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Liberalai tikisi sutelkti 
dešiniąsias ir centro jėgas 

Vilnius, balandžio 13 d. 
(BNS) — Lietuvos liberalų 
sąjungos (LLS) valdyba visas 
dešiniąsias ir centro politines 
jėgas paragino susiburti, at-
sveriant kairiųjų ir populiaru
mo siekiančių jėgų iškilimą. 

Ketvirtadieni LLS išplatin
tame pranešime teigiama, jog 
nors dešiniųjų partijų progra
mose ir yra skirtumų, tačiau 
partijoms yra būtina daugiau 
dirbti kartu. 

„Pastaruoju metu Lietuvoje 
pastebimas kairiojo centro ir 
populistinių jėgų stiprėjimas, 
didelį nerimą kelia augantis 
radikaliųjų politikų populia
rumas. Pavieniui apginti 
mums svarbius principus tam
pa vis sunkesniu uždaviniu", 
rašoma pranešime. Todėl LLS 
ragina dešiniąsias ir centro 

viam darbui, nuostatų derini
mui ir bendram programines 
nuostatas atitinkančių spren
dimų įgyvendinimui. 

Pasak pareiškimo, dešiniųjų 
ir centro jėgų bendradarbiavi
mas žlugo po 1996 metų Sei
mo rinkimų. 

Šiandien LLS yra populia
riausia dešiniojo centro poli
tinė partija Lietuvoje. „Galė
tume tuščiai džiaugtis savo 
išaugusiu populiarumu, tačiau 
mes kviečiame ir kitas deši
niąsias ir centro politines 
jėgas bendrai dirbti vardan 
modernios, ekonomiškai išsi
vysčiusios Lietuvos valstybės 
kūrimo", rašo liberalai. 

Liberalai teigia, jog LLS yra 
pasirengusi su visa atsako
mybe aktyviai bendradarbiau
ti ir derinti veiksmus. 

^~J Tėvynėje pasižvalgius 

Nuotr.: Balandžio6dieną Lietuvos ambasadoje Vašingtone su-vi :j kairės) Lietuvos Seimo pirmininko pavaduoto
jai Rimantas Dagys, Seimo Žmogaus teisių ir tautybių reikau .-:-;:mteto pirmininkas Emanuelis Zingeris. Lietuvos 
garbes konsulas Palm Beach, Floridoje, Stanley Balzekas, Jr. ir Lietuvos ambasadorius JAV Stasys Sakalauskas. 

politines jėgas burtis akty-

Kauno meras posėdį atidėjo ir 
pakvietė kolegas švęsti 

Kaunas, balandžio 13 d. skyriaus pirmininkas Erikas 

Kariškiai atskleidė gynybos lėšų 
panaudojimo planus 

(BNS) — Antrajame naujosios 
Kauno miesto tarybos posė
dyje ketvirtadienį meru iš
rinktas Lietuvos laisvės są
jungos (LLS) vadas Vytautas 
Šustauskas. 

55-erių metų „gatves politi
kas" pagarsėjo įvairiais kei
stais protesto renginiais bei 
antisemitiniais pareiškimais. 
Jo vadovaujama LLS didesnės 
įtakos turi tik Kaune. Dėl ga
limo V. Šustausko tapimo 

Tamašauskas. Kitas viceme
ras ir valdybos nariai turėtų 
paaiškėti kitą savaite. 

Kandidatavęs į mero kėdę 
centristas Juozas Kameneckas 
sakė, kad „naujasis Kauno 
meras pasižymi geru humoru, 
kad bus linksma dirbti". 

V. Šustauskas sakė, kad 
visų pirma jis pakeis mitingų 
ir piketų tvarką Kaune. „Aš 
taip ilgai kovojau, dabar bus 
daugiau demokratijos", teigė 

miesto vadovu po savivaldybių jis. 
rinkimų susirūpinimo neslėpė 
užsienio investuotojai. 

LLS Kauno taryboje turi 11 
įgaliojimų, Naujoji sąjunga 
(socialliberalai) gavo 8 įga
liojimus, konservatoriai — 7, 
liberalai — 5, centristai — 4, 

Tapęs meru, V. Šustauskas 
išėjo iš savivaldybes ir pa
dėkojo ten susirinkusiems 
žmonėms. Miniai politikas 
sakė, kad Jaukia sunkus ke
lias". Po to apie šimto žmonių 
minia sudainavo dainą „Ąžuo-

socialdemokratai ir jaunalie- lai žaliuos". Du pastarojo meto 
tuviai — po 3 įgaliojimus. ši daina buvo laikoma neofi-

Naujasis Kauno meras ati- cialiu konservatorių himnu, 
dėjo pirmąjį tarybos posėdį ir V. Šustauskas, prieš mero 
kolegas pakvietė į savival
dybės kavinę atšvęsti per
galės. Jau balsavimo metu 
kavinėje buvo ruošiami stalai 
pokyliui. 

16 tarybos narių merui buvo 
įteikę prašymą ketvirtadienį 
nagrinėti du klausimus: dėl il
galaikės paskolos savivaldy
bės bendrovės „Kauno energi
ja" laidavimo sutarties ir savi
valdybes lėšų panaudojimo. 
Motyvuodamas, kad šiandien 
visi išsekinti mero rinkimų, 
LLS vadas pasiūlė svarstymus 
atidėti. 
V. Šustauskas, keldamas 

savo kandidatūrą į mero pos
tą, žadėjo, kad „taryba posė
džiaus tiek, kiek reikės, kie
kvieną savaitę". Praėjusios ka
dencijos taryba rinkdavosi 
kartą per mėnesį. Jis teigė, 
kad pirmuoju miesto vicemeru 
bus Naujosios sąjungos Kauno 

* Se ime prisiekęs nauja
sis Se imo narys, atstovau
jantis frakcijai „Socialdemok
ratija 2000", Dainius Paukštė, 
ketina dirbti Seimo Socialinių 
reikalų ir darbo komitete. 
Naujasis Seimo narys ketina 
ypač prisidėti prie pensijų re
formos. Jo nuomone, sprendi
mai, susiję su valstybiniu so
cialiniu draudimu, turi būti 
priimami labai atsargiai ir pa
grįstai. D. Paukštė sakė taip 
pat norįs bandyti įtvirtinti so
cialinį dialogą darbo rinkoje. 
„Nors veikia trišalės tarybos, 
tačiau reikia tobulinti šią 
sritį. Tai įrodo ir įvairūs strei
kai, piketai, kelių blokavi
mas", sakė jis. i Eltai 

rinkimus žadėjęs nusiskusti 
barzdą ir ūsus, tapęs Kauno 
vadovu, sakėsi nežinąs , ar 
t e sė s savo pažadą. 

