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Europos Parlamentas 
rekomenduoja bendrą ES 

plėtros derybų pradžią 
Briuse l i s , gruodžio 4 d. 

(BNS). Europos Parlamentas 
ketvirtadienį patvirtino reko
menduojamą Europos Sąjun
gos plėtimo strategiją, kurioje 
pabrėžiama visų kandidačių 
bendro derybų starto kitų me
tų pradžioje būtinybė. 

Strategijos planas, raginan
tis pakviesti derybų vienu me
tu visas kandidates, kurios 
atitinka demokratijos, žmo
gaus teisių ir tautinių ma
žumų teisių standartus, priim
tas maždaug 90-čia procentų 
Europos parlamentarų balsų. 

Dokumentas pirmiausia 
skirtas vėliau šį mėnesį Liuk
semburge įvyksiančiai ES 
viršūnių konferencijai. Euro
pos valstybių vyriausybių va
dovai šioje konferencijoje pri
ims sprendimus, kurie iš tiesų 
lems ES plėtimo planą. 

Europos Parlamento siūlo
ma strategija skiriasi nuo va
sarą paskelbtų Europos Komi
sijos rekomendacijų 1998-ųjų 
pradžioje pradėti derybas tik 
su penkiomis kandidatėmis iš 
Vidurio Europos ir Kipru. 

Realių derybų kitąmet grei
čiausiai bus pakviestos Čekija, 
Vengrija, Lenkija, Slovėnija, 
Estija ir Kipras. 

Vis dėlto tikimasi, kad Euro
pos Parlamento strategija pa
skatins ES viršūnių konferen
ciją ieškoti kompromiso, t.y. 
pradėti intensyvias derybas su 
Europos Komisijos rekomen
duotomis šalimis, drauge pa
kviečiant ir likusias kandi
dates derybų dialogui, kurio 
intensyvumas priklausytų nuo 
šalių pažangos. 

Europos Parlamento daugu
mos nuomone, kandidačių iš
ankstinės skirstymas yra 
ydingas, nes grasina ir su

priešinti, ir nubrėžti naujas 
skiriamąsias linijas Europoje. 

Be to, Europos parlamen
tarų nuomone, valstybių iš
skyrimą Europos Komisijos 
išvadose lėmė kartais tiesiog 
nesuprantami kriterijai, ypač 
Baltijos šalių atveju. 

Nesutikimas su Baltijos val
stybių išskyrimu aiškiai įvar
dintas pačioje strategijoje. 

Būtinybė neišskirti Baltijos 
šalių pabrėžta ir Europos par
lamentarų ataskaitose, kurių 
pagrindu buvo parengta stra
tegija. 

Ataskaitoje teigiama, kad 
skirtingas Baltijos valstybių 
traktavimas jau sukėlė tam 
tikrą įtampą Lietuvos ir Esti
jos santykiuose, ir to būtų 
išvengta, pasikviečiant visas 
drauge. 

Ataskaitas ruošę Europos 
Parlamento nariai sako, kad 
demokratinių institucijų po
žiūriu visos Baltijos valstybės 
atitinka ES reikalavimus, o 
ekonominiu požiūriu — nė vie
na. Be to, visų trijų, palyginti 
nedidelių Baltijos šalių pak
vietimo ir priėmimo ES iš
laidos sudarytų tik mažą tru
pinį bloko plėtimo biudžete. 

Pasisakydamas už visų kan
didačių teisę derybas pradėti 
vienu metu, Europos Parla
mentas ragina ES pertvarkyti 
savo pačios institucijas, kad 
pajėgtų priimti didelę grupę 
naujų narių. 

Europos Parlamentas vilia
si, kad ES vadovai papildys 
Europos Komisijos pasiūlytą 
formulę „5+1" naujomis inicia
tyvomis, apimančiomis visas 
kandidates, o derybų sparta ir 
jų pabaiga priklausytų nuo 
kiekvienos kandidatės pasi
rengimo. 

Maskvoje Lietuvos delegacija 
siūlys naujas bendradarbiavimo 

idėjas 
Vilnius, gruodžio 4 d. 

(BNS). Lietuva pasiūlys Rusi
jai nebetęsti bevaisių disku
sijų dėl skirtingai traktuo
jamų užsienio politikos klau
simų, o vietoj to imtis kon
krečių projektų, kurie galėtų 
suartinti valstybes. 

Su tokiais pasiūlymais pir
madienį į Maskvą išvyksta 
Seimo vicepirmininko Arvydo 
Vidžiūno vadovaujama Lietu
vos delegacija. 

Jos narys, Seimo užsienio 
reikalų komiteto vadovas Me
čys Laurinkus ketvirtadienį 
nenorėjo sakyti, kokius pa
siūlymus veža į Rusiją, nes 
^ežino, kuriems iš jų bus pri
tarta Maskvoje". 

Per tris vizito Maskvoje die
nas penkių Lietuvos parla
mentarų delegacija susitiks su 
Dūmos pirmininku Genadij 
Selezniov bei jo pavaduotojais, 
Užsienio reikalų komiteto pir
mininku Vladimir Lukin, 
didžiųjų Dūmos frakcijų — 
„Mūsų namai — Rusija" ir 
komunistų — vadovais. 

Taip pat numatytas susitiki
mas su Maskvos meru Jurij 
Lužkov bei Rusijos užsienio 
reikalų ministerijos pareigū
nais, vadovaujančiais santy
kius su Baltijos šalimis. 

M. Laurinkus pažymėjo, 
kad, be jokios abejonės, vi
suose susitikimuose Dūma 
bus raginama greičiau pasi-

Nuotr.: Konferencijos dalyviai (iš kairės; žurnalistų sąjungos pirmininkas Rimgaudas Eilunavičius, Seimo narys 
Romualdas Ozolas ir „Verslo žinios" vyr. redaktorių- Rnlaacias Barysas. 

Žiniasklaida nori daugiau 
informacijos ir laisvės 

Vilnius, gruodžio 3 d. (Elta) 
— Žiniasklaidos ir valdžios 
santykius trečiadienį Vilniuje 
surengtoje konferencijoje ap
tarė valdžios institucijų — 
prezidentūros, Seimo, vyriau
sybės, taip pat Aukščiausiojo 
teismo bei žiniasklaidos, žur
nalistų organizacijų atstovai. 

Žurnalistikos centro direk
toriaus Laimono Tapino nuo
mone, žiniasklaidos būklę reg
lamentuojantys Lietuvos įsta
tymai yra vieni demokratiš
kiausių Europoje. Tačiau šiuo 
metu, priimant naujus teisi
nius aktus, sustota pusiauke
lėje: pavyzdžiui, nėra konku
rencijos įstatymo pataisų, už
kertančių kelią žiniasklaidos 

monopolizavimui. 
Nors ypatingų konfliktų ži

niasklaidos ir valdžios santy
kiuose L. Tapinas sakė nema
tąs, jis informavo, jog nuolat 
daugėja bylų dėl garbės ir oru
mo įžeidimo, iš kurių didžioji 
dalis iškelta žiniasklaidai. 
Pernai tokių bylų buvo apie 
700, o šiemet tik per pirmąjį 
pusmetį —jau 500. 

Seimo pirmininko pirma
sis pavaduotojas Andrius Ku
bilius teigė, jog tam tikras 
konfliktas yra natūrali demok
ratinės visuomenės žinia-
sklaidos ir valdžios santykių 
būsena. Seimo vicepirminin
kas Feliksas Palubinskas tvir
tino, jog „tie, kas yra valdžio-

Europos Komisija padės 
ES narystės siekiančioms 

valstybėms 

rašyti sienų su Lietuva su
tartį. 

„Tačiau svarbiausia mums 
yra nuvežti savo naujas ben
dradarbiavimo idėjas, o ne 
kartoti senus norus", pabrėžė 
Seimo užsienio reikalų komi
teto pirmininkas. 

Baltijos miestų 
s-ga remia siekį 

įstoti \ ES 
Viln ius , gruodžio 3 d. 

(BNS). Baltijos miestų sąjun
ga palaiko savo narių pastan
gas remti savo valstybes, joms 
pradedant derybas dėl stojimo 
į Europos sąjungą. 

Taip teigiama miestų sąjun
gos valdybos pareiškime. Eu
ropos sąjungai rekomenduoja
mąjį rimtai apsvarstyti. 

Paramos paprašė Lietuvos ir 
Latvijos miestai — sąjungos 
nariai. Jų nuomone, visos val
stybės pretendentės iš Baltijos 
regiono turėtų pradėti derybas 
tuo pat metu. Tai, anot jų, 
užtikrintų vienodas sąlygas 
tolesnei šių Šalių raidai. 

Baltijos miestų sąjunga 
buvo įkurta 1991 m. Dabar ji 
vienija 79 miestus iš dešimties 
valstybių. Tarp sąjungos na
rių ir tokie dideli miestai kaip 
Stokholmas, Kopenhaga, Ry
ga, Kaliningradas (Karaliau
čius). 

Vilnius, gruodžio 3 d. 
(BNS) — Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis trečia
dienį gavo Europos Komisijos 
prezidento Jacąues Santer 
laišką, kuriame jis dar kartą 
patvirtino, jog rūpinsis, kad 
naujų valstybių priėmimas į 
ES vyktų kuo sklandžiau. 

„Didelį įspūdį man padarė 
tai, kaip Lietuva ruošiasi stoji
mui. Užtikrinu, kad Europos 
Komisija bus šalia jūsų per vi
są procesą", rašoma J. Santer 
laiške. 

Jame taip pat dėkojama už 
šiltą J. Santer priėmimą Vil
niuje lapkričio pradžioje įvy

kusio vizito metu. 
Europos komisijos preziden

tas pažymi, jog ryšiai tarp val-
stybių-narių yra grindžiami 
didele, dažnai sudėtinga, įsta
tymų visuma, kurią būtina 
lanksčiai taikyti. 

„Sunku ir apsakyti, su ko
kiu darbu susidurs jūsų parla
mentas įstatymų leidimo sri
tyje, ir kaip sunku visa tai 
paspartinti. Todėl ypatingo 
paminėjimo ir dėmesio nusi
pelno neseniai Seime įkurtas 
parlamentinis Europos rei
kalų komitetas", rašo Jacąues 
Santer savo laiške. 

Garbės daktaro laipsnis poetui 
Nykai-Niliūnui 

lietuvių poetui Alfonsui Ny
kai-Niliūnui įteikė VDU rek
torius Vytautas Kaminskas. 

Rašytojas Kazys Almenas 
pristatė A. Nyką-Niliūną, kaip 
plačiai žinomą kūrėją, darbštų 
literatūros kritiką, vertėją. 
VDU rektorius V. Kaminskas 
susirinkusiems perskaitė 
VDU Senato nutarimą dėl 
garbės daktaro vardo suteiki
mo A. Nykai-Niliunui ir pasi
džiaugė tuo, kad tiek daug lie
tuvių literatūrai nusipelnęs 
žmogus papildys iškilią uni
versiteto garbės daktarų drau
giją. Naujasis Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto garbės 
daktaras buvo iškilmingai ap
gaubtas toga. 

A. Nyką-Niliūna pasveikino 
Lietuvos ambasadorius JAV 
Stasys Sakalauskas, poeto 
žmona, draugai, ambasados 

VVashington, DC, gruodžio 
1 d. Lietuvos ambasadoje, Va
šingtone, Kauno Vytauto Di
džiojo universiteto garbes dak
taro insignijas žymiam JAV darbuotojai. 

je , praranda teisę į privatumą. 
Valdžios t ikslas — tarnaut i vi
suomenei, o žiniasklaidos kri
tika yra ger iausia pagalba". 

Žiniasklaidos atstovų ir 
opozicijai atstovaujančių Sei
mo narių kalbos konferencijoje 
buvo kiek kitokios. „Esame 
uždara visuomenė, ekonomi
niai duomenys y ra slepiami. 
Gauti informaciją iš valdžios 
institucijų Lietuvoje yra be
veik neįmanoma", tvirtino 
laikraščio „Verslo žinios" vy
riausiasis redaktor ius Rolan
das Barysas. 

Šią konferenciją Europos 
Tarybos iniciatyva surengė 
Atviros Lietuvos fondo Žurna
listikos centras . Konferencijo
je dalyvavo svečių iš Šiaurės 
valstybių, Baltarusijos žurna
listų delegacija. 

* L i e t u v o s n e p a p r a s 
t u o j u ir įgaliotoju ambasado
riumi Kinijoje, prezidento Al
girdo Brazausko įsaku, pirma
dienį paski r tas Dainius Vove
ris. Kalbėdamas su žurnalis
tais , j is teigė, jog Lietuva su 
Kinija j au yra pasirašiusios 
kelias su ta r t i s , kurių reikia 
ekonominiam bendradarbiavi
mui. Tačiau visų pirma reika
lingos teisinės pagalbos, mui
tinių bei t ranspor to bendra-
dabiavimo su ta r tys . Ambasa
doriaus nuomone, galima kal
bėti jau ir apie t ranzi tą iš toli
mosios Kinijos, nes ji „ieško 
išėjimo į Europą, ir galbūt vie
nas tokių kelių gali būti Lietu
va". 

* N a u j u o j u L i e t u v o s mi
si jos prie Europos Sąjungos 
vadovu skir iamas Romualdas 
Kolonaitis mano, kad Lietuva 
gali tikėtis derybas dėl narys
tės šioje organizacijoje pradė
ti kitų metų pabaigoje. Am
basadorius žurnal is tams sakė, 
kad labiausiai j is sieks plėtoti 
„užkulisinę" veiklą ir „pra
minti t akus" į pagrindinius 
Europos Komisijos direktora
tus. 56 metų naujasis misijos 
vadovas nuo 1992 metų iki da
bar dirbo Lietuvos ambasado
riumi Švedijoje. 

* V i l n i a u s b a n k a s nu
s p r e n d ė imti 50 mln. litų 
paskolą iš dvidešimties pasau
lio bankų, kurių atstovai kitos 
savaitės pradžioje atvyks į 
Lietuvos sostinę pasirašyti 
paskolos su tar t ies . Tokios pi
gios paskolos iš užsienio dar 
nėra gavusi nė viena finansinė 
institucija visose trijose Balti
jos šalyse. Ši paskola Vilniaus 
bankui bus suteikta _ .< ms 
metams už 0.55 proc. didesnę 
palūkanų normą nei nustatyta 
Londono ta rp tau t inės biržos. 

Pasaulio naujienos 
{Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, Intertax, ITAR-TASS, BeiaPAN, 
RJA ir ELTA žinių agentūrų pranešimas) 

Ottawa. Maždaug 120 valstybių trečiadienį Ottavvoje prade
da pasirašyti didelio užmojo sutartį dėl kariuomenės naikinimo 
minų draudimo, kuria siekiama išvaduoti pasaulį nuo šio klas
tingo ginklo, kasmet sunaikinančio arba suluošinančio 26.000 
civilių gyventojų. Sutartis įsigalios po 6 mėnesių, kai ją patvir
tins 40-ies pasirašiusių valstybių parlamentai. Sutarties pasi
rašymo galimybę iki šiol svarsto Lietuva. Savo stebėtojus į pa
sirašymą atsiuntė ir didžiosios susilaikančios šalys, įskaitant 
JAV, Rusiją ir Kiniją, kuri dar prieš kelis mėnesius sumenkino 
minų uždraudimo procesą. 

Maskva. Buvęs čečėnų karo vadas Salman Radujev trečia
dienį pakartojo savo ketinimus susprogdinti naftotiekį, ku
riuo nafta iš Kaspijos jūros per Čečėniją ir Rusiją teka į 
Juodąją jūrą. Interviu Rusijos dienraščiui „Trud" S. Radujev 
sakė, kad jis surengs išpuolį prieš naftotiekį nepaisydamas 
Čečėnijos ir Maskvos susitarimo naudoti naftotiekio dalį, kuri 
nutiesta per Čečėniją. S. Radujev sakė, kad „naftotiekis tar
nauja Rusijos tikslams. Rusija yra mūsų priešas, o kam reikia 
stipresnių priešų?" „Mes turime vieną tikslą: negailestingą tau
tos kovą už Čečėnijos ir viso Kaukazo regiono laisvę. Niekas 
negali mūsų sulaikyti nuo ginkluotos kovos prieš islamo liau
dies priešus. Karas prieš Rusiją yra ne blogis, o šventa mūsų 
pareiga ir teisė", sakė laikraščiui S. Radujev. 

