka tarp
t au t in i am menui. Museum of 
Contemporary Art (220 E. 
Chicago) taip pat veikia Tom 
Fr iedman skulptūrų paroda, 
kurioje yra dirbinių iš neį
prasčiausios medžiagos - cuk
raus, g"umos, popieriaus, plau
kų ir kt . Ekskursijos po mu
ziejų vyksta darbo dienomis 1 
vai.p.p. (antradieniais dar ir 6 
val.v.), savaitgaliais - 11, 12, 
I ir 2 vai.p.p. Muziejus dirba 
ant radienia is nuo 10 vai.r. iki 
8 val.v., trečiadieniais-sekma
dieniais - nuo 10 val.r. iki 5 
vai.p.p. Antradieniais įėjimas 
- nemokamas , vaikams iki 12 
metų amžiaus taip pat. Infor
macija tel . 312-280-2660. Be 
to, kiekvieną antradienį nuo 
I I val.r. iki 7 val.v. prieš pat 
muziejų lauke vyksta mugės. 
Jos tęsis iki spalio 17 d. 

V y t a u t a s Kamantas , su
grįžęs iš Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimo, daly
vaus Lietuviškų studijų savai
tėje Dainavoje, kur rugsėjo 7 
d., ketvirtadienį, savo paskai
toje apžvelgs šiandieninę PLB 
veiklą ir jos ateities planus. 

Lie tuva turt inga ta len
ta i s ir d v a s i a . „Trijų tigriu
kų" koncertuose girdėsime 
pačias gražiausias ir melodin-
giausias lietuvių kompozitorių 
dainas . Atvykite rugsėjo 8 d. į 
Lemontą, Lietuvių dailės mu
ziejų, o rugsėjo 9 d. į Jaunimo 
centrą pasiklausyti jaunimo 
dainų. Bil ietus į koncertus j au 
galite įsigyti „Seklyčioje". 

STAZI GALI 
J o a c h i m Gauck „Štazi 

bylos . K r a u p u s VDR paliki
mas", 2000, 166 psl. Išleido 
Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centras 
(Didžioji 17/1, LT-2001 Vil
nius). Iš vokiečių kalbos vertė 
Sigitas Asinauskas . 

Joachim Gauck, garsus Vo
kietijoje žmogus, iki Vokietijų 
susivienijimo buvo kunigas 
Rostoke. 1989 m. įstojo į 
„Naująjį forumą". Buvo „Są
jungos 90" deputa tas Liau
dies rūmuose , nuo 1990 m. -
Vokietijos vyriausybės ypatin
gasis įgaliotinis buvusios 
Valstybės saugumo tarnybos 
byloms t i r t i . Kaip VDR pilieti
nių komitetų atstovas, 1991 
m. apdovanotas Theodoro 
Heuso medaliu, 1995 m. -
Valstybiniu kryžiumi už nuo
pelnus. 

J . Gauck rašo, kad archy
vuose bylos, kurias paliko 
VDR valstybės saugumo tar
nyba, nusidriekia net 180 km. 
Pasak specialistų, šią medžia
gą sutvarkyti vienam žmogui 
išeitų 128 „žmogaus amžiai",-
tai mato vienetas biblioteki
ninkystėje. 

„Susipažinimas su Štazi 
byla iš tiesų nėra malonus 
užsiėmimas. Po paprastumo ir 
biurokratiško skrupulingumo 
kauke atsiveria sudėtingas 
prisitaikėliškumo, sekimo ir 
persekiojimo pasaulis buvu
sioje VDR. Draugai pasirodo 
buvę šnipais, atgaivinami se
niai pamiršti įvykiai, pedan
tiškai užfiksuotos intymios 
šeimyninio gyvenimo detales 
a r ginčai, kurie galbūt galėjo 
praversti Stazi numatytam 
'priešiškai negatyvaus as
mens' 'diskreditavimui'"".-
rašoma knygoje. 