V i l n i u s , balandžio 12 d. 
(BNS) — Krašto apsaugos 
viceministras Povi las Mala
kauskas , trečiadienį S e i m o 
NATO reikalų komis i jos po
sėdyje pristatydamas gynybos 
lėšų panaudojimą, te igė , kad 
ministerija biudžeto l ė šas 
naudoja apgalvotai ir taupiai . 

Aiškus ir tikslus pare igūno 
pranešimas sužavėjo d auge l į 
posėdžio dalyvių, o kai kurie 
jų , i škai tant ir S e i m o pirmi
ninką Vytautą Landsbergį, 
klausė, kodėl ministerija 
anksčiau nesiėmė populiariai 
paaiškinti gynybos biudžeto 
išlaidų naudojimo. 

P. Malakauskas teigė, kad 
KAM nėra geriausiai finan
suojama valstybės institucija, 
kaip neretai yra sakoma. Dau
giau nei gynyba biudžeto lėšų 
gauna viešosios tvarkos, švie
timo, socialinės apsaugos sri
tys. Šiemet KAM numatoma 
skirti 638 mln. litų. 

Prisiminęs diskusiją dėl ka
riuomenės įvaizdžio, vicemini
stras sakė, kad profesionalios 

(BNS) — Mokesčių inspekcijos 
duomenimis, akcinei bendro
vei (AB) „Inkaras"" ir jos duk
terinėms įmonėms dėl nesu
mokėtų mokesčių iki kovo 27 

'dienos iškelta 10 bylų, iš jų 
5-se jau yra galutiniai teismo 
sprendimai. 

Ketvirtadienį laikinosios 
Seimo komisijos, tiriančios 
„Inkaro" problemas, pirminin
kas Alfredas Stasiulevičius 
žurnalistams sakė, jog šiuo 
metu komisija aktyviai dirba 
ir yra sukaupusi labai daug 
informacijos bei specialios do
kumentacijos, kuri leidžia pa
daryti kai kuriuos vertinimus 
dėl padėties „Inkare". 

Iškeltos bylose priteista su
mokėti apie 898,000 litų dau
giausia už pažeidimus, kurie 
vertinami kaip suklastoti mo
kestiniai pavedimai. 

Pasak A. Stasiulevičiaus, at
liekamas patikrinimas dėl kai 
kurios Vidaus reikalų ministe
rijos pateiktos informacijos. 
Tikrinama informacija, ku
rioje teigiama, kad AB „Inka
ras" 1994 m. Aktiubinsko var
totojų kooperatyvui pateikė 
produkcijos už 6,046 dol., už 
šią produkciją 1996 m. ben
drovė gavo 33 aukso gaminius 
ir vaizdo kamerą, kurie buvo 
užrakinti ir saugojami sei-

tarnybos kario išlaikymas kai
nuoja 4 kar tus biar.giau. Vie
nam šauktiniui p<:r metus ski
r iama apie 9,000 litų. o pro
fesionalios karo tarnybos — 
37,000 litų. 

Šiemet KAM planuoja dau
giausia lėšų išleisti ryšių, 
"kompiuterinei technikai bei 
dalinių ir centru įrangai, taip 
pat numatoma oirkti trans
porto priemonį,. medicinos 
įrangos, prieš* k avinės ir 
prieštankines JSutiuotės, ar
tilerijos bei minosvaidžių. 

Aiškindamas principus dėl 
lėšų panaudojimo, P. Mala
kauskas teigė, kad ministeri
joje baigiama diegti ilgalaikio 
planavimo programa, rengia
mi išankstiniai projektų įver
t inimai bei yra atskirti 
„sprendimai nuo pinigų". 
„Pavyzdžiui, jei kariuomenės 
vadas nori ką nors pirkti, jis 
tik surašo reikalavimus, bet 
j is neturi pinigu ir neperka. 
Perka įsigijimu tarnyba, kuri 
nėra pavaldi kariuomenės va
dui, o atsiskato finansinin

kai", aiškino viceministras. Jo 
teigimu, šia sistema siekiama 
išvengti korupcijos ir pikt
naudžiavimo tarnybine padė
timi. 

Iš viso KAM yra paskelbusi 
295 konkursus, kuriuos laimė
jo 134 įmonės. 

KAM siekia, kad didžioji 
dalis išleidžiamų lėšų liktų 
Lietuvoje, todėl pirkdama 
įrangą iš užsienio bendrovių, 
reikalauja, kad dalį gautų pi
nigų jos investuotų Lietuvoje. 
2000 metais planuojama, kad 
tik 8 proc. lėšų liks užsienio 
valstybėse. 

Viceministro teigimu, mini
sterija daug dėmesio skiria 
privačių Lietuvos įmonių rė
mimui. Sraigtasparnių, šar
vuočių ir kitos technikos re
montas yra patikėtas Lietuvos 
įmonėms, dabar svarstoma 
galimybė samdyti privačias 
bendroves skalbimo darbams. 
Pasak jo, taikos metu civiliai 
turi panaudoti karių turimas 
galimybes, todėl jie atlieka 
paieškos ir gelbėjimo, jūrų bei 
oro stebėjimo darbus, kur nau
dojami krašto apsaugos sraig-

Aiškėja padėtis „Inkaro" 
susivienijime 

Vilnius, balandžio 13 d. fuose, ir tik 1999 metais, kaip 
teigia įmonės vadovai, perduo* 
ti darbuotojams kaip atlygi
nimas. 