Deli. Indijos ministrų kabinetas trečiadienį nutarė preziden
tui K. R. Narayanan rekomenduoti paleisti parlamentą, taip 
atveriant kelią naujiems rinkimams, žurnalistams sakė Indijos 
vandens išteklių ministras Sis Ram Oi. Kalbėdamas po Mi
nistrų tarybos posėdžio, jis sakė, kad rinkimai greičiausiai 
įvyks kitų metų vasarį ar kovo pradžioje. Anot jo, ši rekomen
dacija trečiadienio vakarą bus perduota prezidentui, kuris iki 
šiol bergždžiai laukė, kol besivaidijančios partijos iš susis-
kaldžiusio parlamento sugebės suformuoti naują vyriausybę, 
išvengiant pirmalaikių rinkimų. Krizė kilo. kai praėjusią savai
tę Kongreso partija atsisakė palaikyti mažumos koalicijos 
Jungtinio Fronto vyriausybe. 

Johanesburgas. Buvusioji Pietų Afrikos prezidento žmona 
Winnie Madikizela-Mandela spręsdavo, kas yra kovos su apar-
theidu išdavikas ir juos įsakydavo „pašalinti", trečiadienį pa
reiškė buvęs W. Mandel palydos vadovas, liudydamas Pietų 
Afrikos Teisingumo ir susitaikymo komisijai (TSK;. 

Maskva. Barenco jūroje trečiadienį pradėta naikinti dar vie
na Rusijos povandeninių laivų balistinių raketų PLBR) dalis. 
Kaip pranešė Branduolinės grėsmės mažinimo centro 
viršininkas generolas leitenantas Viačeslav Romanov, iš viso 
per dieną planuojama sunaikinti 20 tokių raketų. Pasak jo, ra
keta susprogdinama ore, ją paleidus iš povandeninio laivo. Šį 
procesą stebi Rusijos pakviesti Amerikos kariškiai. Generolas 
sakė, kad raketos naikinamos, remiantis Strateginės puolamo
sios ginkluotės mažinimo sutartimi (SGMS-1). Jis pabrėžė, kad 
Rusija visiškai laikosi 1994 gruodį įsigaliojusio šio dokumento 
normų. Dabar Rusijoje pagal šią sutartį sunaikinta daugiau 
kaip 800 mobiliųjų balistinių raketų (MBR) ir povandeninių 
laivų balistinių raketų paleidimo įrenginių, 20 atominių laivų 
ir daugiau kaip 50 sunkiųjų bombonešių. Jungt inės Valstijos 
sunaikino daugiau kaip 600 MBR ir PLBR paleidimo įrenginių, 
apie 450 raketų, 22 povandeniniai laivai ir daugiau kaip 270 
sunkiųjų bombonešių. 

Varšuva. Lenkijos prezidentas Aleksander Kwasniewski yra 
populiariausias valstybės politikas, kurio veiklai pritaria 65 
procentai žmonių, rodo Pentoro viešosios nuomonės tyrimo in
stituto apklausos duomenys, kuriuos paskelbė savaitraštis 
„Wprost" (Nr. 49). 

Salamanka, Ispanija. Ispanijos ir Prancūzijos premjerai 
antradienį susitarė imtis bendrų priemonių kovai su terorizmu 
ir aptarė Europos ateities klausimus. Abi valstybės taip pat su
tiko paremti 10 kandidačių, tarp kurių ir Turkija, siekius įstoti 
Europos Sąjungą. Ispanijos ir Prancūzijos premjerai taip pat 
svarstė ekonominės ir valirtų sąjungos problemas. J ie patvirti
no savo vyriausybių ketinimus siekti vieningos Europos valiu
tos įvedimo 1999 metais. 

Briuselis. NATO gynybos ministrai vykstančioje rudens se
sijoje Briuselyje pritarė naujai NATO vadovavimo struktūrai, 
po to, kai buvo išspręsti D. Britanijos-Ispanijos nesutarimai dėl 
Gibraltaro bei Graikijos-Turkijos ginčai dėl oro erdvės kon
trolės virš Egėjo jūros. NATO generalinis sekretorius Javier 
Solana sakė, jog tai yra „istorinė sutartis'', pagal kurią NATO 
štabų skaičius sumažės nuo 65 iki 20. NATO valstybių vadovai 
taip pat sutarė parengti planus dėl taikdariškų pajėgų Bosni
joje misijos pratęsimo po to, kai kitą birželį pasibaigs dabarti
nių stabilizavimo pajėgų SFOR įgaliojimai. 

Vilniuje atidarytas 
Australijos 
konsulatas 

Vi ln ius , gruodžio 4 d. 
(BNS). Lietuvoje savo veiklą 
pradėjo Australijos konsula
tas, kuriam vadovauja Austra
lijos Garbės konsulas, italų 
kilmės Australijos pilietis Sal-
vatore Antonio Meschino. 

Užsienio reikalų ministerija 
pranešė, kad trečiadienį Lie
tuvos ir Australijos atstovai 
pasikeitė įgaliojamaisiais raš
tais. 

Salvatore Antonio Meschino 
yra prekybinės firmos „Vasco 
International" atstovas Balti
jos šalyse, picerijos „Da Anto
nio" ir vaikiškų drabužių 
„United Colors of Benneton" 
parduotuves savininkas. 

Konsulatas įsikūrė Vilniuje, 
Barboros Radvilaites g. 1/2. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 5 d.: Sabas, Dali

ja. Gražutė. Geisvilė. 

Gruodžio 6.: Šv. Nikalojus, 
Nikalojus. Dausa. Tolutis. Vėtra 
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Redaktorė Irena Regienė 

ŠALFASS METINIS 
SUVAŽIAVIMAS TORONTE 

Š.m. lapkričio 22 d. Toronte, 
Kanadoje, vyko Šiaurės Ame
rikos Lietuvių fizinio auklėji
mo ir Sporto sąjungos metinis 
atstovų suvažiavimas. Jis bu
vo gausus dalyviais, kurių 
tarpe buvo New Yorko, Bal-
timorės, Čikagos, Clevelando, 
Detroito... ir didžiumą, ta
čiau, sudarė kanadiečiai iš To
ronto, Hamiltono bei apylin
kių. Šiame suvažiavime daly
vius ypač domino 1998 metais 
būsimi sportiniai įvykiai Lie
tuvoje. Tai po 60 metų vėl at
gaivintoji antroji Lietuvos 
Tautinė olimpiada, kurioje da
lyvaus rinktiniai Lietuvos ir 
išeivijos sportininkai, o taip 
pat vyksiančios šeštosios Pa
saulio lietuvių sporto žaidy
nės. 

Suvažiavimą pradėjo Sąjun
gos pirmininkas Audrius Ši
leika, darbų eigos pirmajai da
liai pirmininkauti pakviesda
mas Rimantą Dirvonį iš Čika
gos ir antrajai — centro valdy
bos vicepirmininką Mindaugą 
Leknicką iš Toronto, o sekre
toriaus pareigoms, Arūną Čy-
gą, c.v. narį iš Toronto. 

Pirmininkas perskaitė suva
žiavimui sveikinimus, ku
riuose atsispindėjo paskata to
limesniam nenuilstamam dar
bui su išeivijos sportuojančiu 
jaunimu. Sveikino: PLB pirmi
ninkas Vytautas Kamantas, 
KLB pirmininkas Algirdas 
Vaičiūnas, LTOK prezidentas 
Artūras Poviliūnas ir Lietuvos 
Kūno kultūros ir sporto depar
tamento prie vyriausybės di
rektorius — olimpietis Rimas 
Kurtinaitis. A. Šileika, pak
vietė suvažiavimą minutės su
sikaupimu pagerbti neseniai 
mirusį Londono, Ont., sporto 
klubo „Tauras" įkūrėją ir il
gametį buvusį jo pirmininką 
Eduardą Daniliūną. 

Šiame rašinyje bus paliesta 
tik svaresni suvažiavimo dar
botvarkės momentai..., o jų 
būta. Diskusijose vyravo stip
rokas, tačiau priimtino tono 
nuomonių pasikeitimas, kas Šį 
suvažiavimą darė gana gyvu 
ir patraukliu. 

Varžybinis kalendorius 

Kaip suvažiavimuose įpras
ta, visuomet daug laiko skiria
ma ateinančio sezono varžy-
binės programos ir kalendo
riaus aptarimams. Šiuo klau
simu ir šį kartą, generalinis 
sekretorius Algirdas Bielskus 
pristatė išsamią informaciją. 
Varžybų kalendorius 1998-
tiesiems, su mažomis išimti
mis paruoštas ir suvažiavimo 
buvo priimtas. Eilutes tau
pant, suminėtina tik pagrin
dinės varžybos, kurias sudaro 
suaugusių ir visų klasių jau
nių krepšinis. Taigi, vyrų A, 
B. jaunių A klasių ir jei regis-
truosis bent trys mergaičių ko
mandos, jų krepšinis bus 
įtrauktas į šias varžybas, ku
rios bus vykdomos 1998 m. 
gegužės 22, 23 ir 24 d. Toron
te, Kanadoje. Šių varžybų vyk
dytojas, Toronto sporto klubas 
„Vytis", kurs kaip tik ir švęs 
savo 50-ties metų sportinės 
veiklos sukaktį. Jaunių iki 17 
metų amžiaus klasių varžybos 
vyks 1998 m. gegužės 2 ir 3 d. 
Detroite. Apie datas ir vietą 
visų kitų varžybų, kur jos 

vyks, bus pakartotinai infor
muojami sporto klubai ir skel
biama spaudoje. 

Sporto spauda 

Suvažiavimuose visuomet 
aktualu pakalbėti ir apie spor
to spaudos reikalus. Centro 
valdybos narys Sig. Krasaus
kas ir šį kartą suminėjo var
ganą padėtį. Nedaug jau yra 
rašančiųjų. Jaunesnieji ne-
kimba į šį darbą. Vyresnieji, 
kurie šiek tiek ir parašo, daž
niausiai patys nesilanko spor
to renginiuose ar lietuvių 
sportą liečiančiuose įvykiuose. 
Vis dėl to, stipri dar yra spor
to apžvalga „Draugo" penkta
dieninėje laidoje, kurią reda
guoja Irena Regienė. Našiau
sias bendradarbis ten yra Ed
vardas Šulaitis. Kituose mūsų 
laikraščiuose labai neregulia
riai, trumpomis žinutėmis 
praslysta proginė rašyba. 

Būta, tačiau, ir pora vertų, 
dėmesio, 1997 m. atliktų dar
bų. Lietuvoje išleista „Lietu
vos kūno kultūra ir sportas", 
pirmoji šios paskirties knyga, 
kurioje yra plačiai aprašyta ir 
išeivijos sportinio gyvenimo 
raida nuo 1944 m. iki šių die
nų. Antra, tai spaudai ruo
šiamai „Encyclopedia of Eth-
nic Sports in The United 
States" paruoštas didelės 
apimties straipsnis: „The Con-
tribution of Lithuanian Immi-
grants to Sports in The United 
States of America". Šiame 
straipsnyje paliesta lietuvių 
imigrantų į JAV nuo pirmo
sios imigracijos bangos 1868 
m. iki šių dienų sporte pasie
kimai. Rašinys, leidėjų šiltai 
sutiktas ir yra laikomas labai 
vertingu įnašu į jų projektą. 
Abu darbus atliko šių eilučių 
autorius. 

II Tautinė Olimpiada 
ir V I P L S žaidynės 
1998 m. Lietuvoje 

Ši tema sukėlė daugiausiai 
susirūpinimo ir aštrokų nuo
monių skirtumų. Kaip žinoma 
iš ankstesnių informacinių ži
nių spaudoje, olimpiadoje da
lyvaus tik geriausi sportinin
kai. Krepšinyje, trys vyrų ko
mandos iš Lietuvos, kurios tei
sę dalyvauti olimpiadoje 
išsikovos atrankos turnyre, o 
išeivijos (atkritus Australi
jai), numatyta siųsti JAV ir 
Kanados lietuvių rinktines. 
Buvo siūlyta siųsti tik vieną 
komandą, kuri atstovautų Š. 
Amerikai, tačiau, nore ir silp
nesnės sudėties, apsispręsta 
siųsti dvi: JAV, kurią organi
zuoja Rimantas Dirvonis ir 
Kanados, kurios vadovu yra 
Rimas Miečius. Olimpiada ir 
VI PLS žaidynės Lietuvoje 
vyks 1998 m. birželio 23-30 d. 
Pagal R. Dirvonį, sportininkų 
nuotaika nėra entuziastinga 
vykti į šias varžybas. Lemian
tis faktorius — finansai... Jei
gu krepšininkams būtų apmo
kėta kelionė, viskas lengviau 
išsispręstų. Iš tiesų, sportinin
kams jau tapo per daug daž
nas ir išlaidingas važinėjimas. 
Kas liečia PLS žaidynes, jas 
vertėtų jau nutraukti, o jų 
praeitį palikti istorijai... Es
mėje, prarasta gilesnė prasmė 
dėl per silpno vartybinio lygio 

Čikagos A.S.K. „Lituanicos" mergaičių C klases kom;iiida, laimėjusi I vietą 1997 m. gegužės 17 d. Čikagoje vy
kusiose Šiaurės Amerikos l ietuvių jaunučių Krepšinio pirmenybėse. Iš k.: klūpo: treneris K. Sušinskas, L. Do-
vilaitė, A. Meilytė, T. Mikužytė ir L. Lendraitytė, Stovi — vyr. trenerė R. Sušinskienė, R. Dovilaitė, A. Rupins-
kaitė, R. Milo, D. Ringutė, M. Domanskytė ir treneris R. Rupinskas, 

LIETUVOS KREPŠININKŲ 
GASTROLĖS AMERIKOJE 

Š.m. lapkričio pirmoje pusė
je krepšinio tėvynėje — JAV-
se lankėsi net 9 Lietuvos krep
šinio komandos: 5 vyrų ir 4 
moterų (viena jų bendra su 
baltarusėmis). Be „Draugo", 
spalio 31 d. laidoje, paskelb-

ir ne visai naudingų susibū
rimų, tartum gegužinėn?! Su
važiavimas nieko konkrečiai 
neaptarė kas liestų šias žai
dynes Lietuvoje. Patarta, ta
čiau, sportininkams organi
zuotis ir, jeigu bus vykstama, 
geriau joms pasiruošti. 

Pagal Algirdą Bielskų, kuris 
yra įgaliotas rūpintis išeivijos 
lengvosios atletikos ir plauki
mo atstovais II Tautinėje 
olimpiadoje, jei mūsų Tomas 
Pūkštys, pasaulinės klasės ie
ties metikas galės vykti, ne
trukdys jam laikas pasaulinių 
pasirodymų numatytoms da
toms, be abejo, bus gerai. Cle-
velandiškiai broliai Motiejū
nai, 400 m bėgimuose specia
listai, kurių rezultatai šiuo 
metu yra geresni už bet ku
riuos Lietuvoje..., maratono 
bėgikas A. Klemas iš Bostono, 
taip pat plaukikės, Taraškaitė 
iš Clevelando ir Norkutė iš 
Čikagos, o ir kt. Šie iškilūs 
sportininkai gerai, žinoma, 
papildytų mūsų reprezentantų 
grupę. Laiko iki varžybų ne
daug. Padėjus daugiau pas
tangų, turėtų pavykti susior
ganizuoti. 

Archyvinė medžiaga 

Sigito Krasausko iškelta 
svarbi ir neatidėliotinai reika
linga dėmesio problema, kas 
liečia ŠALFASS-gos archyvinę IL. žaidžiant „Neptūnui" prieš 
medžiagą. Nors esame išleidę North Central College). Girdė

tųjų, dar viešėjo Kauno „Dro
bės-Jutos" penketukas iš že
mesnės lygos, tuo tarpu kitos 
keturios komandos buvo iš 
profesionalų lygos. 

Gerai, kad „Draugo" dien
raštyje buvo paskelbti aštuo
nių komandų rungtynių tvar
karaščiai, tai vietiniai lietu
viai galėjo nuvykti pažiūrėti 
svečių iš tėvynės susitikimų. 
Tačiau, nors šį kartą buvo iš 
anksto visuomenei pranešta, 
mūsiškių susidomėjimas to
mis rungtynėmis buvo žymiai 
mažesnis negu anksčiau. Ži
noma, dabar, kai Lietuvos ko
mandos atvyksta kiekvieną 
rudenį, ir ne visos pakanka
mai aukšto lygio, mūsiškiai 
turbūt dėl to neskiria didesnio 
dėmesio. Be to, daug tų rung
tynių rengiamos savaitės die
nų vakarais ir salėse esančio
se tolokai nuo lietuviškų telki
nių. Smagu, kad kai kuriose 
vietovėse lietuviai parodė ne 
mažą susidomėjimą svečiams 
iš tėvynės; ne tik gausiai atėjo 
į rungtynes, bet ir surengė su
sitikimus po jų. 