Parengti tyrimui kraupų 
Valstybes saugumo palikimą 
yra nepaprastai sudėtinga 
užduotis ir todėl, kad tam 
trukdo įstatymai, ir todėl, kad 
susiduriama su visų politinių 



KNYGA APIE GARSŲJĮ ŠLAPELIŲ 
KNYGYNĄ 

Marija ir Jurgis Šlapeliai. Jų 1906 m. Vilniuje įsteigtas knygynas užsiė
mė įvairiapuse veikla — prekiavo knygomis ir kitais spaudiniais, atliko 
bibliotekos funkcijas, leido knygas, informacijos leidinius, atvirukus. 

Kas myli knygas, neatsi
spirs pagundai įsigyti prof. 
Vlado Žuko knygą „Marijos 
ir Jurgio Šlapelių lietuvių 
knygynas Vilniuje", kurią 
neseniai išleido Mokslo ir en
ciklopedijų institutas Vilniuje 
(L. Asanavičiūtės 23, LT-2050, 
(spausdino „Spindulio" spaus
tuvė, Gedimino 10, LT-3000 
Kaunas); 463 psl., tiražas 
1000 egz. 

Šlapelių bibliografas prof. V. 
Žukas pratarmėje cituoja Ma
rijos Šlapelienės rankraščiuo
se užtiktą Alfredo Nobelio, 
dinamito išradėjo, sentenciją, 
kad „knygos yra stipresnės už 
mano dinamitą: ko neįveikia 
dinamitas, tą padaro knyga". 

Tai simboliška kalbant ir apie 
Šlapelius, ir apie šią knygą: 
solidų ir vertingą prof. Vlado 
Žuko darbą, parašytą puikia 
kalba; gražų „Spindulio" 
spaustuvės leidinį, skoningai 
dailininkės Vidos Kuraitės 
sutvarkytą. Leidinys patvirti
na Mokslo ir enciklopedijų in
stituto rimtą pažiūrą į 
spaudą. 

Šlapeliai - tai toks fenome
nas, apie kurį sovietinis ideo
logijos frontas būtų bevelijęs 
nutylėti, bet jis buvo pernelyg 
ryškus, kad jo būtų galima 
buvo nepastebėti. Marija Šla
pelienė, gyvenusi iki 1977 m., 
buvo lankoma inteligentų ir 
kartkartėmis į spaudą pra-

C JO VISKĄ 
stovyklų pasipriešinimu, nes 
sunkiai įsivaizduojamo masto 
šnipinėjimo akivaizdoje dau
geliui pritrūksta drąsos ryž
tingai įvertinti praeitį. Norui 
viską pamiršti atkakliai prie
šinosi Joachim Gauck, ypatin
gasis įgaliotinis Štazi (Staats-
sicherheit) byioms tirti. Jis 
mano, kad nukentėjusieji turi 
žinoti, kas, kaca ir kodėl jiems 
nusikalto. 

Autorius sak i, kad iki 1999 
m. pabaigos jo įstaiga gavo 
4,48 mln. paraiškų, iš kurių 
net 1,67 mln. sudarė piliečių 
prašymai susipažinti su bylo
mis. Valstybes saugumo mi
nisterija suvienytajai Vokieti
jai paliko apie 3 milijonus as
mens bylų, iš airių 4 mln. -
buvusių VDR p liečiu ir 2 mln. 
- buvusių VFR piliečių. Į tą 
skaičių bylų neįeina sunaikin
ta medžiaga Įvairiose šalies 
vietose aptikt;, didžiulės pe
lenų krūvos ir sudegusių bylų 
likučiai. Taip pat rasta ir 
krūvos dokunentų, sunai
kintų popieria is smulkinimo 
aparatu. Ko nespėta sunaikin
ti smulkinant aparatu ir degi
nant, tą vadovaujantys kari
ninkai naikino rankomis, 
suprasdami, k, d kažkaip rei
kia nuslėpti kl entūrą. „Kai į 
gatves išėję pii ečiai reikalavo 
„Štazi į gamybi!", ši masiškai 
plėšė dokumen us",- rašo au
torius. 