Nors bendrovėje ir jos dukte
rinėse įmonėse Mokesčių in
spekcijos ir Revizijų departa
mento prie Finansų mini
sterijos Kauno padaliniai dar 
atlieka patikrinimus ir inven
torizacijas, tačiau jau yra 
iškeltos ir atnaujintos kai ku
rios baudžiamosios bylos: dėl 
AB „Inkaras" apgaulingai ves
tos buhalterinės apskaitos, dėl 
valstybės vardu ir su vyriau
sybes garantįja gautų užsienio 
paskolų. 

Pagal Kauno apygardos pro
kuratūros nurodymus, šiuo 
metu yra pateikti paklausimai 
Lietuvos valstybiniam „In-
terpol'o" padaliniui dėl AB 
„Inkaras" sąskaitos „City" 
banke New Yorke. Vilniaus 
vyriausiojo policijos komisa
riato Ekonominių nusikaltimų 
tyrimo skyriui pateikti pa
klausimai dėl papildomų do
kumentų pagal sutartį „Med-
technika" su Italijos firma, Fi
nansų ministerijai — dėl duo
menų apie paskolų grąžinimą 
Šveicarijos bankui bei Suomi
jos, Norvegijos kredito įmo
nėms. 

Paskutiniais duomenimis, 
bankrutavusi UAB „Inkaro 

tasparmai įrrysio priemones. 

Prez iden tas taiso vaikų teises 
ginančius įstatymus 

Vilnius , ba.andžio 13 d. ankstyvoje kūdikystėje 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus pateikė Seimui ke
lių įstatymų pataisas, kurio
mis siekiama -"tikrinti gerą 
vaikų teisių aps ugą, padaryti 
aiškesnę įvaikinimo proce
dūrą. 

Ketvirtadien, 
pasirašė dekn 
lamentui teik 
Santuokos ir -
bei Vaiko glo; 
keitimo ir pa> 
tus . Aiškinam. 
giama, kad p 
užtikrint i be ' 
likusių vaiku 
mą. Siekiant 
nelegaliam va 
užsienį, projek 
apribojanti v: 
galimybę tapt 
jo neįsivaikin.; 

Lietuvos žnv 
tro d i rek toro 
t ienės įsitik. 
liuoti vaiko 
yra labai sunk 

Atsižvelgi a n' 
styvą psicholi 
kuris gali suti 

avalynė" 1,12-
skolinga 2.4 
„Inkaro avaly: 
„Inkaro kom 
produkciją gn 
daugiau kaip 1 

V. Adamkus 
.. kuriuo par-
.na svarstyti 
mos kodekso 

- įstatymo pa-
dymo projek-
;me rašte tei-
įsų tikslas — 
v'ų priežiūros 
"iteresų gyni-
ižkirsti kelią 

.ų išvežimui į 
yra nuostata. 
enio piliečių 

vaiko globoju. 

IUS teisių cen-
>mos Birmon-
mu, kontre-
•bą užsienyje 

į vaiko ank-
nį vystymąsi. 
•vti, jei vaikas 

darbuotojams 
ln. litų. Už 
ie" likusią ir 
no" siūlomą 
na gauti ne 
mln. litų. 

ne
patiria tėvų globos, siūloma 
leisti užsieniečiams įsivaikinti 
kūdikius nuo 6 mėnesių, o jei 
vaikui reikalinga neatidėlio
tina medicinine pagalba — ir 
jaunesnius vaikus. Dabar už
sienio valstybių piliečiai gali 
įsivaikinti vaikus nuo vienerių 
metų. 

Projekte vaikų teisių apsau
gos tarnybos įpareigojamos 
prisiimti atsakomybę už vai
kų, įvaikintų užsieniečių ir 
gyvenančių kitose valstybėse. 
likimą, kadangi iki šiol nė vie
na institucija, besirūpinanti 
vaikais, tokios atsakomybes 
neturėjo. Siekiant užtiknnti 
vaiko teisę reikšti savo nuo
monę. Vaiko globos įstatymo 
pataisose išskiriamos vaiko 
teisės, ko iki šiol įstatyme ne
buvo, taip pat numatyta at
sakomybe asmenims, k ū n e 
piktnaudžiauja vaiko globa. 

Dabar Lietuvos vaikų globos 
įstaigose gyvena per 15,000 
vaikų, kurių 40 proc. yra 
našlaičiai ar įstatymiškai ne
tekę tėvų globos. Kasmet 
vaikų, netenkančių tėvų glo
bos, daugėja, tačiau įvaiki
nimų mažėja. 1997 m. įvai
kintas 421 vaikas, Hlo;> m. — 
362 vaikai, per pirmaj) pra
ėjusių metų pusmetį .šeimose 
apsigyveno 118 vaikų. 

* Ketvirtadienį išrinkus 
Kauno miesto, Marijampolės 
ir Palangos merus, vadovus 
jau turi visos 60 Lietuvos savi
valdybių. Merais tapo po 11 
Naujosios sąjungos (NS, so
cialliberalų.. LDDP ir Lietu
vos valstiečių partijos atstovų, 
8 merai atstovauja Centro są
jungai, po 6 — Liberalų są
jungai, 4 — Socialdemokratų 
partijai. Po du merų postus 
turi Krikščionių demokratų 
partija, Tėvynės sąjunga 'Lie
tuvos konservatoriai) ir Lietu
vos lenkų rinkimų akcija, po 
vieną — Demokratų partija, 
Lietuvių tautininkų sąjunga 
bei Lietuvos laisvės sąjunga. 