Pvz. Hammond, IN, per 
Klaipėdos „Neptūno" — Pur-
due — Calumet universiteto 
rungtynių pertrauką buvo šo
kami tautiniai šokiai, kuriuos 
atliko Čikagos Lietuvos Vyčių 
šokėjų grupė (vadovas Frank 
Zapolis, padėjėja Lidija Rin-
gienė, choreografė Ligija Taut-
kuvienė). Kai kurių miestų 
amerikietiška spauda talpino t 
plačius rungtynių aprašymus, 
kuriose mirgėjo Lietuvos ir 
lietuvių vardas. Dalį rungty
nių perdavė ir vietinės radijo 
stotys (tai buvo ir Napperville, 

nemažai leidinių, tačiau daug 
archyvinės medžiagos mėtosi 
pas veteranus ir jiems „pasi
traukus", ji išnyks kaip ak
menėliai mesti į ežero van
denį... Šią medžiagą reikia su
rinkti ir aptarti kuriame, gal 
net viename iš Lietuvos, mu
ziejų ji būtų saugoma... ir pri
einama ateities sportinės kul
tūros tyrinėtojams. Suvažiavi
mas pritarė ir įgaliojo Sig. 
Krasauską koordinuoti šį pro
jektą. A. Rugienius rekomen
davo sueiti į kontaktą su 
Lietuvos Nacionaline Marty
no Mažvydo vardo biblioteka 
valstybiniu muziejumi Vil
niuje, kurio, lituanistikos sky
riaus vedėja yra Silvija Kal-
pokaitė-Vėlavičienė. Ji palan
ki užsienio lietuvių archyvinės 
medžiagos kaupimui. 

Suvažiavimo darbams bai
giantis, ŠALFASS-gos pirmi
ninkas Audrius Šileika pris
tatė Sąjungos Garbės nario 
titului Valdą Adamkų. Daly
viams pritarus, titulas suteik
tas. Suvažiavimas užbaigtas 
sugiedojus Tautos himną. 

Sigitas Krasauskas 

jome, kad keliose vietose mū
siškių rungtynės buvo rodo
mos ir per televiziją. Rung
tynes stebėdavo nuo 100 iki 
5,000 žmonių, tad visas lietu
vių rungtynes matė gal 100 
tūkstančių amerikiečių, o apie 
jas skaitė milijonai. Kai kurie 
universitetai ir kolegijos tų 
rungtynių proga išleido ir di
desnius programinius leidi
nius, kuriuose buvo išspaus
dinti ne tik žaidėjų sąrašai, 
bet ir plačiau aprašomos lietu
vių komandos (su pasiekimų 
išvardinimu), smulkiau apibū
dinami treneriai ir pan. Taigi, 
daug amerikiečių sužinojo 
apie Lietuvą ir lietuvius. 

Jei dauguma Lietuvos vyrų 
komandų čia rungtyniavo 
prieš antrojo ar trečiojo divi
ziono universitetus ar kolegi
jas, išimtis buvo „Šilutė", kuri 
žaidė tik Kalifornijos valstijoje 
ir tik prieš I diviziono penke
tukus. Kartu su šia komanda 
buvo atvykęs ir Šilutės rajono 
laikraščio „Pamarys" žurnalis
tas Stasys Melinauskas ir re
daktorius — Petras Skutulas 
(šis laikraštis prie keliones 

išlaidų padengimo prisidėjo su 
12,000 litų). P. Skutulas at
siuntė mums žinių apie susi
tikimus Kalifornijoje, kurio
mis naudojamės rašant šią 
apžvalgą. 

Lapkričio 3 d. „Šilutė" rung
tyniavo Irvin mieste su Kali
fornijos universiteto komanda 
„Anteaters", kas lietuviškai 
būtų „Skruzdėdžiai". Po ilgos 
ir varginančios kelionės, šios 
pirmosios rungtynės šilutie-
čiams buvo nelengvos, bet vis 
tiek pergalę šventė lietuviai, 
laimėję 71-69. Komandoje re
zultatyviausiu buvo centro 
puolėjas Raimundas Leikus, 
pelnęs 24 taškus. „Šilutės" 
profesionalų klube žaidžian-
tieji tamsiaodžiai — Shawn 
Myers ir Dion Cross atitinka
mai įmetė 12 ir 13 taškų. Be 
jų dar taškus pelnė Arvydas 
Straupis, Kęstutis Kemzūra, 
Tomas Preišagalavičius ir 
Marijonas Petravičius. 

Antrame susitikime „Šilutė" 
jėgas išbandė su Pepperdine 
un-to komanda — „The Wa-
ves". Varžovai buvo stipresni 
ir prieš juos reikėjo nusileisti 
66-88. Pas šilutiečius vėl re
zultatyviausiu buvo R. Leikus. 
Šis 7 pėdų ūgio vyras sukalė 
17 taškų. „Šilutės" vyr. trene
ris Steponas Kairys apie var
žovus atsiliepė taip: „Gerai su
komplektuota ir agresyvi ko
manda". 

Geriausias rungtynes „Šilu
tė" žaidė lapkričio 7 d. su Pa
cific un-to „Tigers" komanda 
San Francisco mieste. Buvę 
NCAA Vakarų divizijos nu
galėtojai Lietuvos atstovams 
pirmąjį kėlinį pralaimėjo 37-
38, nors lietuviai vienu metu 
vedė 15 taškų skirtumu. Ant
rame kėlinyje pasekmė svyra
vo vienų ar kitų naudai. Čia 
lietuviams gerokai padėjo ko
mandą „pasivijęs", JAV moks
lus baigęs Mindaugas Timins-
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kas. Prieš rungtynių pabaigą 
mūsiškiai pirmavo penkiais 
taškais. Tačiau tada buvo pra
rasti trys kamuoliai iš eilės ir 
rungtynės pralaimėtos 77-81. 

Po rungtynių nemaža žiū
rovų kaltino amerikiečius tei
sėjus, kurie žūtbūt norėję sa
viškių pergalės. „Šilutės" ko
mandoje geriausiu taškų me
džiotoju buvo minėtasis M. Ti-
minskas. 

Šilutiečiams prastokai sekė
si lapkričio 10 d., žaidžiant 
prieš stiprųjį (Kalifornijoje be
veik visos komandos buvo 
aukšto lygio) Stanfordo uni
versitetą, Palo Alto mieste. 
Čia studentams sekėsi viskas: 
krito tritaškiai, o šilutiškiams 
niekas nesisekė. Rungtynių ei
gai, be abejo, turėjo įtakos ir 
ginčytini teisėjų sprendimai ir 
šilutiškių ginčai su jais. Pras
tokai žaidė centras R. Leikus 
(tik 10 taškų), nors M. Timins-
kas sukrovė 25 taškus. 

Kaip rašo mums redaktorius 
P. Skutulas, po šių rungtynių 
vietiniai lietuviai, vadovauja
mi dviejų Danučių (Alek
nienės ir Janutienės), „Šilu
tės" krepšininkams surengė 
kuklų priėmimą. „Buvo labai 
malonu pabendrauti su tau
tiečiais", — teigia šis žurna
listas savo laiške mums. 

Dabar, atrodo, reikės laukti 
kito rudenio, kai vėl, be abejo, 
susilauksime, krepšininkų iš 
Lietuvos. Gaila, kad čia negali 
atvykti geriausios Lietuvos 
komandos, nes jos turi rungty
niauti Europos taurės varžy
bose. Gerai, kad pajėgiausia 
Lietuvos komanda, Kauno 
„Žalgiris", ateinančią vasarą 
pakviesta į „Gerosios valios" 
žaidynes New Yorke ir ją bus 
galima čia pamatyti. 

Ed. Šulaitis 

VALDAS ADAMKUS 
ŠALFASS-gos GARBĖS NARYS 

Lapkričio 22 d. Toronte, Ka
nadoje, vykusiame metiniame 
ŠALFASS-gos suvažiavime. 

buvęs šios Sąjungos centro 
valdybos pirmininkas Valdas 
Adamkus buvo patvirtintas 
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Valdas Adamkus Nuotr. J . Taaralateto 

garbės nariu. 
Apie V. Adamkaus kandida

tūrą pranešė dabartinis ŠAL
FASS centro valdybos pirmi
ninkas Andrius Šileika, kurio 
pasiūlymą suvažiavimas vien
balsiai patvirtino A. Šileika 
išskaičiavo V. Adamkaus nuo
pelnus šios sporto sąjungos or
ganizaciniuose darbuose ir il
gametę veiklą joje. 

Šią žinią apie V. Adamkų 
parvežė čikagiečiai, suvažia
vimo Toronte dalyviai: Rimas 
Dirvonis ir Algis Tamošiūnas 
— vieninteliai Čikagos lietu
vių sporto darbuotojai, nuvykę 
į Toronto. R. Dirvonis telefonu 
apie šį įvykį pranešė pačiam 
V. Adamkui, kuris šiuo metu 
yra Vilniuje ir aktyviai daly
vauja kampanijoje, siekiant 
Lietuvos prezidento posto. 

Reikia palinkėti šiam nau
jam ŠALFASS garbes nariui 
dar daug darbingų metų ne 
vien tik sportiniuose dirvo
nuose, bet ir politinėse sfe
rose. 

E. d. 
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CIVILIŲ IR KARIŠKIŲ 
SANTYKIAI: VERTYBĖS IR 

PROBLEMOS 
DR. ALGIRDAS KANAUKA 

Totalitarinėje sistemoje ka
riuomenė priklauso valdžiai, 
kuri valdo visuomenę — žmo
nes, piliečius, gyventojus. Ten 
kariuomenė klauso diktato
riaus a r to, kas prievarta val
do visuomenę. Žinoma, tokioje 
valstybėje kalbėti apie civilių 
kontrolę kariuomenėje taip 
pat kaip ir apie j aunų karei
vių teises yra beprasmiška. 

Šiandien pasaulyje yra kele
tas šimtų valstybių, iš kurių 
gal tik pusė suprastų kalbas 
apie laisvę, teises, kariškių 
kontrolę ir t . t . Turėtume būti 
laimingi, nes galime jaust is 
pažengę į priekį, galėdami to
kias, temas laisvai diskutuoti 
ir žinoti, kad už savo galvo
seną nebūsime persekiojami. 
Todėl, kad j a u mąstome kaip 
laisvi žmonės ir gyvename 
laisvoje demokratinėje valsty
bėje. 

Demokrati'iė valstybė turi 
priklausyti visuomenei — to
dėl valstybė turėtų būti tokia, 
kokios visuomenė nori ir kokia 
ta visuomenė pati yra. 

Kadangi tema y ra apie avi 
lių santykius su kariuomene, 
tai teigiu, kad, nepaisant , ar 
valstybė įsivaizduojama kaip 
organizmas pagal Hėgelio 
(Hegel) modelį, ar gal kaip so
cialinis kontraktas pagal Ruso 
(Rousseau),kariuomenė yra vi
sumos, t.y. valstybės dalis, 
todėl, kaip dalis, pavaldi visu
mai. Kariškių funkcija — be
sąlygiškai ginti valstybę nuo 
bet kokių priešų bei taikos 

metu lavinti savo karinius 
įgūdžius, kad pavojaus atveju 
būtų pajėgūs kovoti už valsty
bę, visuomenę, artimuosius ir 
save. Visai racionalu, kad vi
suomenė per išrinktą valdžią 
kontroliuoja karinės valstybės 
funkcijas taip, kaip ir užsienio 
politiką, ekonomiką, švietimą 
ir t.t. 

Yra it in svarbu, kad į ka
riškių ir visuomenės, t.y. civi
lių, santykius būtų kreipiama 
dėmesio. Reikia tuos santy
kius plėtoti ir tobulinti. J ie 
tur i būt i pagrįsti santaika ir 
darna , nes, pagal demokra
tinės valstybės sampratą, ka
rys y ra uniformuotas pilietis. 
Ši s amp r a t a tur i stiprias isto
rines šaknis j au nuo senovės 
graikų ir romėnų valstybių, 
kur pavojaus atveju miestietis 
ir kaimiet is , tur t ingas ir ne
tur t ingas ėjo karan ginti savo 
valstybės. Dabar ši sąvoka vėl 
įgyvendinama JAV, Vokieti
joje, Britanijoje, Skandinavi
jos šalyse, Šveicarijoje ir Iz
raelyje. 

Šiandien daug girdime apie 
gerąsias civilių kontrolės ypa
tybes. „Karas yra per daug 
svarbus dalykas paliktas ge
nerolams" — vis dar taikomas 
Clemenceau a r Lloyd George 
teiginys po Verduno skerdynių 
Pirmojo pasaulinio karo metu. 
Kadangi daugelio valstybių 
teisinės sistemos griežtai api
brėžia vyriausybių viršenybę, 
todėl demokratinėse šalyse 
patys kariškiai pirmieji pri

pažįsta savo pavaldumą politi
nei valstybės vadovybei. Juk , 
pagal Clausevvitz, „karas tai 
tik politikos pratęsimas kito
kiais būdais". Galima teigti, 
kad „politika per svarbi palik
ti tik politikams". Tas pat ga
lioja ekonomikai, ekonomis
tams ir daugelio kitų funkcijų 
vykdytojams. Išvada — visuo
menės elementai — piliečiai 
tu r i dalyvauti šiame procese 
visais prieinamais būdais — 
spaudoje, organizacijose, vi
suomeniniuose susitikimuose 
su politikais, darbovietėse ir 
šeimose. 

Civilių vykdomai kariškių 
kontrolei ir pačios kariuome
nės reikalingumui yra prieš
taravę įvairių pakraipų žmo
nės — tie, kurie norėjo, kad 
valstybės durys būtų atvertos 
lyg pakvietimas kam nors 
įsiveržti, nenorėjo, kad kariuo
menė, būdama kaip tvirta 
„spyna ant durų" saugotų val
stybę. Tokios spynos sulau
žymas būtų aiškus signalas 
pasauliui, kad vyksta smur
tas . Kiti sakė, kad nėra jokio 
pavojaus, kad krašto gynyba 
tai bergždžias darbas. Kodėl 
tokios kalbos, kokios jų prie
žastys? Gal tokios. 

1. Antimilitarizmo banga. 
Nauja antimilitarizmo banga 
yra ypač užplūdusi jaunus 
žmones. Esama priešiškumo ir 
įtarumo dėl visko, kas yra 
kariška. Žinoma, žmonės pa
vargo nuo karų ir ieško kito
kių kelių politiniams sprendi
mams. Tai sveikas ir gera
noriškas ženklas, tačiau gilin
tis sukelti realų pasyvumo ir 
ignoravimo pavojų bei nepasi
rengimą karui . Reikia atmin
ti, kad karas tai ne tango 
šokis, kuriame reikia dviejų 
šokėjų. Kare užtenka vieno 

agresoriaus. Romėnų patarlė: 
»Jei nori taikos, ruoškis ka
rui", priešinama su posakiu: 
„Jei ruošiesi karui, tai jis 
įvyks". Mano manymu, reikia 
būti pasirengusiems karui, 
tačiau elgesiu ir kalba jo ne
provokuoti. Theodore Roose-
velt sakydavo — „kalbėk san
tūriai, bet turėk gerą lazdą". 
Aš asmeniškai nematau jokių 
istorinių faktų, rodančių, kad 
nepasirengimas karui apsau
gojo kraštą nuo agresoriaus. 

2. Aukštesnis jaunimo išsi
mokslinimo lygis verčia kal
bėti apie kariuomenės intelek
tualinį lygį. Šauktinio jauni
mo ir potencialių karininkų 
išsilavinimas taip pat kyla. 
Jaunimą reikia įtikinti, kad iŠ 
jo laukiama garbingai atlikti 
pareigą tėvynei. Negalima 
šauktinių laikyti „gyvąja mė
sa", bet reikia juos motyvuoti 
drąsiai ir ryžtingai atsiduoti 
tėvynės labui karinėje tarny
boje. 

3. Ekonominė darbo rinka. 
Jaunimas stipriai traukiamas 
darbo rinkos galimybių grei
čiau praturtėti . Daugelyje val
stybių karinės profesijos atly
ginimai j au konkuruoja su 
kitų profesijų. Visuomenė pra
deda suprasti, jog kariuomenė 
turi būti plėtojama sistemin
gai ir turi pritraukti gabių 
žmonių, kurie galėtų atlikti 
vis sudėtingesnes karines už
duotis. Valdžios atstovai turi 
suprasti reikalą palaikyti ka
rinės „profesijos žmonių mate
rialinę gerovę. Jei to nebus, 
kariuomenė neturės kompe
tentingo personalo, atitinkan
čio modernaus karo poreikius. 
Karinių ryšių su visuomene 
pareigūnai turi pristatyti kari
nę profesiją visuomenei, aki
vaizdžiai išdėstyti karinės 
profesijos vertybes — įdomią 
tarnybą, progą susipažinti su 
užsieniu, gerėjantį atlyginimą, 
progą įgyti naudingų vadybos 
įgūdžių, susipažinti su techno
logija, tarptautiniais ryšiais, 
gauti išsilavinimą, gal net 
aukštojo mokslo institucijose, 
ir išplėtoti savo karjeros po
tencialą, kad žmogus taptų 
tuo, kuo gali būti. Pagaliau 
yra galimybė užsitarnauti 
pensiją dar ne senatvėje, dar 
turint laiko padaryti ir antrą 
karjerą civiliniame gyvenimą. 