Didžioji dalis VDR piliečių į 
Štazi bylas patekdavo įprastu 
būdu: per saupjmo patikrini
mus, pvz., įtiikus prašymą 
kelionei į Vak; rus, skiriant į 
aukštesnes par igas ar prade
dant studijas. risos Valstybės 
saugumo mini^erijos asmens 
bylos sudaryto:- pagal tą patį 
principą: ant \ ršelio yra sla
pyvardis ir n įmeris, iš ko 
neįmanoma suprasti, ar tai 
aukos, ar vykti tojo byla. Sla
pyvardžiai rodo lakią Štazi 
vaizduotę: k a r u s tai būdavo 
vietovės ar kv io dalių pava

dinimas, kartais slapyvardis 
būdavo susijęs su asmens pro
fesija arba iškraipomu vardu. 

Štazi karininkas arba (ypač 
„pavojingų" asmenų atveju) 
net ir visa darbo grupė moksli
ninkų uolumu kurdavo „apdo
rojimo koncepciją" arba „prie
monių planą". Dažnai bylose 
yra net diagramų, vaizduo
jančių strategines pastangas, 
kaip geriau panaudoti neofi
cialų darbuotoją. Be to, Štazi 
kontroliuodavo paštą ir pokal
bius telefonu bei atlikdavo 
slaptas buto kratas, turėjusias 
užpildyti paskutines informa
cijos spragas. Jeigu to neuž
tekdavo, ji griebdavosi tiesio
ginio pasiklausymo ir įreng
davo „blakes", kurių nuolat 
klausėsi specialus skyrius. 
Štazi turėjo neribotą arsenalą 
priemonių, leidžiančių sekti, 
gauti informaciją, pažeminti 
ar „palaužti", kaip tai vadina
ma Štazi kalba, VDR pilietį. 
Siekiant diskredituoti asmenį, 
dažniausiai būdavo pasklei
džiamas įtarimas, kad jis yra 
Štazi šnipas. Kadangi įvai
riose disidentinėse grupėse 
kliautasi pasitikėjimu, Štazi 
tokiu būdu stengdavosi griau
ti pasitikėjimą nemėgiamu as
meniu. Ypač buvo paplitęs me
todas „palaužti" dvasininkus: 
siųsti jam į namus nepado
rias nuotraukas arba kaltinti 
meilės ryšiais. Buvo naudoja
masi finansiniais žmogaus 
sunkumais, perkama teikiant 
privilegijas arba leidžiant 
išvykti į Vakarus ir kt. Vals
tybės saugumo tarnyba galėjo 
viską: sušvelninti teismo nuo
sprendį, pakelti arba nuže
minti tarnyboje, padėti įsigyti 
turtą ir t.t. 

Ši medžiaga papildo supra
timą apie atmosferą ir oku
puotoje Lietuvoje, kur per 
visą pokarį, kaip skelbiama, 
buvo net 109,000 kagėbistų. 
Skirtumas gal tik tas, kad 
KGB Lietuvoje veikė ne 
vokiškai, o rusiškai, kas var
gu ar lengvino aukų padėtį. 

Audronė V. Skiudaitė 

sprūsdavo straipsnių apie ją, 
jos knygyną ir apie jos vyrą li
tuanistą Jurgį Šlapelį. 

Nors knygos tema gana 
siaura - vieno iš kelių XX 
amžiaus pradžioje Vilniuje 
veikusių knygynų istorija, bet 
autoriaus surinkta solidi 
medžiaga leidžia daryti plačiai 
apimančias išvadas. Knygą ci
tuos ir ja naudosis daugelis to 
laikotarpio tyrinėtojų, o 
dėstytojai rekomenduos kaip 
mokomąją medžiagą lituanis
tikos ir istorijos studentams. 
Iš dalies profesoriui V. Žukui 
tokį populiarumą sudaro dė
kingas laikotarpis: tai lietu
viško judėjimo Vilniuje įsisiū
bavimo pradžia. Šlapeliai bu
vo prie pačių ištakų lietuviškų 
organizacijų, kurių viena gali
ma laikyti ir knygyną, nors tai 
buvo tik privati bendrovė. Pir
mieji lietuvių susibūrimai įvy
ko dalyvaujant Šlapeliams; 
Marija Piaseckaitė-Šlapelienė 
buvo pirmųjų lietuviškų operų 
primadona; Šlapeliai buvo da
lyviai kun. Juozapo Ambrazie
jaus organizuotų arbatvaka-
rių, kuriuose subrendo mintis 
Šv. Mykalojaus bažnyčią pa
versti lietuviškais maldos na
mais ir t.t. Čia tiek Lietuvos 
kultūros istoryai brangių pa
vardžių: Petras' Vileišis, kurio 
knygyne Marija pirmą kartą 
susipažino su knygininkės 
darbu; Petkevičaitė-Bitė, pas 
kurios tėvą gydytoją Joną Pet
kevičių Marija susipažįsta su 
būsimuoju savo vyru ir kur ji 
įžengė į visai „naują gyve
nimą", kaip vėliau sakė pati... 