* Kovą vykę savivaldy
bių tarybų rezultatai smar
kiai pakeitė tiek populiariau
sių Lietuvos politinių partijų, 
tiek ir politikų sąrašą. Kaden
ciją baigęs ir dabartinis prezi
dentas Algirdas Brazauskas 
bei Valdas Adamkus kovo pa
baigoje buvo populiariausi po
litikai. A. Brazauskas buvo 
užsiminęs apie galimą jo grį
žimą į politiką. Lietuvos gy
ventojų simpatijos Vilniaus 
merui, Liberalų sąjungos pir
mininkui Rolandui Paksui 
mažėja ketvirtą mėnesį iš ei
lės, ir kovą jis iš pirmos nukri
to į trečią vietą. Kovą labiau
siai, net 18 punktų, išaugo 
Seimo nario Ramūno Kar-
bauskio populiarumas, ir j is iš 
20-tos vietos pakilo į 12-liktą. 
Jo vadovaujama Valstiečių 
partija savivaldybių rinki
muose buvo antra pagal gautų 
įgaliojimų skaičių. Taip pat 
padidėjo rinkimuose sėkmin
gai dalyvavusių Naujosios są
jungos vado Artūro Paulaus
ko, Krikščionių demokratų są
jungos pirmininko Kazio Bo
belio ir Lietuvos laisvės sąjun
gos pirmininko Vytauto Šus
tausko populiarumas. IBNSI 

* Generalinė prokuratū
ra baigė tikrinimą ir išsiun
tė parlamentarui Audriui But
kevičiui atsakymą į jo faksog-
ramą, kurioje jis reikalauja iš
kelti baudžiamąją bylą Seimo 
pirmininkui Vytautui Lands
bergiui. Pasak Kvotos ir tar
dymo kontrolės skyriaus pro
kuroro Česlovo Norinkevi-
čiaus, nustatyta, kad V. Lan
dsbergiui nėra pagrindo kelti 
baudžiamąją bylą. A. Butke
vičius teigė, kad. deklaruoda
mas turtą,Seimo pirmininkas 
Mokesčių inspekcijai pateikė 
melagingus duomenis, ir rei
kalavo Generalinę prokuratū
rą patikrinti nepriklausomo 
tikrintojo Juozo Kabašinsko 
prielaidą, jog pusę namo Kau
ne V. Landsbergis įsigijo už 
reprezentacijoms skirtus pini
gus. Patikrinus, faktai nepasi
tvirtino. (Elta 

* Ateityje žmonės patys 
kaups santaupas savo senat
vės pensijai ir nepriklausys 
nuo nepatikimos dabartinės 
„Sodros" įmokų ir išmokų po
litikos. Vyriausybe pritarė 
pensijų sistemos reformos pla
nui, pagal kurį numatoma 
įvesti vakarietišką privalomo
jo kaupiamojo draudimo pen
sijų sistemą. Naują pensijų 
kaupimo tvarką numatoma 
pradėti įvedinėti nuo 2002 me
tų. Iki tol bus atlikti ekonomi
niai skaičiavimai, kiek refor
ma gali kainuoti. Pertvarkos 
projektas bus parengtas iki 
spalio 1 dienos. O n 

* Seimo Konservator ių 
frakcija pasiūlė visoms par
lamentinėms partijoms aptar
ti Visuomenės informavimo įs
tatymo pataisų projektą, o ne
radus sutarimo, atidėti jo 
svarstymą „ramesniems lai
kams", sakoma ketvirtadienį 
išplatintame pareiškime. Kon
servatoriai teigia, kad dauge
lis Seimo frakcijų „labiau rū
pinasi žiniasklaidos parama 
prieš Seimo rinkimus", todėl 
„tokioje politinių aistrų kupi
noje aplinkoje koks nors giles
nis šios srities problemų nag
rinėjimas darosi beveik ne
įmanomas". Pataisose numa
toma įsteigti dar vieną žinia-
sklaidą kontroliuojančią insti
tuciją, kurią pataisų kritikai 
vadina cenzūros įrankiu. 

* Seimo Centro frakci
jo s nariai apkalt ino Susisie
kimo ministeriją įstatymų kū
rimą naudojant biudžeto pini
gams eikvoti. Spaudos konfe
rencijoje centristai Virginijus 
Martišauskas bei Kazimieras 
Šavinis teigė, kad Susisiekimo 
ministerija yra parengusi ke
lis Lietuvos kelių eismo sau
gumo įstatymo projektus, ta
čiau jie „nusėdę stalčiuose" ir 
nepasiekia nei vyriausybės, 
nei Seimo. V. Martišauskas 
teigė, kad jau ketverius metus 
rengiamą įstatymą pavedama 
ruošti įvairioms uždarosioms 
akcinėms bendrovėms, ir joms 
jau sumokėta apie 75,000 litų, 
nors įstatymo projekto dar 
nematyti. Pasak jo, kasmet 
keliuose žūsta apie 800 žmo
nių, ir į tai atsakingos žinybos 
vis dar tinkamai nereaguoja. 

'BNS; 
* Seimo valdyba pritarė 

kanceliarijos s iū lymui do
vanoti dvidešimt vieną Seimo 
automobilį — „VAZ" ir „VW 
GolF — valdyti ir naudoti pa
tikėjimo teise įvairioms pradi
nėms, pagrindinėms ir viduri
nėms mokykloms, gimnazi
joms, Telšių Vaikų teisių ap
saugos tarnybai. 2 ligoninėms. 
Invalidų kompensacinės tech
nikos centrui. Nutarimo pro
jektas parengtas, vadovaujan
tis Valstybės ir savivaldybių 
turto valdymo, naudojimo ir 
disponavimo juo įstatymu ir 
atsižvelgiant į tai, kad Seimo 
nariai remdamiesi Seimo na
rių darbo sąlygų įstatymu, at
sisako tarnybinių automobilių 
ir renkasi pinigine kompensa
cija-