4. Karinės profesijos pres
tižo sumažėjimas. Tai fenome
nas, pastebimas daugelyje val
stybių, kuriose ilgą laiką ne
buvo karo grėsmės. Anot ži
nomo anglų rašytojo Rudyard 
Kipling kario šaukiamasi pa
vojaus metu, o, karui praėjus, 
jis lieka užmirštas. Kitose val
stybėse, kaip JAV ir Skandi
navijoje bei Šveicarijoje, kario 
profesijos prestižas net paki
lęs, kad karyba integruota į 
veiklą, kuri neapsiriboja vien 

tik kariniais ir taikos palaiky
mo veiksmais. Kariškiai daly
vauja labdaros, gelbėjimo, 
švietimo, pilietiškumo ugdymu 
ir net diplomatinėje veikloje. 
Prestižas labai priklauso nuo 
pačių kariškių elgesio, etikos, 
laikysenos ir gyvenimo budo. 
Visuotinis karinis parengimas 
švietimo įstaigose, karinio re
zervo ir karinių organizacijų 
veikla, bent iš dalies susijusi 
su visuomenei naudinga veik
la, kelia karinės profesijos 
prestižą. Galbūt svarbiausia 
tai, kad kiekvienas kariškis 
išugdytų savo asmenybe pagal 
aukštus standartus ir visuo
menėje pripažintas normas. 
Visuomenė, valdžia ir kariuo
menės vadovybė tam turi su
daryti sąlygas. Galima teigti. 
jog kokia visuomenė, tokia ka
riuomenė. 

5. Didėjanti ginklų ir kariuo
menės išlaikymo kaštai. Gink
lai niekad neatpigs. Karinė 
technologija sparčiai vystosi, 
ginklai darosi vis sudėtingesni 
ir jų vartojimas reikalauja su
dėtingų įgūdžių. Valstybė turi 
apsiprasti su mintimi, kad ka
rines pajėgas neįmanoma su
kurti per trumpą laiką. Reikia 
labai gerai nustatyti, kokius 
valstybės interesus reikės gin
ti karinėmis priemonėmis, ir 
tada kurti atitinkamą pajė
gumą pagal nustatytą tvarka
raštį. Ginklų gamyba ir už
pirkimai turi būti vykdomi 
atsižvelgiant į efektyvumą 
(cost effectiveness), pagal ku
riuos galima Dasiekti norimą 
pajėgumą be bereikalingų iš
laidų. Ginklų kūrimas ir ga
myba galėtų būti išvystyta 
Lietuvoje, reikia tam tikro 
noro. Reikia apgalvoti, kokie 
ginklai bei jų dalys gali būti 
pelningai kuriamos ar gami
namos Lietuvoje. Čekija, Švei
carija, Belgija ir kitos mažos 
valstybės turi pelningą ginklų 
pramonę. Manau, kad Lietu
vai čia yra nebloga dirva, atra
dus tinkamą nišą. 

6. Nebuvimas akivaizdžios 
ir suprantamos grėsmės. 
Grėsmė tai labai subtili ir be
sikeičianti sąvoka. Šiandien 
jos gal nėra, rytoj — jau per 
vėlu. Kartais grėsmės nenori
ma matyti, nors ji yra. Prieš 
50 metų valstybės nenorėjo 
„matyti" nei Hitlerio, nei Sta
lino ambicijų. Labai sunku su
vokti potencialaus prieš keti
nimus. Reikia daugiau stebėti 
jo galimybes ketinimus įgy
vendinti. Todėl turime ruoštis 
įvairioms situacijoms bent 
dešimtį metų į priekį ir siste
miškai vystyti krašto pajėgu
mą pagal ilgalaikius planus. 
Reikia pasirengti būti „kietu 
riešutu*', kurį priešui ..per
kąsti" nesinorėtų, nes tai j am 
būtų skausminga. 

(Bus daugiau) 

Danutė Bindokiene 

Laikas apsispręsti 
Artėjant Kalėdoms, nuolat 

girdime perspėjimą: jau tik 
tiek dienų beliko iki švenčių, 
paskubėkite apsipirkti, kad 
nereikėtų paskutinę minutę 
lakstyti po parduotuves kartu 
su kitais atsilikėliais... Artė
jant Lietuvos prezidento rin
kimams, panašius perspėji
mus matome ir tėvynėje, ir už 
jos ribų. Suintensyvėjo rinki
minė kampanija. Kandidatai 
su neribotais finansiniais iš
tekliais (kas sako, kad Lietu
voje žmonėms pinigų trūks
ta...) neatlaidžiai medžioja bū
simųjų balsuotojų palankumą, 
o turintieji pasitenkinti kuk
lesniu piniginiu kraičiu sten
giasi prie rinkėjų prieiti ki
tais būdais — idealistai net 
tiki, kad prieš opozicijos pro
pagandą gali atsilaikyti vien 
savo rinkiminės programos 
kokybe ir asmens kilnumu. 
Kadangi Lietuvoje žmonės iš 
esmės nesiskiria nuo bet ku
rio kito krašto gyventojų, juos, 
be abejo, labiau įtaigos graž
bylystė ir pažadai, negu tikro
sios vertybės. Būtų labai liūd
na, jeigu neseniai į demokra
tijos pasaulį įsirikiavusi mūsų 
tauta rinktų prezidentą pagal 
išvaizdą, gimimo datą ar kitą 
paviršutinę ypatybę. Norime 
tikėti, kad lietuviai yra daug 
išmintingesni už skelbiamų 
..reitingų' duomenis. 

O tie „reitingai" šokinėja 
kaip jauni ėriukai kemsėtoje 
pievoje. Kandidatų, septynetas 
iš tikrųjų pasižymi įvairumu. 
Šeši gimę Lietuvoje. Du ne
mažą gyvenimo dalį praleidę 
užsienyje — laisvuose Vaka
ruose. Vienas gimęs tremtyje, 
Jakutijoje. Visi jau suaugę vy
rai, su šeimomis — kai kas 
net su antra.. . Vienas ypač 
giriasi savo ,jaunyste", tik 
vargu, ar prezidentui jaunas 
amžius j au toks didelis pliu
sas — gyvenimo patirtis, susi
formavęs charakteris ir logiš
ka, nesvyruojanti asmenybė, 
yra daug vertingesnis baga
žas, atsivežti į prezidentūrą. 

Kiekvienas kandidatas yra 
paskelbęs savo rinkiminę pro
gramas, kurios tarpusavyje 
nelabai skiriasi: pasižymi vi
suotinės gerovės pažadais, 
tiki, kad Lietuva turi tvirtai 
žengti demokratijos keliu ir 
kiek galima daugiau orientuo
tis į Vakarus. Už Lietuvos 
įsijungimą į NATO ir Europos 
Sąjungą pasisako Vytautas 
Landsbergis, Vytenis Povilas 
Andriukaitis; tuo tarpu Ri
mantas Smetonas mano, kad 
noras įstoti į ES yra „Lie
tuvos tempimas į naują impe
riją". 

„Laisvas žmogus, atvira vi
suomenė, stipri valstybė", — 
Valdas Adamkus; „Už darnią 
šeimą — Lietuvą", — Vytenis 
P. Andriukaitis; „Laisva dva
sia, pasitikėjimas ir susitelki
mas, darbas ir atsakomybė", 
— Rolandas Pavilionis; „Nuo
seklumas ir valstybės politi
kos pastovumas, jos neprik
lausomybės principas ir vaka
rietiškas demokratinis ugdy
mas be sukrėtimų, blaškymo
si, be revoliucijų", — Vytautas 
Landsbergis; „Reikia pertvar
kyti valstybės valdymą, svar
biausią blogio priežastį", — 
Rimantas Smetona... 

Tai graži retorika, bet bal
suotojams, be abejo, paliekan
ti įspūdį. Čia cituojama prezi
dentinių kandidatų biografinė 
medžiaga ir kampanijos pro
gramų santraukos pateiktos 
jų rinkimų štabų. Artūras 
Paulauskas ir Kazys Bobelis 
programų nepateikta, pasiten
kindami tik jų gyvenime at
liktų darbų bei nuopelnų 
išskaičiavimu. Nors tai svar
bu, bet nemažiau reikšminga 
ir ką kandidatas tikisi atlikti, 
jeigu patektų prezidentūrom 

Su tam tikru pasitenkinimu 
galime pastebėti, kad bent 
kiek aptilo kandūs kaltinimai 
būtais ir nebūtais nusikalti
mais, ryšiais su KGB, komu
nistų partija, mafija ir Mask
va. Tiesa, užsienio lietuviai 
dar vis mieliau purvais 
apmėto opozicijos kandidatą, 
užuot iškėlę savojo pra
našumą ir tinkamumą prezi
dento pareigoms. Galbūt šian
dien jau matome, kokia dide'ė 
klaida padaryta, neskubant 
išsiimti Lietuvos paso ir dėl to 
negalint dalyvauti rinkimuo
se. Reikia, tikėtis, kad nese
niai atvykusieji iš-Lietuvos 
pasistengs savo pilietinę pa
reigą jai atlikti. Tačiau pasi
girsta nemažai abejonių ir 
tam tikro nepasitikėjimo nea
kivaizdiniu balsavimo proce
su: ar balsas tikrai bus veik
smingas, ar bus išsiųstas į 
Lietuvą ir užskaitytas, o gal 
numestas į atmatų dėžę arba 
balsuotojo vardu įdėta kortelė 
už visiškai kitą kandidatą? 
Reikėtų, kad Lietuvos amba
sada JAV išsamiai paaiškintų 
balsavimo eigą, užtikrinant, 
kad viskas vyksta tikrai tei
singai. Nors prieš penkerius 
metus buvo aiškinta, bet da
bar yra daug daugiau naujai 
atvykusių ir jiems reikėtų 
visa tai pakartoti. Rinkimai 
sparčiai artėja — netrukus 
skaičiuosime ne savaites ir 
dienas, bet tiesiog valandas. 
Laikas apsispręsti. 

KUDIRKOS 
(VINCAS - ALEKSANDRAS - ALGIRDAS) 

Zanavyku krašto k u l t ū r i n ė i škarpa 
ALEKSANDRAS KUDIRKA 

3 (Tęsinys) 

Jauniausia sesuo — 
Marytė, turėdama 6 metus, 
mirė Veiveriuose difteritu. Vy
resnė sesuo Bronė, turėdama 
17 metų, ištekėjo už mokytojo 
Juozo Bubnio, kuris žuvo Pir
majame pasauliniame kare; 
vėliau ji ištekėjo už tarnautojo 
Jezerskio. Aleksandras Kudir
ka mirė 1967 metais kovo 31 
d., Kaune. 

II. Mal i , b e t svarbūs 
momentai 

Aleksandro tėvo gimtinė yra 
Suvalkija (Sudūvija), Zana
vykų kraštas (Griškabūdžio 
valsč., Stugučių kaimas). Ta 
Lietuvos dalis vadinasi Lietu
vos širdis. Iš čia kilo Vincas 
Kudirka, Basanavičius, Jab
lonskis, Vaičaitis, kun. prof. 
Pranaitis (Beiliso bylos eks

pertas) , senesnio laiko daug 
kunigų ir pasauliečių inteli
gentų. Beveik visi jie išėjo 
mokslus Marijampolės gim
nazijoje, o mokytojai — Veive
rių mokytojų seminarijoje. Tos 
dvi mokslo įstaigos gale XLX ir 
pradžioje XX šimt. ugdė lietu
vių t a rpe patriotizmą: jie ga
beno slaptai lietuvių spaudą iš 
Prūsų , kovojo su lenkų šovi
nizmu ir lietuvių tautos nieki
nimu. Tai buvo baisūs rusifi
kacijos ir biurokratizmo lai
kai . Lietuvių spaudą galima 
buvo skaityti tik slaptai. Žan
darai dažnai darydavo kra tas 
ir ne t už laikraščiuką, rašytą 
lietuvių kalba, išveždavo į Su
valkų Kalvarijos garsų politi
nių kalinių kalėjimą, o iš ten 
— į Rusijos gilumą, ištremiant 
„na poselenije" (apgyvendini

mui). Tai buvo rusifikacijos ir 
reakcijos viešpatavimas. Viso
se įstaigose, beveik be išim
ties, buvo valdininkai rusai, 
atsiųsti specialiai iš Rusijos 
gilumos. Kaunijoje ir Vilnijoje 
pradžios mokyklų mokytojai ir 
valsčiaus sekretoriai turėjo 
būti rusai. Suvalkijoje, kuri 
priklausė buvusiai Lenkų ka
ralystei, vėliau — „Trivislia-
ūski krai" (prie Vyslos), tik 
išimties keliu buvo pradžios 
mokyklų mokytojai ir vals
čiaus raštininkai lietuviai, 
lenkai. Rusai valdininkai, be
veik be išimties, buvo girtuok
liai, lošė kortomis, imdavo iš 
piliečių kyšius, o į darbą tar
nyboje žiūrėjo pro pirštus. To
kioje aplinkumoje ir nenor
maliose sąlygose lietuvių gy
venimas merdėjo be jokios vil
ties į geresnę ateitį. Mokyk
lose tuomet turėjo galimybę 
mokytis rusų aukštesnių val
dininkų, popų, kariškių, dvari
ninkų ir didesnių prekybinin
kų (kupčių) žydų vaikai. Lie
tuvių kaimiečių vaikai mok
sleivijoje sudarė retenybę. Su

valkiečių vaikai dažniausiai 
išeidavo 4 klasės gimnazijos ir 
mokydavosi Seinų dvasinėje 
seminarijoje. Retai, kuris išei
davo visą mokslą Marijam
polės gimnazijoje ir baigdavo 
Petrogrado, Maskvos, Varšu
vos universitetuose aukštąjį 
mokslą. (Kudirka, Basanavi
čius, Jablonskis, adv. Leonas, 
Valdemaras, Smetona, adv. 
Bulota ir kiti senos kartos in
teligentai). Bet jų buvo paly
ginti labai nedaug, nes moks
las buvo neprieinamas. Tuo
met lietuviams reikėjo gerai 
mokytis, nes visur buvo didelė 
konkurencija. Į universitetus 
įstodavo be egzaminų. 

Mano tėvo gimtinė, kaip sa
kiau, yra dalis Suvalkijos — 
lyguma su storu juodžemio 
sluoksniu ( kraštas turtingas). 
Masyvių miškų mažai. Užtat 
pas zanavykus buvo tradicija; 
sodinti prie sodybų apsčiau 
alksnių, berželių ir kitų la
puočių. Todėl sodybų vaizdas 
buvo gražus. Prie namų iškas
davo prūdus — „sodželką". 
Mano tėvas, Vincas Kudirka, 

buvo pusbrolis daktaro Vinco 
Kudirkos, kunigo prof. Pra
naičio artimas giminė. Du 
tėvo broliai mokėsi Marijam
polės gimnazijoje, bet nevaldi
ninkavo, o gyveno savo ūkyje. 
Ūkis buvo apie 140 margų, 
žemė gera (juodžemis), savas 
durpynas. Senelis — Jonas 

Kudirka, gyveno labai gražiai, 
nes ūkis buvo pastatytas 
aukštai ir. be to, kaip tuomet 
buvo mada. prekiavo arkliais 
ir gyvuliais su Vokietija. 

Mano tėvas baigė Veiverių 
Mokytojų seminariją 1877 me
tais ir mokytojavo, pradžioje 
Vygriuose prie Suvalkų mies

to, vėliau — Leipalingio mies
tely (Leipūnai), Seinų apskr., 
dar vėliau — Slavikų bažnytk. 
prie vokiečių sienos (Šakių 
apskr.), o paskutinė vieta — 
Gudelių bažnytkaimis (Mari
jampolės apskr.). 