Savotiška šių dviejų ryškių 

• Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejaus dovanų par
duotuvėlė ką tik gavo kelių 
rūšių saldainių siuntą iš Lie
tuvos. Prašome apsilankyti! 
6500 South Pulaski Road, 
Chicago, IL 60629. Tel. 
(773) 582-6600. (sk) 

• Psichologas dr. Tomas 
Stanikas, 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. Stanikas 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 rug
pjūčio 18 d., penktadienį, 7 
v.v. Bočių menėje, Pasaulio 
lietuvių centre Lemonte. Kvie
čiame visus, ypač besidomin
čius sveikatingumo klausi
mais, (sk) 

ir tarsi neatskiriamų asmeny
bių istorija. Jurgis Šlapelis, 
solidi, viena ryškiausių to 
meto lituanistikos asmenybių, 
net ir šioje knygoje tarsi 
užgožiamas savo žmonos Ma
rijos žavesio. Bet tai tik pa
viršinis įspūdis: kas ko ieškos, 
atsirinks. 

Knygoje pasakojama ne tik 
apie visuomeninę Šlapelių 
veiklą, bet pateikiama ir kny
gyno finansinė veikla, kas 
leidžia susidaryti vaizdą apie 
to meto knygų verslą: ryšiai 
su knygų pirkėjais Lietuvoje 
ir užsienyje, spaustuvėmis, 
katalogų leidimas, knygų sko
linimas, leidybos kaštai ir t.t. 

V l Ą»* » t « ( « > 

Marijos Ir Jurgio 

ŠLAPELIŲ 
ik-tuvių knygynas 
Vilniuje ^įĮ^±. 

| 

* 
Knyga išleista Šlapelių pali

kuonių - Gražutės Slapelytės-
Sirutienės šeimos - lėšomis. 
Ją galima įsigyti „Draugo" 
knygyne. Kaina 15 dol., su 
persiuntimu 18,95 dol. 

Audronė V. Skiudaitė 

• Lietuvos Šv. Kazimiero 
kongregacijos seserų vardu 
dėkojame už auką Pažaislio 
vienuolyno fondui: Nežino
mas X iš Rockford, IL — 
$650. 

• Namams pirkti pasko
los duodamos matais mėnesi
niais (mokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės \ 
M u t u a l Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
TeL (773) 847-7747. 

• Lituanist inė mokykla 
„Maironis" ieško asmenų 
norinčių padirbėti mokytojo 
padėjėju ateinančiais mokslo 
metais. Mokytojas/padėjėjas 
turi turėti leidimą dirbti Ame
rikoje ir žalią kortelę. Pra
šome kreiptis į Maironio mo
kyklos direktorę Eglę Novak 
— (630) 257-2897. (sk) 

• Maironio mokyklos ad
ministracija ieško sekreto
rės. Asmuo turi būti susipa
žinęs su „Excel" ir „Microsoft 
Office" programomis. Prašo
me kreiptis į direktorę Eglę 
Novak (630) 257-2897. (sk • 

Paremkite DRAUGĄ ir 
Laimėkite bilietus į Vilnių 

s k r y d i p a r ū p i n o SAS 

Vardas 

Adresas 

Telefonas ( ) _. 

AUKA 1 dol . 
• Calima įsigyti ir daugiau bilietų. 
! iškirpkite atkarpėle, pažymėkime kiek bilietų norite, 
J ir siųskite su atitinkamos sumos čekiu. 
i 
i bilietų 

i 
i 
i 
i 
L. 

Laimingasis bilietas bus traukiamas 
DRAUGO pokylyje, 2000 rugsėjo 17 d. 

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