* Akcinei bendrovei 
„Lietuvos energija" priklau
sančių ..Kauno elektros tink
lų" veiklą tyrusi Valstybės 
kontrolė nustatė, jog „Lie
tuvos energijai" padaryta dau
giau kaip 1 mln. litų žalos. 
Valstybės kontrolės Kvotos 
skyrius iškėlė baudžiamąją 
bylą pagal faktą. Dabar tyri
mo ėmėsi Generalinė prokura
tūra. Valstybes kontrolė nu
statė, jog beveik per pusantrų 
metų ..Kauno elektros tinklai" 
jos vadovų ir darbuotojų bei jų 
giminių valdomai bendrovei 
„Velbasa" sumokėjo beveik 1.2 
mln. Lt už darbus, kuriuos 
privalėjo atlikti patys „Kauno 
elektros tinklai". .EIUI 

KALENDORIUS" 
Balandžio 14 d Justinas. Tibur-

cijus. Valerijonas. Maksimas. I.iudvi-
na. Visvaldas. Vaiva. Vaišvy-
de 

Balandžio 15 d.: Petras, Gema, 
Anastazija. Naste. Vilnius, Vaidote, 
Liudvina, Modestas. 
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NAUJIENOS IŠ KREPŠINIO AIKŠTELIŲ 
Balandžio 3 d. baigėsi 

NCCA - JAV studentų pagrin
dinės krepšinio pirmenybės, 
kurios išaiškino šių metų čem
pionus. Jais tapo Michigan 
State universiteto rinktinė, 
baigmėje įveikusi Floridos 
universiteto žaidėjus 89-76. 
Šias svarbiausias metuose 
mėgėjų krepšinio rungtynes 
Indianapolyje stebėjo arti 45 
tūkstančių žiūrovų ir daug 
milijonų jų buvo susitelkusių 
prie televizorių. J baigminio 
ketverto varžybas buvo nuvy
kęs ir žymus Ciceroje gimęs ir 
čia gyvenantis lietuvis krepši
ninkas, buvęs De Paul u-to 
rinktinės žaidėjas. JAV profe
sionalų klubų atstovas, o vė
liau treneris — Robertas — 
..Bob" Lukštą. Jis ir dabar ne
atitrūksta nuo krepšinio ir 
bent stebi svarbesniąsias 
rungtynes. 

Jis pareiškė, kad mielai su
tiktų patreniruoti lietuvių 
krepšinio komandas Čikagoje, 
o ir Lietuvoje galėtų būti kon
sultantu kuriam geresniųjų 
vienetų. 

Aukščiau minėtomis finali
nėmis rungtynėmis baigėsi va
dinamas „Kovo mėnesio kvai
tulys", kurio metu liejosi ais
tros gimnazijų, universitetų 
ar kolegijų krepšinio aikšte
lėse. 

Profesionalų krepšinyje ko
vos dar tebevyksta. Šiuo metu 
tebežaidžiamos reguliaraus 
sezono rungtynes ir tik balan
džio 19 dieną bus paskutinieji 
susitikimai, baigdami net 
2,378 žaidimų maratoną, pra
sidėjusį 1999 m. lapkričio 2 d. 

Dėl susižeidimo iškritus 
Žydrūnui Ilgauskui, šio krašto 
lietuvių krepšinio aistruolių 
dėmesys krypsta tik į Portlan-
do profesionalus atstovaujantį 
Arvydą Sabonį. Jis, beje. kovo 
22 dieną irgi buvo trumpai 
išvestas iš rikiuotės, kai rung
tynėse su Detroito „Pistons", 
jis pasitempė dešiniosios 
kulkšnies sausgyslę ir turėjo 
praleisti devynerias rungty
nes. 

Portlando ..Trail Blazers" 
treneris Mike Dunleavy sakė, 
kad Arvydas balandžio 7 d. 
pradėjo kartu su savo koman
da treniruotis. Jis sekmadienį 
su kitais komandos draugais 
išvyko į Salt Lake City. kur 
balandžio 10 d. portlandiečiai 
susitiks su stipria to miesto 
..Jazz" komanda, kuri iš 29 
NBA komandų, pagal laimėji
mus, stovi trečioje vietoje, tuoj 
po Los Angeles „Lakers" ir 
Portlando klubų. Šias svar
bias rungtynes, kurios buvo 
perduotos TBS kabelines tele
vizijos stoties per visą Ame
riką, laimėjo Sabonio koman
da 90-86. Arvydas čia daug 
prisidėjo prie pergalės. 

Šiomis rungtynėmis. Port-
landas pradėjo trijų susitiki
mų seriją išvykoje. Portlandie-
čių treneris teigė, kad būtų 
gera. jei Sabonis bent trum
pam galėtų išeiti į aikštelę. 
Atrodo, kad Arvydas yra labai 
svarbus asmuo „Trail Blazers" 
komandai, nes bėjo buvo pra
laimėta net ir prieš silpnokus 
varžovus. 

Į Sabonį dedama daug vilčių 
ne tik baigiantis reguliariam 
pirmenybių sezonui, bet ir at
krentamųjų varžybų metu. 
Beje, pirmame rate portlan-
diečiams gali tekti kovoti su 
Minnesotos klubo atstovais. 

Jei Portlando komanda pa

siektų NBA varžybų baigmę, 
jų žaidimai tęstųsi iki birželio 
antrosios pusės. Tačiau, tur
būt, taip nebus, nes Sabonio 
komandai Vakarų konferenci
jos baigmėje (jeigu ten jie pa
kliūtų) reikėtų suremti pečius, 
kaip galima spėti, su Los An
geles „Lakers", kurie, bent 
šiuo metu atrodo, yra sunkiai 
įveikiami. Saboniui, aišku, 
išeitų į naudą, kad Portlandas 
pralaimėtų dar ir ankstes
niame rate; tada jis greičiau 
galėtų poilsiui grįžti į Lietuvą. 

E.Š. 