(Bus daugiau) 

Lomžoje. Lenkijoje, gyvenusiu lietuviu .ntrhjjentu gniĮ" i'"'"' •'• II eil. viduryje sėdi kan Aleksandravičius, ku
ris visus lietuvius jungė. Aleksandra- Kudirk i. Ura metu mokytojavęs Osecke, sėdi apačioje prie gimnazistes Al
donos Sakalauskaitės; jos tęva ;. mokyt Ksavera- Sakalauskas-Vanagėlis stovi trefias ii kaires viršuje. 
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ŽEMAITIJOS SUKILĖLIŲ IR 
KNYGNEŠIŲ TAKAIS 

JULIJA MENCIŪNAITĖ 
(Tęsinys; 
— Veikdamas ir rašydamas 

supratau žaidžiąs gan pavo
jingą žaidimą, turėdamas nors 
ir negarantuotą viltį, laimėti. 
Atrodė, tas žaidimas tikslin-
gesnis ir reikalingesnis negu 
kopti į kalnus ar lenktyniauti 
automobiliais („formulėje") ir 
ne dėl savo garbės ar žin
geidumo, bet visos žmonijos 
gerovei. Todėl manau, kad 
daugiau pagarbos ir įver
tinimo nusipelnė tie, kurie 
sudėjo savo gyvybes ant 
Tėvynes ir mūsų laisvės auku
ro. Tad pagerbkime juos tylos 
minute! 

Po to prisipažino, kad pir
mąjį eilėraštį parašęs pradžios 
mokykloje, įsimylėjęs moky
toją Mariją. Tai buvusi pirmo
ji ir idealiausioji jo meilė. Jau 
būdamas katorgoje, dar rašęs 
eilėraščius, skirtus jai. Grįžęs 
iš lagerių, aplankęs ją Darbė
nuose jau pensininkę, gavęs iš 
jos ir pelnytą atlyginimą — 
vaikystėje svajotą bučkį. Sa
kėsi buvusi laiminga, kada 
vieną tokį eilėraštį (perduotą 
iš Vorkutlago) deklamavęs ak
torius Vilniaus teatre, sutei
kiant „mano meilei" nusipel
niusios mokytojos vardą. Dau
guma eilėraščių gimę iš meilės 
gamtos grožiui, šeimai, tėvy
nei. 

— Meilė visada teikė jėgos 
gyventi, kentėti, kurti. Ir da
bar jai bando patalkininkauti 
prieš septynerius metus širdin 
įstatytas elektrostimuliato-
rius, — nusišypso žemiečiams. 

Daugumą eilėršaščių para
šęs sovietiniuose lageriuose. 
Tik dalis beišlikę artimiau
siųjų draugų rūpesčiu. Tai ka
torgos bendradarbiai, felče
riai: andriejaviškis partiza
nas, žemaitis Petras Lapins
kas ir Vytautas Svilas. La
pinskas, dirbdamas chirurgi
niame stacionare, kartu su li
goninės vedėju (katorgininku), 
Rygos profesoriumi Kristijanu 
Katlaps, juos slėpė chirurginio 
stalo tuščiavidurėse kojose. O 
Petro po kelis sykius per
rašinėjamus, V. Svilas ir ang-
liškasys (pirmūnas) Vytautas 
Tichanauskas išslapstydavo 
angliakasys užkaboriuose. 

Rašęs ne vien savo malonu
mui. Jautęs, kad tos eilės pa
deda ir draugams įprasminti 
tėvynės bei artimųjų ilgesį, 
meilę jiems ir kančią dėl to. 
Būd.v-o, kad draugai pritaikę 
kokią melodiją eilėraščiui ir 
padainuodavo tyliai. Kriti-
kinės „pylos" gaudavęs tik iš 
vienintelio bičiulio, literato, 
vieno Lietuvos Laisvės armi
jos vado, Prano Veverskio. Tai 
pnversdavę tobulėti kūryboje. 

— Dabar, žinodamas, kad 
mano poezija „senamodiška" 
'klasikinė; — sakė J. Grušys, 
jaunimui neparanki, o mano 
bičiulių mažai belikę, beveik 
nustojau eilėraščius rašyti. 
Nebent kokį proginį. Ant sa
vųjų „engėjų" pykti, juos kone
veikti lyg ir neetiška. Pagal 
išgales retsykiais parašau ko
kį straipsnį į mūsiškę ar išei
vijos spaudą. Iki šiol nemažai 
laiko ateme išlikusiųjų eilė
raščių tvarkymas ir leidybos 
rūpesčiai. 

Šiuo metu Kauno medicinos 
akademijos leidykloje spaus
dinama mano sudaryta ir atsi
minimais papildyta, poeto Ro
berto Keturakio redaguota 
knyga „Žvirgžde" — Agnietė 
Ambraziejūtė — Steponai
tienė (1891-1980)". Ji buvo 
gana žymi Kauno gydytoja, 
poete, rašytoja, dailininkė, re
zistencinės veiklos vokiečių 
okupacijos metais bendražygė. 

Kita mano sudaryta, poeto 
R. Keturakio redaguojama, 

knyga apie Lietuvos Laisvės 
kovotojų sąjungos veiklą, vo
kiečių okupacijos metu, „Lais
vės besiekiant" II dalis. 
Pirmąją „Laisvės besiekiant" 
knygą 1983 metais Čikagoje 
išleidusi LLKS vadovybė 
išeivijoje tikėjosi, kad surinku
si medžiagą ir atsiminimus, 
antrąją taip pat išleisti, Lietu
vai atgavus nepriklausomybę. 
Leidžiant pirmąją dalį, joje ne
galėjo minėti „bolševikiniame 
rojuje" likusių bendražygių. 
Deja, mirus pirmosios knygos 
redaktoriui ir sudarytojui Al
girdui Vokietaičiui, viltis iš
leisti antrąją LLKS istorijos 
dalį dingo. Lietuvos krašto
tyros ir Knygnešio draugijų 
tarybų paskatintas, ėmiausi 
darbo. Paskelbęs per Lietuvos 
radiją, televiziją, periodinėje 
spaudoje bei išeivijos periodi
koje, kad renku šiai knygai 
medžiagą ir atsiminimus, su
laukiau atgarsio. Tikiuosi, 
kad „Laisvės besiekiant" kny
gos reikšmingos Lietuvos isto
rijai, įdomios skaitytojams ir 
naudingos moksleiviams — 
kalbėjo J. Grušys. 

Užklaustas, kuriuos savo 
kūrinius pats labiausiai mėgs
ta, sakė: 

— Retai kada esu jais paten
kintas, bet. kartais nuomonė 
keičiasi. Kada mano eilė
raščius deklamuoja aktoriai, 
Virginija Kochanskytė ar Pet
ras Venslova, atrodo lyg jie 
tampa vertingesni, net pras
mingesni. Kartais ne tik malo
niai jaudina, bet keičia nuo
monę, rinkinį komentuojančio 
recenzento atsiliepimai spau
doje, cituojant tokį mano ei
lėraštį į kurį nebuvau atkrei
pęs dėmesio pats. Taip pat 
imu daugiau vertinti eilė
raščius, kuriems sukurta mu
zika, bet tai jau ne mano nuo
pelnas. 

Kauno dramos teatro aktorė 
V. Kochanskytė, pradėdama J. 
Grušio eilėraščių deklama
vimą, išreiškė savo pasitenki
nimą, kad po poeto kūrybinių, 
jubiliejinių ir su jo kultūrine 
veikla susijusių renginių turi 
progą pabūti čia, Plungėje, 
poeto susitikime su žemaičiais 
liudininke. Tuo labiau, kad 
plungiškiai jai jau tapę savi, 
artimi, po daugelio kultūrinių 
renginių, kuriuose anksčiau 
dalyvavusi. 

Lietuvos Knygnešio draugi
jos Kauno skyriaus pirminin
kas Kazimieras Blaževičius, 
priminęs, kad J. Grušys, 
anksčiau buvęs š.'os draugijos 
ilgametis pirmininkas, vis dar 
aktyviai triūsia daugelyje 
kultūrinių organizacijų, api
būdino jo kūrybos reikšmę. Ci
tavo poeto Roberto Keturakio 
pasisakymus apie J. Grušio 
kūrybą. 

Iš Kauno į susitikimą su 
žemaičiais atlydėjęs Politinių 
kalinių sąjungos Kauno sky
riaus ir Žemaičių kultūros 
Kauno bendrijos tarybų atsto
vas Antanas* Ruškys, pats bu
vęs politinis kalinys, prisi
minė sunkias, beveik neįma
nomas, kūrybos sąlygas kalė
jimuose ir lageriuose. Ir jis 
pats ne tik tautodailininkas, 
bet parašęs ir išleidęs savo at
siminimų dvi knygas. Tuo 
įsitikino ir plungiečiai, apžiū
rėdami jo kūrybos parodą, su
rengtą šia proga Plungės 
kultūros rūmų fojė. 

Iš Kauno į šį susitikimą at
vykusi Kauno IX forto direk
torė kartu su muziejaus 
moksl. bendradarbe Ole Šiau-
čiuliene, įrengusios Plungės 
kultūros rūmų fojė muziejaus 
parodos stendus, išsakė savo 
pasitenkinimą, kad turėjo ga-
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Ąžuolas pakelyje į Plungę. 

limybę poeto susitikimo su jininkai skubėjo rinkti istorinę 
žemiečiais proga, parodyti 
plungiečiams nors dalį muzie
jaus fonduose sukauptos isto
rinės medžiagos apie J. Grušio 
gyvenimą ir veiklą. 

Plungės kultūros rūmų di
rektorius Romas Matulis, iš
reiškęs savo pasitenkinimą 
susitikimu ir padėkojęs ren
gėjams bei dalyviams, apgai
lestavo, kad šio susitikimo ini
ciatorius, Plungės rajono mero 
pavaduotojas Vigantas Dani-
lavičius, staigios ligos pri
blokštas negalėjo dalyvauti 
susitikime. Priminė, kad šis 
susitikimas buvo suorganizuo
tas praėjusiais metais gruo
džio 16 dieną, bet kelyje pūgai 
užpusčius, 50 kauniečių ve
žusį autobusą, neįvyko. Jis 
buvo nukeltas į š.m. rugsėjo 
14-tąją — Žemaičių sukilėlių 
vado Antano Vaišvilos gimta
dienį. V. Danilavičiaus rūpes
čio dėka, buvo atsodinti 
Vaišvilynės giraitėje neprigiję 
medžiai, tapo geriau prižiū
rima sodybvietė. 

Lietuvos 1941 metų birželio 
22-28 dienų sukilėlių sąjungos 
tarybos Padėkos raštą su su
kilėlių garbės ženklu Vigantui 
Danilavičiui už paramą LSS 
įamžinant 1863 ir 1941 metų 
sukilimų atminimą Sąjungos 
pirmininko Viktoro Aš'nensko 
pavestas J. Grušys paprašė 
Kultūros rūmų direktorių 
Romą Matulį perduoti ne
galėjusiam susitikime daly
vauti vicemerui V. Dalina-
vičiui. 

Šio turiningo susitikimo me
ninę dalį atliko aktorė V. Ko
chanskytė ir Plungė politinių 
tremtinių-kalinių, Agnės Liz
denytės vadovaujamas choras. 

Plungiškių pavaišinti, pa
linkėję poetui-kovotojui ilgiau
sių ir kūrybingų metų, iš
siskyrėme. Po visą dieną 
užtrukusios kelionės, grįžtant 
į namus nesijautėme pavargę, 
bet atsigavę. Nors suprasda
mi, kokia tragiška yra mūsų 
tėvynės lemtis, kovojant su 
nuolat besikėsinančiais į 
mūsų laisvę grobuoniškais 
kaimynais, bet žinodami, kad 
mūsų tautos istorija gyva tarp 
mūsų, žadina mus budėti ir 
likti tvirtiems. Per šimtmečius 
persiduodantys mūsų protėvių 
ir tėvų genai padės mums 
išlikti ne tik gyviems, lais
viems, bet ir garbingiems. 

J. Grušio ne tik darbai 
panašūs į prosenelio (pro-
dėdės) ir tėvo, bet ir likimas. 
Jis — sovietų Rusijos katorgi
ninkas kaip jo motinos dėdė 
A. Vaišvila ir šių laikų 
knygnešys, per tardymus ne
tekęs sveikatos kaip jo tėvas. 

Kauno K forto muziejaus 
veikla iki Atgimimo pradžios 
daugiausia ribojosi rinkimu, 
eksponavimu, kaupimu me
džiagos apie Lietuvos nelega
lios komunistų partijos ir jos 
narių persekiojimus, apie žy
dų žudymą vokiečių okupaci
jos metais. Su Atgimimu paki
to ir muziejaus veikla. Muzie-

dokumentinę medžiagą ir ek
sponatus apie Lietuvos gyven
tojų genocido aukas, rezisten
cinę, partizaninę, pogrindinę 
veiklą bolševikinės ir nacinės 
okupacijų metais. Skubėta ne 
be reikalo, nes gyvų liudi
ninkų gretos sparčiai retėja. 
Apie J. Grušio rezistencinę 
veiklą sužinojome iš jo ben
dražygių ir draugų, kuriems 
teko kartu su juo išgyventi so
vietinių mirties lagerių baisu
mus. Susiradome jį, ir nuo to 
laiko mūsų bendravimas vis 
stiprėja. Jis nemažai prisidėjo, 
papildant mūsų tautos istoriją 
naujais liudijimais, dokumen
tais, fotografijomis, daikti
niais ir kūrybiniais ekspona
tais apie istorinius faktus ir 
žmones. Kai kurie kalėjime, 
lageriuose rašyti ir išsaugoti 
jo eilėraščiai yra faktus liudi
jantys dokumentai. Be jo pas
tangų, mūsų ateities kartoms 
daug kas liktų nežinoma. 

Muziejaus fonduose turime 
kelis filmus apie J. Grušio 
veiklą. 1992 m. redaktorė 
Vanda Poderytė sukūrė 3 
dalių dokumentinį filmą, pa
vadintą „Laukti nebuvo kada". 
Tai jo žodžiai, apibūdinant 
1941 m. birželio 22-28 dienų 
sukilimą (trumpam atstačiusi 
Lietuvos Nepriklausomybę) ir 
Lietuvos Laisvės Kovotojų 
Sąjungos (LLKS) rezistencinę-
pogrindinę veiklą. Pretekstas 
šio filmo siužetui buvo jo pri
siminimų fragmentai, o perso
nažais tapo keli Lietuvoje 
išlikę Sukilimo ir LLKS 
veikėjai. 1993 m. apsilankius 
Lietuvoje vienoje grupėje (ce
lėje) kartu su J. Grušiu veiku
siems bendražygiams Jonui 
Mildažiui iš JAV ir Juozui 
Šalkauskui iš Anglijos, filmas 
papildytas 4-ja dalimi. Jis ke
lis kartus pateiktas žiūrovams 
per C. televizijos ir Tele-3 
kanalus. 

1991 m. Kauno televizijos 
redaktorius Vytautas Andrie-
jaitis iš kelionės po Žemaitiją 
su J. Grušiu filmuotos juostos 
ir kelių filmuotų proginių re
portažų, sudarė video filmą 
„Prie gimtinės slenksčio", kurį 
taip pat kelis kartus matė te
levizijos žiūrovai. 

1996 m. Tautos fondas 3 va
landų filmuotoje juostoje 
įamžino J. Grušio ir jo žmonos 
politkalinės, Magdalenos Gru
šienės „gyvosios istorijos pa
liudijimus apie Lietuvos iš
gyventas kančias ir dvasinį at
sparumą". 

Ketvirtąjį video-filmą „Že
maitijos sukilėlių ir knygnešių 
takais" sudarė K forto muzie
jininkai 1997 m. rugsėjo 14 d. 
J. Grušio su žemiečiais susiti
kimo dieną Plungėje. Kartu su 
šių laikų knygnešiu ir su-
kėlėliu, kovotoju ir poetu lyg 
ir prisilietėme prie išsaugotos 
mums Tėvų-protėvių šventos, 
garbingos Praeities, įsiparei
godami saugoti jos atmintį 
būsimoms kartoms. Kaip to-

Nuotr. Sauliaus Gudo 

kios nepailstamos ir nepa
laužiamos veiklos pavyzdys, 
tarp daugelio Kauno DC forto 
muziejaus eksponatų yra ir J. 
Grušio 1945.VI.8. sovietinio 
karo tribunolo, grupinėje 10 
dalyvių partizanų bylos teis
mo nuosprendis. Jame ra
šoma, kad už padarytus nusi
kaltimus jis baudžiamas pagal 
BK 58-la straipsnį, išsiun
čiant 20-čiai metų katorgos 
darbams su turto konfiskavi
mu ir trėmimu po bausmės 
atlikimo. Nuosprendyje pabrė
žiama, kad jis net vokiečių 
okupacijos metu, veikdamas 
prieš fašistinę diktatūrą Lie
tuvoje, gaudavo ir platindavo 
antisovietinius laikraščius 
„Laisvės kovotojas". 