PAS LEDO 
RITULININKUS 

Ne vien tik profesionalų 
krepšinis lietuvius jaudina, 
bet ir ledo ritulys, nes jame du 
žaidėjai iš Lietuvos irgi gana 
aktyviai reiškiasi. Tai Pitts-
burgo komandą atstovaujantis 
Darius Kasperaitis ir šiais 
metais Montrealio „Cana-
dians" spalvas ginantis Dai
nius Zubras. Jie abu tvirti vy
rai ir niekam nenori nusileis
ti. Tad dažnokai sužaidžia 
šiurkštokai ir vis užsidirba 
baudos minučių. Tačiau ledo 
ritulyje šiurkštumas yra lyg ir 
ryškesnio kovotojo ženklas, 
nes abu kartais ginčus bando 
spręsti ir kumštimis. 

Balandžio 9 d. baigėsi NHL 
pirmenybių reguliarus sezo
nas, o dabar kovas tęs pateku
sieji į atkrentamąsias varžy
bas. Jų, kaip ir krepšinyje, yra 
po aštuonis kiekvienoje — Ry
tų ir Vakarų konferencijoje. 

Kasperaičio komanda Ry
tuose užsitikrino septintąją 
vietą ir galimybę rungtyniauti 
toliau. Labai netoli nuo į lai
mingųjų tarpą patekimo buvo 
ir Montrealis su Zubrumi. Ta
čiau jiems nepavyko laimėti 
paskutinių rungtynių prieš 
Otavą ir Montrealis liko tuoj 
už šio slenksčio — užimdamas 
9-ją vietą. Tas jiems atnešė ne 
taip jau pageidaujamą poilsį, 
nes už kiekvieną antkrenta-
mųjų varžybų ratą yra moka
mi piniginiai priedai. . 

BMBH 

Povilas Vanagas ir Margarita Drobiazko, Lietuvos dailiojo čiuožimo 
čiuožėjai, džiaugiasi Vienoje laimėję Europos ir Kicoje iikovoję Pasaulio 
dailiojo čiuožimo bronzos medalius. 

LIETUVAI TREČIOJI VIETA 
PASAULYJE 

Kazys Baronas, Vokietija 

Futbolas Čikagoje 
FUTBOLO SEZONO PRADŽIA 

Jau pavasaris. Jau laikas ir 
„Lituanicos" futbolininkams 
pradėti savo pirmenybių rung
tynes. Pirmasis žaidimas bus 
jau šį sekmadienį, balandžio 
16 d., 3 vai. p.p. aikštėje prie 
PLC, Lemonte. 

Klubo valdyba jau gražiai 
paruošė žaidimo vietą, kad ne 
vien tik žaidėjai, bet ir žiūro
vai galėtų smagiau jaustis. 
Tik dabar reikia Dievulio pra
šyti, kad ją padžiovintų, na, ir 
šilumos daugiau atsuktų. Žiū
rovai kviečiami atsilankyti į 
šias rungtynes. Jose mūsiškių 
varžovais bus „Celtics" vie-
nuolikė. Tikimasi, jog šis susi
tikimas „Lituanicai" atneš tris 
taškus ir padarys gerą pradžią 
šio sukaktuvinio — 50-ojo se
zono pirmenybėse. E.S. 

LIETUVIO LAIMĖJIMAS 
CAPE TOWNE 

Penktadienį, kovo 31 d. 
Keiptaune (PAR) vykusiose 
tarptautinėse lengvosios atle
tikos varžybose trečią vietą 
vyrų rutulio stūmimo rungtyje 
užėmė Saulius Kleiza — 18 m 
71 cm. 

Gražioje Prancūzijos Nicoje 
įvyko šiemetinės pasaulio dai
liojo čiuožimo pirmenybės. 
Lietuvos atstovai Margarita 
Drobiazko ir Povilas Vanagas, 
Austrijos sostinėje laimėję tre
čią vietą Europos pirmenybė
se, į Prancūzijos vasarvietę 
skrido vienu tikslu, vėl iškovo
ti trečią vietą. Pradžioje at
rodė, kad ta užtvara bus sun
kiai peršokama, nes jų varžo
vais ir šį kartą buvo rusai. Jie 
ir pirmavo vienu tašku iki pa
grindinio šokio, kurį Lietuvos 
pora atliko labai įspūdingai, 
išgirstant televizijos ekrane 
vokiečio komentatoriaus 
džiaugsmą — „lietuviams 
bronzos medalis". (Vokiečiai 
pranešėjai visuomet palankūs 
Lietuvai). Lietuvos atstovai 
šokį laimėjo perduodant iš 
garsiakalbio Puccini „Tosca" 
arijos melodiją. Tai pirmas 
Lietuvos dailiojo čiuožimo is
torijoje toks aukštas apdova
nojimas gintarų kraštui. Taip 
pat, reikėtų pastebėti, kad po 
32 m. nė viena Rusijos pora 

nebuvo iškaukta pagerbimui, 
kadangi šis čiuožimas visuo
met buvo rusų tvirtovė. 

Du kartus (vieną kartą Eu-
rosport kar.alu ir antrą vėlų 
nakties vakarą ARD kanalu), 
stebėjau pagerbimą, iššau
kiant trijų vietų laimėtojus bei 
skelbiant 7 takšt. Žiūrovų ne 
tik pavardes, bet ir atstovau
jamą valstybe, prancūziškai 
„Lituanie" ir angliškai „Li-
thuania" Austrijos sostinėje 
vokiškai ir angliškai), pake
liant šalia Prancūzijos (pirmo
ji vieta) ir Italijos — Lietuvos 
trispalvę. Kuteno širdį, ma
tant didelę Lietuvos vėliavą, 
prisegtą šalia kitų dalyvau
jančių valstybių, matant bent 
keturiose vietose šalia Kana
dos vėliavos ir mūsų, o žiūro
vų tarpe jau rankose mojuo
jant didesnėmis trispalvėmis. 

Prancūzijos pora, kaip ir 
Lietuvos, yra „mišri", nes 
Prancūzijai, kartu su to krašto 
čiuožėjų, atstovavo rusė M. 
Anissina, o Lietuvai, su Povilu 
Vanagu, Maskvoje gimusi 

AMERIKIEČIAI LIETUVIUI NENORI 
PRIPAŽINTI LAIMĖJIMO 

Žiūrovais perpildytoje Kau
no sporto halėje (vasario 20 
dieną) vyko Lietuvos Krepši
nio lygos „žvaigždžių" rungty
nės, kurių metu taip pat buvo 
pravestos ir taip vadinamo 
„oro karaliaus" varžybos. 

Tokį titulą gauna krepšinin
kas, kuris įdeda iš viršaus į 
krepšį pakabintą kiek galima 
aukščiau. 

Šiemet tokiu „oro karaliumi" 
tapo Amerikoje studijavęs ir 
čia žaidęs Robertas Javtokas, 
kuris, lietuvių nuomone, šioje 
srityje vasario 20 dieną pasie
kė pasaulio rekordą (už lai
mėjimą jis gavo 4 tūkstančių 
litų premiją). 

Šis įvykis plačiai nuskam
bėjo po visą pasaulį, nors kai 
kur rašoma, kad lietuvis nėra 
pasaulio rekordininku. Apie šį 
faktą užsiminė ir didžiausiąjį 
tiražą turintis JAV dienraštis 
„USA Today". Šiame laikraš
tyje sakoma, jog Javtokas, ku
ris yra baigęs vidurinę mo
kyklą Ohio valstijoje, o pernai 
studijavo ir žaidė Arizonos 
universitete, įdėjo kamuolį į 

11 pėdų ir 9 colių aukštyje bu
vusį krepšį. „Pagal šio žaidėjo 
aiškinimus, ligšiolinis rekor
das priklausęs Harlem Go-
betrotters krepšininkams 
Sean Williams ir Michael Wil-
son, kurie 1996 m. naudojo 11 
pėdų ir 8 colių aukštyje iškel
tą krepšį". 

Tačiau „Harlem Globetrot-
ters" klubo spaudos atstovas 
dabar pareiškęs, kad tas pats 
Wilsonas 1997 metais Angli
joje yra įdėjęs iš viršaus į 12 
pėdų ir 11 colių aukštyje bu
vusį krepšį „Todėl Javtokas, 
kuris dabar planuoja žaisti 
profesionalų krepšinį Lietu
voje, turi dar padirbėti, jeigu 
jis nori būti rekordininku", — 
sakoma aukščiau minėtame 
dienraštyje. 

Beje, Javtokas, kuris yra 6 
pėdų 10 colių ūgio, yra kilęs iš 
Šiaulių. Jis pasitraukė iš Ari
zonos universiteto, turinčio 
vieną iš geriausiųjų krepšinio 
komandų Amerikoje, pernai 
prieš Kalėdas, nes jame, kaip 
sakosi, negavęs pakankamai 
minučių žaisti. E A 

Margarita Drobiazko, bet tu
rinti Lietuvos pasą. Girdėjau, 
kai M. Anissina kalbėjo pran
cūziškai. Ar moka Margarita 
lietuviškai? Tiesa, šią vasarą 
Margarita ir Povilas numato 
susituokti. 

Dabar Lietuvos porai kelias 
į profesionalų stovyklą yra at
viras, nes reklamai prie pa
vardžių galima įrašyti jų lai
mėjimus Europos ir pasaulio 
pirmenybėse. Tai labai svar
bus „antspaudas" žiūrovų pa
traukimui pvz. „Holiday on 
Ice" gastrolėse penkiuose kon
tinentuose. Profesionalų pasiro
dymai dažnai vadinami „dai
liojo čiuožimo cirku", tačiau 
čiuožėjai yra gerai atlyginami, 
nes pvz. šiemetinėse pirme
nybėse, už trečią vietą M. 
Drobiazko ir P. Vanagas gavo 
22 tūkst. dol. dovaną (pirmoji 
— 55 tūkst. dol.). Tuo tarpu, 
čiuoždami profesionalų sto
vykloje, metinis atlyginimas 
siekia 250 tūkst. dol. Pamaty
sime, nes ARD televizijos at
stovas, komentuodamas kartu 
su daugkartine Europos ir pa
saulio meistere vokiete K. 
Witt apie Lietuvos atstovų 
čiuožimą pasakė: „tie simpa
tiški lietuviai nieko kito neno
ri, tik iškovoti bronzos me
dalį". Tas buvo aiškiai mato
ma jų veiduose, įteikiant jiems 
medalius ir Margaritai gėles. 
Be to, Lietuvos atstovai pir
menybėse priklauso jau prie 
veteranų (27 ir 28 m.), tad į 
„pensiją" pasitraukti juos jau 
stumia jaunoji karta, keturio
likmetės ar *18-mečiai jaunuo
liai. 

Pirmenybėse įvyko nelaimė. 
Ukrainiečiui keliant į viršų 
viena ranka savo partnerę, 
staiga jis sukrito ir ant jo čiuo
žėja Julija Obertas. Laimė ne
laimėje, nes Julija krisdama 
savo pačiūžom galėjo sužaloti 
ar net perkirsti galvą. Ukrai
nietį ištiko smegenų sukrėti
mas ir jis tuoj pat buvo išvež
tas į ligoninę. Julija Obertas 
— lietuviškai skambanti pa
vardė. Bet ji gali būti ir graikų 
kilmės, nes Odesoje ir soviet
mečiu buvo gausus graikų 
tautybės telkinys. Šis miestas 
buvo įkurtas graikų pirklių. 

Sekmadienį, balandžio mėn. 
2 d. trijų pirmųjų vietų lai
mėtojai dar kartą pasirodė 
žiūrovams. Čiuožimas buvęs 
laisvas, be jokios įtampos, be 
teisėjų „spaudimo". Vokietijos 
ARD televizijos kanalo vokie
tis pranešėjas, iščiuožiančius į 
ledo aikštę Lietuvos atstovus 
pristatė žiūrovams kaip pa
saulinės klasės čiuožėjus. Jie 
tą pakopą pasiekė po ilgų me
tų darbo. Šį kartą Margarita 
ir Povilas čiuožė prie „rock" 
muzikos. 