Bet, ir grįžęs iš katorgos, J. 
Grušys nenurimsta, naudoda
mas žodį kaip ginklą. Todėl 
1974 m. gegužės 22 d. KGB 
majoro Trukačiovo ir leitenan
to Bastrakovo J. Grušiui pas
kelbtame įspėjamajame proto
kole rašoma: „KGB organų 
iššauktas ryšium su tuo, kad 
jis grįžęs iš bausmės atlikimo 
vietos, nepadarė teisingo 
sprendimo. Išliko priešiškas 
sovietų valdžiai. Lageriuose 
būdamas, prirašė daugybę 
eilėraščių, kurie pilni melo 
tarybinei tikrovei ir nacistinių 
prisigalvojimų, saugojo juos 
kartu su idėjiniai kenksminga 
literatūra iki 1973 m. gegužės 
mėn. (KGB „organų" kratos J. 
Grušio bute. J.M.), skaitė ir 
dalino juos savo pažįsta
miems. Kai kurie tokie jo 
eilėraščiai buvo spausdinti re
akciniame emigrantų laik
raštyje „Tėviškės žiburiai". 

MISCELLANEOUS REAL ESTATE 

E L E K T R O S 
IVEOIMAJ—PATAISYMAI 

Turiu Chicapos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
UETUVIS. lauko p B B S BES (land-
tcaping/maintenance) b*ndrov«s savi
ninkas. WaaNnglon. D.C.. laiko darbi-
rMo, kuris gaMtu. atlikti lauko pnažiuros 
darbus. Pradinis mokestis $6 į valandą. 
Galima dirbu 10-12 valandų per dieną su 
viršvalandžiais Reikalingas darbo 
leidimas. Suteikiamas pigus butas - $130 
mėnesiui. Kreiptis tet. (202)244-2373. 

Car wasner neaded. Malė or temato 
$5.35 per hr. Tet 70S4g»4004 

Tj.Hang Looee, Inc. 
9816S. Kedzle 

Evergreen Park. IL 60805 

REIKALINGOS 
SIUVĖJOS. 

Tel. 1-773-247-1510 

^ 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773) 586-5959 
(708)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Oak Lsvm, IL išnuomojamas butas 
arti Oak Lawn "district" mokyklų. 

Gražus vaizdas, baseinas; virykla, 
šaldytuvas, šiluma, skalbykla, 
sandėlis; $640 [ mėn. Kreiptis: 

Aufca Padaano, tai. 773-767-2400 

KMKOK MALTOM 
7t22 S. M a s U RsL 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutą Mayer. Ji pro-
fessionaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

M I S C E L L A N E O U S 

Išnuomojamas 1 mJeg. 
kamb. butas VVoodridge, 

I L $550 į mėn. 
Tel. 630-910-3001. 

V A L O M E 
KILIMUS. BALDUS 

IR GRINDIS 
j . BUBNYS 

773-737-5168 

Free Cash Grante! 
College. Scholarsh'ips. 
Business. Medtcal bills. 
Never Repay. ToB Free 

1-800-218-9000 ExL 6- 2415 

Pigiai, greitai ir 
kvalifikuotai atlieku 

dažymo darbus. Antanas, 
tai . 773-581-8324 

Vilniuje, išnuomojamas 3 
kamb. butas, Antakalnio 

rajone, patogioje, ramioje 
vietoje. Skambinti įVilnių: 

011-370-2-70-61-98. 
Išnuomojamas prie 66tos ff 

Kedzie Ave 3 kamb. butas su 
šiluma ir virtuvės įrengimais 

$380. 
Tel. 708-425-7160. 

Savo aplinkoje priešiškai pasi
sako komunistų partijos ir so
vietų valdžios atstovų adresu. 

Vadovaujantis TSRS 1972.-
XII.25. įsaku piliečiui J. 
Grušiui paskelbtas oficialus 
įspėjimas draudžiantis anks
čiau išvardintus veiksmus, 
priešingus TSRS valstybės in
teresams ir išaiškinta, kad 
panašūs veiksmai iš jo pusės, 
jeigu nepadarys atatinkamų 
išvadų, bus pripažinti nusikal
timais kenkiančiais valstybės 
saugumo interesams, šis įspė
jimas bus prijungtas prie 
baudžiamosios bylos jam". 

Pabaiga 

Reikalingos siuvėjos 
• dėl "piece work". 

Suknelės jau iškirptos7. ••• 
Kaip siūti mes išmokysim. 

Tel. 773-229-1286 

% % * « % * * 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
Mutual Federal Savings and Loan 

Association of Chicago 
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 

(773) 847-7747 
Casimir G. Oksas, President 

Patarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 

fttf midlcind Federal 
• • • ^ • ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 VVEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708)596-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

ISEE £r 
UENDER 



Laiškai ir nuomonės 
VALIO .DRAUGUI" 

Kada tik aplanko „Draugas", 
nors dažnai ir pavėluodamas, 
džiugu jį paimti į rankas. Čia 
nekalbėsiu apie jo vertingą tu
rinį. Tą jau visi puikiai žino. 
Dabar „Draugas" džiugina, be-
sipuo&damas ir puikiomis, aiš
kiai išspausdintomis, nuotrau
komis. 

Dienraštis „Draugas" gali 
tuo tikrai didžiuotis. Valio 
jam! Pagarba ir ačiū visam jo 
redakciniam kolektyvui su 
vyr. redaktore Danute Bindo-
kiene. 

Petras Palys 
Richmond Hill, NY 

NEPYKIME UŽ TIESĄ 

Tik dabar grįžusi iš Iztapos, 
Meksikos, perskaičiau Povilo 
Kiliaus laišką (lapkr. 21). Lie
tuvių fondo atžvilgiu galiu 
būti tik objektyvi, ne negatyvi, 
nes pati esu narė ir a.a. mano 
vyras, tėvai, žuvęs brolis bei 
kiti namiškiai įrašyti į LF. 
Tačiau LF pokylio rengėjai 
nėra Gibraltaro uola — nepa
judinami. Kas bent kiek nusi
mano žurnalizmo, žino, kad 
nebūtina dalyvauti, bet reikia 
surinkti žinias. 

P. Kilius mėgina puse bur
nos atskleisti tiesą. Tačiau 
medalio antroji pusė rodo 
priešingai. Kad Gražina 
Landsbergienė dalyvaus pobū
vyje buvo žinoma prieš porą 
savaičių, kai viename susirin
kime, kuriame dalyvavo ir LF 
nariai, buvo tai svarstoma. O 
trejetą dienų prieš renginį 
buvo pranešta ir pačiam LF 
vykdomajam valdybos vicepir
mininkui. 

Nebuvo jokio reikalo išpra-
šinėti svečių iš jų užimtų vie
tų, kai buvo pakankamai tuš
čių kėdžių. Kitos organizacijos 

• pirmininkė priėjo prie vieš
nios, kviesdama ją prie savo 
stalo. Tačiau garbingoji ponia 
padėkojo: „Ačiū. Sėdėsiu, kur 
mane pasodino". 

G. Landsbergienė tenorėjo 
trumpu žodeliu padėkoti LF 
už pagalbą Lietuvai. Ją at
lydėję asmenys paprašė vieno 
LF nario perduoti josios pagei
davimą LF vadovybei. Šiam 
besikreipiant nuo vieno prie 
kito, jos geri norai liko balsu, 
tyruose šaukiančiu".. 

G.L. nebuvo pristatyta, kaip 
ir keletas kitų žymių svečių, 
nors P. Kilius tvirtina, kad 
„žymūs svečiai" buvo pristaty
ti pranešėjos Ramonos Stepo
navičiūtės pradžioje. Bet ne 
G.L. Tik pačioje pabaigoje, 
tarp kito pranešėja suminėjo: 
„Mūsų tarpe yra Gražina 
Landsbergienė". Kai jau net 
publika subruzdo ir davė eigą. 
Ne vien ši viešnia buvo igno
ruota. Ir kiti brangūs Lietuvos 
aukšti svečiai: Ateitininkų fe
deracijos pirm. Vygandas Ma
linauskas ir Jaunųjų krikš
čionių demokratų pirm., Už
sienio reikalų ministro Algir
do Saudargo jaunimo pa
tarėjas Artūras Vazbys buvo 
sutikti visiška tyla. 

Jei įvyksta koks nesusiprati
mas ar nemaloni klaida, didie
ji žmonės stengiasi tuojau ati
taisyti, o ne šiurkščiai pulti 
laikraštininkus, kurie tai iš
kelia. Mūsų garbingasis Vin
cas Krėvė Lietuvos respubli
kos žydėjimo laikais jau aima
navo: „Jos patys pakertate sa
kalams sparnus ir skundžia
tės, jog tik varnos teskraido 
mūsų padangėje". Supranta
ma, kaip vienas išminčius yra 
pasakęs, kad visi žmonės yra 
dulkės, tačiau kai kurie yra 
aukso dulkės. 

Gardžiai prisijuokiau ii P. 
Kiliaus pastabos! JSt. S. 
mėginimas įjungti LF į poli
tiką tikrai yra ne vietoje, LF 
nuo bet kokios politinės veik
los atsiriboja". Nė sapne ne

sapnavau įjungti politikos ir 
pati krataus jos iš tolo. Tik, 
pone Kiliau, ar ne čia „pakas
tas šuva"? Nemanau, kad tai 
būtų tartiufiškas užmetimas. 
Ką gi Jūs vadinate LF stei
gėjo, vykd. valdybos vicepirm., 
raštinės vedėjos ir daugelio 
kitų LF narių kaip tik viešą 
spaudoje savo pavardžių pas
kleidimą politikoje? 

Stasė E. Semėnienė 
Chicago, IL 

Pastaba: šia tema laiškų 
daugiau nespausdinsim. Red. 

KELIOS PASTABOS APIE 
V. GRYBAUSKO 
ATSIMINIMUS 

Jaučiu pareigą pasakyti, jog 
man buvo labai malonu skai
tyti Vytauto Grybausko prisi
minimus „Gyvenimas krepši
nio aikštėje ir šalia jos". Ma
nyčiau, kad panašiai gali atsi
liepti kiekvienas sportininkas 
arba daugiau ar mažiau spor
tinėje veikloje pasireiškęs 
žmogus. Tikrai, tebūna leista 
pasidžiaugti Vytauto Grybaus
ko prisiminimais. Būtina pa
dėkoti ir dienraščio redaktorei 
Danutei Bindokienei už paro
dytą dėmesį ir palankumą 
Lietuvių sportiniam veikimui. 

Man buvo smagu prisiminti 
krepšinio išvykas. Šia proga 
norėčiau padėkoti Vytautui 
Grybauskui už mano pavardės 
ir mano nuopelnų paminė
jimą. Man, beje, teko būti ne 
tik sporto -entuziastu, bet ir 
Detroito LSK «Kovo" valdybos 
pirmininku. Taipgi man teko 
vadovauti Vidurio Vakarų 
Sporto apygardai ir vienerius 
metus pirmininkauti Šiaurės 
Amerikos Pabaltiečių sporto 
federacijai. Taipgi jaučiu pa
reigą ir šį bei tą daugiau pa
tikslinti. Pirmiausia reikėtų 
pasakyti, kad „Margutis" nie
ko bendra neturėjo su krep
šinio išvykų organizavimu. 
Na, nebent tiek, kad jis nebu
vo abejingas jų įgyvendinimui 
ir mielai garsino organizacinį 
darbą. Reikėtų pridurti, kad 
aš, organizuojant išvyką į Pie
tų Ameriką, dar nebuvau įsi
jungęs į „Margučio" nuolatinių 
bendradarbių eiles. Tik sugrį
žus iš Pietų Amerikos, buvau 
pakviestas sporto skyriaus 
tvarkymui. Vėliau man buvo 
lemta ir visapusiškai įsijungti 
į „Margučio" veikimą. 

Teisybės dėlei reikėtų pasa
kyti, kad sumanymas suorga
nizuoti krepšinio išvyką į Pie
tų Ameriką iškilo man susi-
rašinėjant su Montevideo 
mieste, Urugvajuje gyvenusiu 
sporto mėgėju, žurnalistu Al
binu Gumbaragiu. Paskui di
delio pritarimo parodė ir Bue
nos Aires, Argentinoje, gyve
nęs žurnalistas Konstantinas 
Norkus. Gavus šių asmenų 
pritarimą, buvo painformuo
tas Šiaurės Amerikos Lietuvių 
fizinio auklėjimo ir sporto są
jungos centro valdybos pirmi
ninkas dr. Algirdas Nasvytis 
ir sekretorius Algirdas Biels-
kus. Centro valdybai pritarus, 
prasidėjo išvykos organizaci
niai darbai. Išvykos į Pietų 
Ameriką ir Australiją buvo 
nepaprastai naudingos ir ver
tingos tiek sportine, tiek ir 
tautine prasme. Man regis, 
kad derėtų nepamiršti, jog 
abu kartus krepšinio rinktinių 
eilėse dalyvavo ne tik vadina
mieji „dipukai", bet ir šiame 
kraite gimę lietuvių kilmės 
krepšininkai. Taipgi labai 
reikšminga, kad išvykų įgy
vendinimą parėmė visų kartų 
ir visokių įsitikinimų lietuviai. 
Malonu prisiminti, kad abiem 
atvejais ne vienas krepšinin
kas naudojosi Lietuvos Respu
blikos užsienio pasu. Kiek pa
menu, nė vienam nebuvo kliū
čių nei įvažiuoti, nei išva-

* i u o t i - Petras Petrutis 
Chicago, IL 

DRAUGAS, penktadienis, 199Tm. gruodžio mėn. 5 d. 

Ruduo... 

MUZIKA NE RIZIKA 

Nedaug beturime rašančiųjų 
muzikinėmis temomis. O jų 
tarpe būna ir muzikos žinovų, 
o taip pat ir geranorių kores
pondentų, didelių muzikos 
mėgėjų, bei kitų sričių specia
listų. Todėl kartkarčiais pa
starųjų straipsniuose pasitai
ko netikslumų, kurie ilgainiui 
tampa istoriniais „faktais". 
Taip pat, kai niekas į tuos ne
tikslumus nereaguoja, tai ra
šantieji ilgainiui jaučiasi pa
drąsinti: „Muzika ne rizika — 
kaip parašysi, bus gerai". 

„Draugo" puslapiuose jau 
kelintą kartą kartojama klai
da apie pernai mirusią Lietu
vos operos solistę Juzę Augai-
tyte. (Lietuvoj jinai buvo Juzė, 
tik čia Amerikoje savo vardą 
pagal gimimo dokumentus ati
taisė į Juoze). Keliuose J. 
Lenktaičio straipsniuose tei
giama, kad ji 1927 m. baigė 
Klaipėdos konservatoriją. Tuo
met laikinoje sostinėje buvo 
dažnai piktinamasi, kai klai
pėdiškiai iš įsismaginimo „sa-
vindavosi" jiems nepriklau
santį aukštosios mokslo įstai
gos vardą. Oficialiai toji mo
kykla vadinosi „Klaipėdos mu
zikos mokykla", o vokiškai 
„Memeler Konservatorium". 
Vokiečiai savo aukštąsias mu
zikos mokyklas vadindavo ar
ba „Musikhochschule" arba 
„Musikakademie", o vardą 
„Konservatorium" vartojo tik 
vidurinėms muzikos mokyk
loms. 

Toje muzikos mokykloje 
1925 metais buvo atidaryta ir 
dainavimo klasė, kurion, pa
tikrinus duomenis iš per šimto 
kandidatų, buvo priimta pora 
dešimčių studentų. Mokslo 
krūvis su visais privalomais 
dalykais buvo išdėstytas pen
keriems metams. Dėl įvairių 
priežasčių daug dainavimo 
klasės studentų nubyrėjo, ir 
tos klasės baigimo diplomus 
gavo tik 3 studentai — Stepas 
Sodeika, Anatolijus Grišiūnas 
(vėliau Urugvajuje žinomas 
kaip A. Grišonas, paskutinis 
nepriklausomos Lietuvos 
Charge d'affair) ir Zenta Gru-
baitė-Strolienė. Dr. Danutės 
Petrauskaitės paruoštoje tos 
mokyklos monografijoje „Klai
pėdos muzikos mokykla 1923-
1939 m." baigusių studentų 
lentelėje J. Augaitytės pavar
dės nėra. Pernai per Atvelykį, 
prieš pat dainininkės mirtį, 
čia rašančiajam teko su ja 
kalbėtis telefonu. Visai tarp 
kitko jinai užsiminė „... žinai, į 
Italiją tuomet išvažiavau tie
siai iš antro kurso..." 

Tą jos ankstyvą „Klaipėdos 
konservatorijos baigimą" jau 
kaip istorinę tiesą pakartojo 
Balys Raugas savo įdomiuose 
prisiminimuose „Tėvynės la
bui", spausdintuose tęsiniais 
„Draugo" atkarpoje. Tai rodo. 
kad kai kam nežymiai.* atro
dančių netikslumų atitaisy
mai vis dėlto yra reikalingi... 

Yra Lietuvoj muzikos vie
netų — orkestrų, ansamblių. 
kurių pavadinimai laikui bė
gant dėl įvairių priežasčių 
tapo pakeisti. Tai ypač siejo 
anksčiau turėtus komunisti
nius, sovietinius pavadinimų 
„pagražinimus". Dabar vietoj 
„sąjunginių" atsirado „valsty
biniai" arba „nacionaliniai" 
vienetai. Atsiradus galimy
bėms laisvai be Maskvos ma
lonės bendrauti su Vakarais, 
iškilo reikalas pavadinimus 
versti j svetimas kalbas. Ir 
štai atsirado tarptautinė są
voka „Lithuanian National 
Philharmonic Orchestra", po 

kuria iš tikrųjų figūruoja 2 
skirtingi stambūs vienetai — 
Lietuvos nacionalinis simfoni
nis orkestras, kuriam jau keli 
dešimtmečiai vadovauja Juo
zas Domarkas, ir Lietuvos val
stybinis simfoninis orkestras, 
kuriam gerą pustuzinį metų 
vadovauja Gintaras Rinkevi
čius. Neseniai viename „Drau
go" straipsnely apie Lietuvos 
valstybinį orkestrą skliauste
liuose buvo klaidingai paaiš
kinta, jog „Lietuvoj jis vadina
mas Nacionaliniu". Vilniuje 
dabar egzistuoja bent 5 sim
foniniai orkestrai — be mi
nėtų dviejų, dar yra Sauliaus 
Sondeckio vadovaujamas Lie
tuvos kamerinis orkestras. 
Donato Katkaus vedamas Šv. 
Kristoforo kamerinis ir Jono 
Aleksos vedamas Vilniaus Ope
ros ir baleto teatro orkestras. 
Apie seniau veiklų Lietuvos 

Nuotr Kazio Ambrazaičio 

radijo ir televizijos orkestrą 
nėra žinių, ar jis dar gyvuoja. 

Vytautas Strolia 
Fair Lawn, NJ 

IŠLEISKIME LIETUVIUS 
IŠEIVIUS RAŠYTOJUS 

ANGLIŠKAI 

Štai „The American Poet" 
rudens numeris aptaria ke
liais sakiniais D. Senechal 
vertimą Tomo Venclovos žie
mos dialogo, kur 30 eilėraščių 
yra palydimi J. Brodskio įver
tinimu, ir T. Venclovos — Cz. 
Milosz pokalbiu apie lietu
višką ir lenkišką Vilnių. 
Venclova gerai daro, veržda
masis į meno pasaulį, gal tik 
per daug pasiremdamas itin 
politiškais poetais. Nei Brod-
sky, nei Milosz neatvėrė 
naujų literatūros lankų, o pa
garsėjo tik per Nobelio premi
jas. Beje, Venclova irgi yra 
panašaus tipo politinis poetas. 

Tačiau išeivijoje mes turime 
daug lietuvių rašytojų, kurie 
yra neišversti anglų kalbon. 
Jie čia pergyveno skaudžiai 
savo egzilę ir visa tai iš
reiškė nuostabiais romanais 
ir eilėraščiais. Kai Venclova 
yra buvusios Sovietų Są
jungos disidentas poetas, tai 
lietuviai išeiviai rašytojai 
buvo egzilai Vakarų pasaulyje 
ir tapo to pasaulio dalim. 
Turėtumėm pradėti savo eg-
zilų rašytojų anglišką lei
dimą, kurį galėtų atlikti mūsų 
antroji ir trečioji karta Ameri
koje ir Kanadoje. 

Saulius Šimoliūnas 
Detroit, MI 

A.tA. 
Dr. TOMUI KISIELIUI 

mirus, žmonai RITAI, sūnums, tėvams dr. ALFONSUI 
I ir ENNAI KISIELIAMS, uošviams ELENAI ir STASIUI 
BARAMS bei k i t i ems g iminėms re išk iame gilią 
užuojautą. 

Algirdas ir Regina OsČiai 

• A.tA. 
Dr. TOMUI KISIELIUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai RITAI, sūnums 
GILIUI su žmona, TADUI ir ALIUKUI, tėvams dr. 
ALFONSUI ir ENNAI KISIELIAMS, broliui VYTUI, 
uošviams STASIUI ir ELENAI BARAMS ir visiems 
artimiesiems. 

Lietuvių Fondas 

Amerikos Lietuvių tautinės sąjungos pirmininkui 

A.tA. 
Vet. Dr. LEONUI 
KRIAUČELIUNUI 

mirus, cilią užuojautą reiškiame žmonai IRENAI, 
dukroms VIDAI J O N U Š I E N E I , žen tu i ALGIUI, 
JOLITAI ARZBAECHER, žentui VVILLIAM, anūkams 
KRISTINAI ir JUSTINUI bei visiems giminėms ir 
artimiesiems. 

Amerikos Lietuvių tautinės sąjungos valdyba 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS. GRUODŽIO 16 DIENĄ 

A.tA. 
MILDA 

POVILAITIENTĮ: 

Mano brangi Žmona, mūsų vaikų - Arvydo, Au
dronės, Dariaus ir Ramonos Motina. Milda - mano 
šviesa, mano kelrodė ir patarėj a. Mano geriausia draugė 
ir dalyvė visame mūsų šeimos gyvenime. Mes visada 
buvom laimingi. Mums viskas gerai sekėsi. Mes turėjom 
įdomų, linksmą gyvenimą. Mūsų gyvenimas buvo pilnas 
vilties ligi pat jo pabaigos. Mes visada buvom turtingi 
Dievo palaimoje ir džiaugsme. 

Mudu pabaigėme savo darbus kar tu ir norėjome 
laimingo, ramaus gyvenimo, džiaugtis savo vaikais ir 
jų šeimomis, bet Dievas pasakė - ne. 

Mes nuolankia i priėmėm tai , kaip jo valią, be 
apgailestavimo. Dievas turi planą kiekvienam. Šis buvo 
mūsų. 

Mes susitiksime Amžinybėje. 

Tave visada myl int i s Romas, vaikai Arvydas, 
j Audronė, Darius ir Ramoną ir j ų šeimos. 
i 

Šv. Mišios už Mildos Povilaitienės sielą bus Pal. 
• J.Matulaičio misijoje, Lemont, sekmadienį, gruodžio 14 
i d. 9 vai. ryto. 

Po šv. Mišių bus pusryčiai, P.L.C. salėje, Lemont, IL. 
Kviečiame gimines ir draugus dalyvauti šv. Mišiose 

i ir pusryčiuose. 

Povilaičių še ima 

PADĖKA 
AJA. 

Dr. BRONIUS KRAKAITIS 
Mano mylimas Brolis mirė 1997 m. spalio 15 d., 

Čikagoje. • :: 
Po gedulingų šv. Mišių Pal. Jurgio Matulaičio 

misijos bažnyčioje, Lemont, IL, velionis buvo nu
lydėtas į Hamilton Ont. Canada, ir po šv. Mišių 
Aušros Vartų bažnyčioje, palaidotas Sv. Jono Lie
tuvių kapinėse, Mississauga, Ont. 

Dėkojame kun. Paliokui, SJ, už maldas laidotu
vių namuose ir atnašautas šv. Mišias bažnyčioje. 
Dėkojame muz. Faustui Stroliai už giesmes gedulo 
pamaldose. Padėką reiškiame Ramutei Kazlaus
kienei, Danutei, Rūtai ir Edmundui Šaukliams už 
gražius skaitymus šv. Mišių metu. 

Dėkojame visiems atsilankiusiems į laidotuvių 
namus ir dalyvavusiems šv. Mišiose Pal. Jurgio 
Matulaičio bažnyčioje. Ačiū už pareikštas užuo
jautas, už gėles ir aukas, skirtas šv. Mišioms ir 
„Dainavos" jaunimo stovyklai. Ačiū dukrai Danu
tei ir sūnui Edmundui už pasakytus jautrius atsi
sveikinimo žodžius a.a. dėdei Broniui. Reiškiame 
padėką anūkams — Sigitai už paskaitytą Kazio 
Bradūno eilėraštį ir Inai už jautrų smuikavimą. 
Dėkojame ateitininkų medikų Korp! „Gaja" dr. An
tanui Razmai, dr. Petrui Kisieliui, dr. Vaciui 
Šauliui ir vet. dr. Jarui su žmona už atsilankymą 
laidotuvių namuose. Padėka Lietuvių Fronto bi
čiuliams už užuojautą spaudoje. Ačiū Putnamo 
seselėms už sukalbėtą rožančių koplyčioje. 

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direk
toriui D. Petkui už malonų patarnavimą. 

Jūsų visų nuoširdumas ir paguodos žodžiai, 
paskutinį kartą atsisveikinant su velioniu, am
žinai liks mūsų širdyse. 

Nuliūdusi s esuo Marytė Saliklienė su šei
ma. 

Garbės Žmogui ir mūsų lietuviškos visuomenės Šului 

AtA. 
Dr. LEONUI KRIAUČELIUNUI 
iškeliavus į Amžinybę, reiškiame gilią užuojautą jo 
žmonai IRENAI ir dukterims VIDAI ir JOLITAI bei jų 
šeimoms. 

Mirusiam Viešpaties pneglobstis. o jo artimiesiems 
Dvasios stiprybės. 

Dr. Jonas Rimvydas 
ir Jūratė Virginija Damauskai 
Juozas Martynas 
ir Jūratė Leokadija Jacobs-Jokobonis 
Jonas Dmiauskas 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

LIETUVOS 
KONSULATAS GAUS 

KITOKJ STATUSĄ 

Vaclovas Kleiza. 

Kaip daugelis žinome, Čika
goje j au nuo prieškarinių 
laikų veikė karjerinis Lietuvos 
konsulatas, kuris išliko ir so
vietams okupavus Lietuvą. 
Vėliau jis čia tapo gen. konsu
latu, kur iam ilgą laiką vado
vavo dr. Petras Daužvardis. 

Tačiau mirus šiam Lietuvos 
diplomatinės tarnybos vetera
nui, reikalai pasikeitė. Čia į jo 
vietą buvo paskir ta jo žmona 
Jusefina Daužvardienė. kuri, 
kaip JAV pilietė, negalėjo būti 
karjeros, o tik garbės konsule. 
Tas, atrodo, nuo mūsų tau
tiečių kurį laiką net buvo sle
piama, nes ji mūsų tarpe ir to
liau buvo tituluojama kaip 
generalinio konsulato konsule. 
Tačiau oficialiuose diplomatų 
sąrašuose buvo žymimi kitoki 
titulai. 

Toks garbės konsulatas 
Čikagoje išliko iki šių dienų, 
nepaisant, kas j a m vadovavo. 
J a u daugiau negu dešimtį 
metų garbės konsulo pareigas 
čia eina Vaclovas Kleiza, kuris 
dirba gana kukliose patalpose 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje. 

Ten teko jį neseniai aplan
kyti ir pasikalbėti dėl šio kon
sulato ateities. Iki šioliai dėl 
konsulato išlaikymo kildavo 
tam tikrų nesusipratimų ir 
net triukšmo. Tas buvo labiau 
pastebima 1996 m. vasario 
mėnesį, kuomet dėl lėšų sto
kos konsulato veikla buvo lai
kinai sustabdyta. Kaip įprasta 
diplomatinėje praktikoje, gar
bės konsulai negauna lėšų iš 
jų atstovaujamų valstybių, 
todėl nebuvo nuostabu, kad ir 
Čikagos garbės konsulatui jų 
iš Lietuvos iždo nebuvo skiria
ma. Tačiau kai kurie žmonės 
tada pradėjo net Lietuvos 
valdžią kaltinti dėl tokio elge
sio. 

Jau tuomet buvo pradėta 
galvoti apie karjeros konsula
to įsteigimą Čikagoje, nes čia 
gyvena pats didžiausias Lietu
vos piliečių būrys JAV ir jų 
skaičius, galima sakyti, kas
dien vis didėja. Todėl Lietuvos 
Užsienio ministerija jau bai
gia \ isus paruošiamuosius 
darbus dėl tokio konsulato 
atidarymo. Tai turėtų įvykti 
dar šia žiemą. 

Tad. atrodo, turėsim ne tik 
naują konsulato vardą, bet ir 
naują, gerokai didesnį jo per
sonalą. Ligšiolinis garbės kon
sulas Vaclovas Kleiza negales 
liktis šiose pareigose, kadangi 
jis yra JAV pilietis, o šiam 
darbui JAV priima tik tuos. 
kurie nėra padarę priesaikos 
šiam kraštui. Taigi, net ir jei
gu Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerija V. Kleizą siūlytų, 
jis šias pareigas negalėtų 
užimti. Tai yra labai papras
tas dalykas, tačiau kai kurie 
mūsų tautiečiai to negali ar 
nenori suprasti . 

K.ip minėjo V. Kleiza, bent 

pradžioje karjerinis Lietuvos 
konsulatas Čikagoje turėtų 
veikti tame pačiame Balzeko 
muziejuje, tik būtų praplėstos 
jo patalpos, nes konsulato tar
nautojų skaičius gerokai pa
didėtų. Čia, žinoma, būtų gali
ma atlikti jau ir tuos 
patarnavimus, kurių garbes 
konsulatai negali vykdyti. Tas 
labai padėtų Čikagoje ir jos 
apylinkėse gyvenantiems gau
siems Lietuvos piliečiams, ku
rie dabar dėl įvairių patar
navimų turėjo kreiptis į Lietu
vos gen. konsulatą New York 
mieste. 

Atrodo, kad gal netrukus su
silauksime oficialių praneši
mų šiuo reikalu, o kol kas — 
būkime jiems pasiruošę. 

Beje, kuomet išėjome į kori
dorių, V. Kleiza parodė jau 
seną, kiek nudėvėtą užrašą, 
kabantį netoliese įėjimo į šią 
svarbią lietuviams įstaigą, 
ypač tuo metu, kai Lietuva 
buvo sovietų okupuota. Ant 
baltos plokštės nupieštas Lie
tuvos herbas — Vytis ir 
užrašyta „Lietuvos Respubli
kos Konsulatas", o apačioje 
„Consulate of the Republic of 
Lithuania". Galbūt ateityje šis 
užrašas bus padėtas į ar
chyvą? 

ČIKAGOJE STEIGIAMAS 
GENERALINIS 
KONSULATAS 

Kaip buvo anksčiau pra
nešta, nuo ateinančių metų 
pradžios pradės veikti gene
ralinis karjeros konsulatas. 
JAV Valstybės departamentas 
lapkričio mėnesį davė leidimą 
konsulatą steigti. J a m konsu
las bus atsiųstas iš Lietuvos, o 
dabartiniam garbės konsului 
Vaclovui Kleizai paliktas šis 
t i tulas ir suteikta galimybė 
veikti per generalinį konsu
latą. 

Lietuvos konsulatas Čika
goje įsteigtas prieš 70 metų. 
Generalinio konsulato Čika
goje apygarda apims šias JAV 
valstijas: Illinois, Indiana, Mi-
chigan, Ohio, Wisconsin, Ken-
tucky, Iowa, Alabama, Missis-
sippi, North ir South Dakota, 
Montana, Idaho, Wyoming, 
Nebraska, Nevada, Utah, Co-
lorado, Kansas, Oklahoma, 
Texas, New Mexico, Arizona, 
Louisiana, Minnesota, Missou-
ri, Arkansas, Tennessee. 

Moksleivių ate i t ininkų 
susirinkimas gruodžio 13 d., 
šeštadienį, vyks PL centre, 
Lemonte. Susirinkimą pradė
sime 5 vai. dalyvavimu šv. 
Mišiose Pal. J . Matulaičio mi
sijos bažnyčioje. Po Mišių vyk
sime į Ateitininkų namus kur 
klausysimės Laimos Šalčiu
vienės paskaitos šeimynišku
mo tema. Paskui pasivaišinsi
me ir darysime kalėdinius 
šiaudinukus. Bus smagu vėl 
visiems susitikti ir paben
drauti . Kviečiame visus. Vai
kus atvežusiems ir jų laukian
tiems tėvams bus paruošta 
kava. Lauksime visų. 

I 

Tradicinės Pasaul io lie
tuv ių centro kūč ios gruo
džio 21 d. 12 vai., tuoj po šv. 
Mišių Pal. Jurgio Matulaičio 
misijoje. Vietas užsisakyti pas 
Aldoną Palekienę tel. 708-448-
7436. Kūčias ruošia ir visus 
kviečia PLC renginių komite
tas . 

Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčioje šešta
dieniais, 5 vai. vak., šv. 
Mišios daugiau taikomos 
jaunimui, todėl visas lietu
viškas jaunimas yra nuošir
džiai kviečiamas ateiti, pagar
binti Viešpatį giesmėmis ir 
maldomis. 

B e n d r a s kūč ia s „Seklyčio
je" ruošia Vyresniųjų lietuvių 
centras gruodžio 23 d., antra
dienį, 4 vai. popiet. Norintieji 
dalyvauti, prie bendro stalo 
laužti kalėdaitį su draugais ir 
pažįstamais, turi registruotis 
„Seklyčioje" — asmeniškai ar
ba telefonu 773-476-2655. 

Dr. Kazys Ambrozaitis, 
Chesterton, IX, suprasdamas 
lietuviškos spaudos vargus, 
pratęsdamas prenumeratą, 
pridėjo 100 dol. „Draugo" laik
raščio išlaidoms sumažinti. 
Esame labai dėkingi. 

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė kv ieč ia šaul ius i r 
visuomenę atsilankyti į tradi
cines lietuviškas Kūčias, ku
rios rengiamos gruodžio 14 d., 
sekmadienį, 2 vai. p.p., Šaulių 
namuose, 2417 W. 43rd Str., 
Chicago. IL. Informacija tei
kiama šiais telefonais: 773-
376-0551 ir 773-434-3713. 

Korp! Giedra — ate i t in in-
kių-visuomenininkių kor
poracija, gimė 1927 metais. 
Jos 70 metų sukaktis bus pa
minėta gruodžio 7 d. pas 
Angelę Dirkienę. Visos giedri-
ninkės kviečiamos dalyvauti. 
Informaciją teikia pirmininke 
Giedrė Gillespie tel. 773-777-
0883 arba Raminta Marcher-
tienė 630-377-9957. 

Sekmadien į , gruodžio 7 
d.. 4 vai. p.p.. Jaunimo centro 
ruošiamame 40 metų sukak
ties pokylyje meninę programą 
atliks Lietuvos Vyčių tautinių 
šokių grupė, vadovaujama 
Frank Zapolio. Visi kviečiami 
pasigėrėti jaunais , grakščiais 
šokėjais ir linksmai užbaigti 
JC jubiliejinę šventę. Progra
ma vyks J C didžiojoje salėje. 

Čikagos studentai ateiti
ninkai kvieč ia visus ateiti
ninkus ir jų draugus gruodžio 
21 d. dalyvauti Jaunimo cen
tre ruošiamose Ateitininkų 
šeimos Kūčiose. Šventę pradė
sime 1 vai. p.p. šv. Mišiomis. 
Kūčių vakarienė ir programa 
prasidės 2 vai. Visi dalyvauti 
norintieji prašomi apie tai 
pranešti Valerijai Žadeikienei. 
tel. 708-424-4150. 

. .Aušros Vartų"/„Kerna-
vės" skauč ių tuntas ruošia 
Kūčias penktadienį, gruodžio 
12 d. 7 vai. vak. .,Bočių" 
menėje. PLC, Lemonte. Skau
tės visus pradžiugins kalėdine 
programa ir pavaišins tradi
ciniais kūčių valgiais. Kviečia
mi visi. Apie dalyvavimą pra
šoma iki gruodžio 1 d. pranešti 
tuntininkei Laimai Rupinskie-
nei. tel. 630-887-0189. 

N u o g r u o d ž i o 1 d. Vil
n iaus radijas užsieniui 
transliuoja nauju 5880 kHz 
dažniu. Kol kas galioja ir se
nas dažnis. Radijo vedėjai 
laukia atsiliepimų apie girdi-
mumą ir kviečia pasiklausyti 
laidų. 

PARODOS „AMATAI" UŽDARYMO 
ATGARSIAI 

Cik agos Čiurlionio galerijoje 
kasmet yra organizuojamos 
St. Budrio fotoarchyvo paro
dos. Dr. M. Budrienės iniciaty
va, ši paroda tapo tradicine ir 
labai įvairi. Šiuometines paro
dos tema „Amatai". Kai ji bu
vo paskelbta, dr. Budrienė 
kiek suabejojo, ar visi foto
menininkai supras, kas yra 
amatai . Baimintasi buvo vel
tui. I parodą suplaukė iš įvai
rių Lietuvos kampelių nuosta
bios nuotraukos, kuriose sus
tabdytas laikas byloja apie 
sunkų, bet labai prasmingą, 
lietuvių tautos darbą, tradici
jas . Neišdildomą įspūdį savo 
energingumu, puikiu meno su
pratimu man paliko parodos 
mecenatė, daugelio knygų au
torė dr. Milda Budrienė. Kiek
vienais metais ji organizuoja 
keliones į Lietuvą, kad paska
tintų jaunus fotomenininkus 
dirbti įvairiomis temomis ir 
dalyvauti šiose parodose. Šie
met fotomenininkas Algiman
tas Kezys taip pat buvo nuvy
kęs į Lietuvą susitikti su vie
tiniais fotografais. Jis papa
sakojo apie parodos tikslus, 
užmojus, supažindino su būsi
mos parodos tema. 

Amatų tema buvo puikiai 
suprasta, prisiminta tėvų ir 
senelių veikla, išryškinti ir 
šiandieniniai darbai. Kaip nie
kad, šiemet buvo pristatyta la
bai daug nuotraukų. Maionu 
ir tai, kad šioje parodoje daly-

Rima Pol ika i ty te . jauna, 
talentinga fleitistė, dalyvaus 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
choro ruošiamame koncerte 
gruodžio 14 d. misijos baž
nyčioje. Ateikite pasiklausyti. 

B a l z e k o Lietuvių kultū
ros muziejus pasktibė tradi
cinį „Metų žmogaus" apdova
nojimo laureatą, kuriuo parink
tas dr. Rimgaudas Nemickas 
už nuopelnus, remiant lietu
vių meną ir vystant bendra
darbiavimą tarp Čikagos bei 
Lietuvos ligoninių ir gydytojų. 
Jo pagerbimo pokylis rengia
mas gruodžio 14 d. muziejaus 
„Gintaro" salėje. Žymenį 
įteiks dr. Petras V. Kisielius. 
Tai jau 31-masis tokio po
būdžio pokylis. Tarp anksčiau 
pagerbtų asmenų yra garbės 
konsule Juzė Daužvardienė, 
Simas Kudirka, Stasys Lozo
raitis, Valdas Adamkus, Sta
sys Baras, Dovydas Macke
vičius ir daug kitų. 

J ū r ų skauč ių ir s k a u t ų 
š e i m o s Kūčios penktadienį, 
gruodžio 5 d., 7 vai. vak. ruo
šiamos ..Bočių" menėje, PLC, 
Lemonte. Visi broliai ir sesės, 
skautininkai, skautininkės ir 
šeimų nariai laukiami prie 
bendro t radicinių Kūčių ,-talo. 

vavo jauni, bet jau patyrę 
menininkai. 

Šiemet nauja buvo tai, kad 
parodą vertino ne įprastine 
komisija, o žiūrovai. Atski
ruose lapeliuose jie pažymėjo 
labiausiai patikusias nuotrau
kas, apibudino, kaip supranta 
amato sąvoką. Tai tikrai buvo 
labai objektyvus ir visapu
siškas vertinimas. Juk pasi
tikima lankytoju, todėl jų 

buvo labai daug. Kai kurie 
sugrįždavo ir dar kartą sugrįž
davo, tarsi norėdami tikrai 
pažinti visus savo protėvių 
puoselėtus amatus. 

Parodą pagyvino ir lanky
tojų akį džiugino iš Pasaulio 
lietuvių archyvo ir iš istoriko 
Jono Dainausko bibliotekos, 
Skirmantės Miglinienės at
nešti įvairūs žemės ūkio pa
dargai, kiti eksponatai. Juk 
Lietuva, ta žemdirbių šalis, 
taip toli, todėl kai kas pirmą 
kartą mate arklą, dalgį, mo
čiučių išaustas, margaspal
viais raštais išdabintas lova
tieses ir išvingiuotas juostas, 
sugrubusių nuo sunkaus dar
bo, bet auksinių rankų išsiu
vinėtas staltieses bei serve
tėles. Ypač grožėjomės dirbi
niais iš gintaro ir medžio. 

Paroda truko dvi savaites. 
Uždarymo metu dr. Milda 
Budrienė pasidžiaugė parodos 
įvairove, lankytojų gausumu, 
padėkojo organizatoriams. 
Taip pat ji paskelbė kitos pa
rodos temą — 31ano geriau
sia 98-ųjų metų nuotrauka". 

Organizatoriai, susumavę 
balsavimo rezultatus, nus
prendė pirmąją vietą paskirti 
Vaclovo Strauko nuotraukai 
„Malūnininkas", antrąją — 
Antano Brazdžiaus „Duonos 
kepėjai", trečiąją — Romualdo 
Pažersko fotografijai „Juodo
sios keramikos meistras". Lai
mėtojai buvo apdovanoti pini
ginėmis premijomis. 

Reikia pastebėti, kad ir jau
ni fotomenininkai puikiai iš
mano apie amatus, nes jų kū
ryba aprėpia platesnį ir įvai
resnį amatų spektrą. Šioje 
kategorijoje geriausiai buvo 
įvertintas Irenos Kuzminaitės 
darbas „Dūdorius", antroji ir 
trečioji vietos buvo paskirtos 
Kastyčio Antanaičio „Debesų 
siuvėja" ir Mindaugo Glavecko 
„Vežikas" nuotraukoms. 

Norėčiau pasakyti, kad ama
tai dar gyvi. Ir ne tik nuotrau
kose, nes žmonių, besiren
kančių lapkričio 7 d. į parodos 
uždarymo vakarą, žvilgsnius 
maloniai patraukė didžiulis, 
šešių svarų lietuviškos duonos 
kepalas, kurį iškepė Danutės 
Kapačinskienės kepykla, „Ra
tine Bakery". Tai buvo di
džiulis jos amato egzaminas, 
kuris labai gerai Įvertintas. 
Duona buvo nuostabiai skani. 

Dvidešimt šeštosios lietuvių fotografijos parodos „Amatai" uždarymo 
(lapkričio 7 d.J akimirka: programos vedėja Aldona Jurkute (kairėje) ir dr. 
Milda Budriene riekia lietuviškos duonos kepalą. Nuotr. Zigmo Degučio 

Ją lankytojai ragavo su lietu
višku sūriu, tepė medumi, 
užgėrė gardžiai kvepiančia 
mėtų arbata. 

„Duona... Sunku ją palyginti 
su kokiu kitu vardu. Šventas 
tas žodis", — tokiais žodžiais 
pradėjo programos autorė ir 
vedančioji Aldona Ju rku tė . 
Jos kūrybinė išmintis t rykšte 
tryško ir per visą programą. 
Buvo prisiminta tautosaka: 
patarlės, pasakojimai, įvairūs 
nuotykiai apie amatus. 

Naują talentą beturinti pasi
rodė dailininkė Genovaitė 
Skrabulienė, labai išraiškin
gai papasakojusi susirinku
siems apie tautinius drabu
žius, niekados nepavargstan-
čias rankas. 

Buvo parodytų vaizdajuostė 
„Šimtamečių godos", kuri pra
plėtė žinias apie senovinius 
tautos papročius, amatus , gy

venimo būdą. Šimtamečių mo
čiučių pavargusios rankos, lai
ko raukšlių išvagoti, bet švie
sūs veidai bylojo apie sunkų, 
bet nuostabiai kilnų darbą. 

Sunku žodžiais įvertinti Dai
vos Kimtytės programos metu 
skambėjusią kanklių muziką. 
Jos pirštų prisilietimas prie 
stygų subtiliai papildė sunkių 
ir lengvesnių, senų ir šiuo
laikinių amatų temą progra
moje. 

Manyčiau, kad tokio pobū
džio parodos tur i ne tik meni
nę , bet ir švietėjišką vertę. 
Daugelis senųjų amatų jau 
nyksta , todėl būt ina juos rody
ti ir priminti mūsų jaunimui , 
kaip vieną iš pagrindinių lie
tuvių kultūros sudedamųjų 
dalių. 

Alg imantas Š v e n t i c k a s 
Vilniaus Žemynos 

gimnazijos direktorius 

SKELBIMAI 

Lietuvos Vyčių tautinių šokių šokėjai vieno pasirodymo metu Jie atstovaus lietuviams ir atliks tradicine 
kalėdine programą Mokslo ir pramones muziejuje Museun *<( Sr.enre and tndustry) sekmadienį, gruodžio 7 d., 
1:30 vai. p p., kasmetinėje „Kalėdos visame pasaulyje ir šviesų šventėje" Muziejuje kalėdines programos tesis 
iki 1998 m sausio 4 d . tuo metu galima matyti ir daugelio tautų budingais papuošalais papuoštas eglutes. Lie
tuvių, žinoma, yra papuošta šiaudinukais. Visi kviečiami pasigėrėti lietuviška programa šį sekmadienį. Reikia 
priminti, kad vikrusis Lietuvos Vyčių jaunimas tą pačią Hieną atliks programą ne tik muziejuje, bet ir Jaunimo 
centre — 4 vai. p.p. — JC sukaktuvinės šventes metu. 

x Naujųjų m e t ų su t ik i 
mas Jaunimo Centre, kviečia 
Lietuvių Opera. Pradžia 7 v.v., 
šokiams gros A.Barniškio or
kestras. Rezervacija ir infor
macija: Vac lovas M o m k u s , 
tel. 1-773-925-6193. 

(sk.) 

x Dėmesio , l ietuviai! Nau
jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės ba landž io 
mėn. Pasibaigusias vizas ga
liu pratęsti. Žmonės iš kitų 
valstijų gali pasiųsti man duo
menis paštu. Ed Šumanas , 
5701 Linden, La Grange, IL 
60525, tel. 1-708-246-8241. 

(sk) 

x Akcijų, bonų be i k i t ų 
v e r t y b i ų p i r k i m e ir p a r 
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis , tel . 
312-879-7750 arba jo s ū n u s 
Andrius Kurkulis, tel . 312-
879-7751, dirbą su F ir s t Al-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. 

(sk.) 

x NERINGOS RESTORA
NE - NAUJIENA! Prie visada 
skanaus maisto (amerikietiška, 
lietuviška, lenkiška vir tuvė) 
nuo dabar galima pasivaišinti 
lietuvišku alumi, įvairiais vy
nais bei įvairiais užsienietiš
kais gėrimais. Apsilankykite! 
Neapsivilsite! NERINGA 2632 
W. 71 St. Chicago, IL 60629 
TeL 773-476-90M 

(sk.) 
x Amerikos Lietuvių radi

jas, vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S. Francisco, Chicago, IL 60632. 

(sk) 

x Talman D e l i c a t e s s e n — 
Cater ing nauji savininkai: 
I rena Juknius-Tschantz . Irena 
augo Marąuet te Parko apy
linkėje, mokinosi Nativity 
B.V.M. — Maria High School, 
S.I.U. universitete įsigijo Ba-
chelor laipsnį. Mielai patar
nausime senus kl ientus ir lau
kiame naujų. 2624 W. Lithu-
an ian Plz., W. 69 St., Chi
c a g o IL 60629, te l . 773-434-
9766. ( s k ) 

x Stasė Kaz l i enė , Chicago 
IL. globoja vieną našlai tę Lietu
voje. Šv. Kalėdų proga glo
bojamai našlaitei atsiuntė $100 
dovanų. Už tokią didelę Šven
t inę dovaną, naš l a i t ė s vardu 
poniai Stasei labai dėkojame. 
„Lietuvos N a š l a i č i ų globos" 
k o m i t e t a s , 2711 W. 71 S t . 
Chicago , IL 60629. 

(sk.) 
x Sal ly ir K a z y s S a k y s , 

Glendale CA, G e n o v a i t ė i r 
A l b e r t a s Č i ž a u s k a i , Fa l l s 
Church VA, globoja po vieną 
našlaitį Lietuvoje. Pratęsdami 
globą kitiems metams atsiuntė 
po $150. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas , 
2711 W. 71 St . Chicago , IL 
60629. 

(sk.) 
x U n i o n P i e r L i e t u v i ų 

draugi jos k ū č i o s įvyks šeš
tadienį, gruodž io 13 d. 3 vai . 
p.p. Baptistų parapijos salėje, 
16003 Lake Shore Rd., Union 
Pier, MI. Draugijos nar ia i ir 
a r t imie j i kv i eč i ami gausiai 
dalyvauti. 

(sk.) 
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