Įdomus yra moterų grupėje 
pirmos vietos JAV kiniečių 
kilmės atstovės laimėtojos gy
venimas. Multimilijonieriaus 
duktė nelankė mokyklos ir ko
ledžo, nes turėjo privatų mo
kytoją. Tačiau įsirašiusi į uni
versitetą ji pastebėjo, kad gy
venimas neprasideda ir nesi
baigia vien tik čiuožimu, nu
tardama dabar daugiau laiko 
skirti studijoms. 

Vyrų laimėtojas rusas Jagu-
din, praėjusiais metais „susi
draugavo" su dievaičiu Bachu, 
buvęs išprašytas iš profesio
nalų stovyklos. Tačiau trene
rės dėka grįžo į „padorų" ke
lią, laimėdamas šiemet Euro
pos ir pasaulio meisterio var
dą. Panašus likimas buvo išti
kęs ukrainietę O. Bajul. Žinia-
sklaida pranešė, kad 9 mln. 
prancūzų stebėjo pirmenybes 
televizijos ekranuose. Taip 
pat, norėčiau pažymėti, kad be 
medalių liko garsios žiemos 
sportų valstybes kaip Vokieti
ja (geriausia penktoji vieta), 
Šveicarija, Austrija, Norvegi
ja, Švedija, Suomija. 

Ateinančiais metais pasau
lines pirmenybes rengs Kana
da Vancouverio mieste. 
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DRAUGO prenoaaeraU yra mokassm U anksto. 
Metams 1/2 metų 

JAV $100.00 $60.00 
Kanadoje ir kitur (US.j $115.00 $65.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV _ _ $60.00 $46.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $65.00 $50.00 
Užsakant i Lietuvą: 
Oro pastų $500.00 $250.00 
Reguliariu pastų _ $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida oro pasta $160.00 $85.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu pastų $55.00 
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DR. L PETRBKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hickory Hite, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tei. (706) 598-4065 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9985 

Valandos pagal šusterimą 

ARAS2UOBA. U.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 
Naperville, IL 60563 
Te). (630) 527-0090 
3825 Highland Ave., 
Tower 1, Suite 3 C 
Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120 

EUGENEC D6CKBI DOS. P.C. 
4647 VV. 103 SL, Oak. Lawn, H. 
Pirmas apyt su Northwastam un-to 
cSplomu, lietuviams sutvarkys 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kalbėti angttkai) 

Tel. 708422-8280 

DR JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9S2S S.79oi Ave., Hfckory HM*. H. 
Te). (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

MAIRONIO MOKYKLOS PAŽIBA 
Kaunietis Šarūnas Skadas į 

JAV atvyko būdamas 12 metų 
ir tuoj įsijungė ne tik į litua
nistinę mokyklą ir krepšinio 
komandą, bet ir į bendrą 
lietuvišką veiklą. Lemonto 
miesto gimnazijoje, kurią bai
gė praėjusiais metais, buvo 
pagrindinis krepšinio žaidė
jas. Po to vienerius metus žai
dė Joliet Junior College, iš ku
rio pereis į Nebraskos univer
sitetą, kuris Šarūnui suteikė 
pilną krepšinio stipendiją ir 
mokės dalį jo mokslo ir pragy
venimo išlaidų. 

Baigęs Maironio lituanisti
nę mokyklą Lemonte, Šarūnas 
trejus metus joje dirbo moky
tojo padėjėju. Šarūnas visuo
met puikiai mokėsi ir rūpes
tingai atliko mokytojo padė
jėjo pareigas. Mokykloje pri

klausė Geležinio Vilko istori
jos būreliui. Graži Šarūno lie
tuvių kalba yra dalinai nuo
pelnas jo mamos Danguolės, 
kuri, dirbdama Lemonto mo
kykloje, džiaugiasi savo sū
naus pasiekimais. 

Sveikiname gabų ir energin
gą aukštaūgi (6'8") lietuvį jau
nuolį, kurio tolimesnė karjera 
dar tik prasideda. Kas žino, 
ką Šarūnui žada ateitis — gal 
jis bus Šarūno Marčiulionio 
įpėdinis Amerikoje. Linkime 
Šarūnui sėkmės ir Dievo pa
laimos žaidžiant krepšinį ir 
studijuojant architektūrą. Ti
kimės, kad jis sėkmingai įsi
jungs į lietuvišką veiklą Oma-
hoje ir visada liks toks pat 
tvirtas lietuviškas ąžuolas 
kaip iki šiolei. 

Silvija Radvilienė 

Šarūnas Skadas 



KODĖL LIETUVOJE 
STRINGA ŠVIETIMO 

REFORMA? 
ZIGMAS ZINKEVIČIUS 

Švietimo reformos pagrin- mo reforma ir stringa. Tai 
dinės kryptys buvo nustatytos svarbiausia priežastis. 
Atgimimo pradžioje. Jų kūrė- Imkime profiliuotą mokymą, 
jai neatsižvelgė į Lietuvoje dėl kurio bene daugiausia 
prieš karą vykdytą mokyklų triukšmaujama. Pati profiliuo-
reformą, kurią baigti sutrukdė to mokymo idėja — puikus da-
okupacija. Gera patirtimi ne- lykas. Bet toji idėja įgyven-

'iUjk 

buvo pasinaudota. Kurta visai 
nauja švietimo strategija, nu
sižiūrėjus į Vakarų šalių švie
timą, kuris gerokai įvairuoja. 
Buvo durstomi Vakarų švie
timo elementai, dirbtinai pri-

dinama nevykusiai, valdinin
kiškai. Ji turėtų būti subran
dinta vietose, bet ne valdi
ninkų kabinetuose. Mokyklos 
turi pajusti jos poreikį. Tada 
darbas vyks sklandžiai. Vieto-

'• a 
•$?*& 
S> ^E 

Wi * I i. 
• ' ^ • K r - . 

1 

I 

• • \ 

H' 
1 

• * • *.:. 

• \. *» * '. 

PJ«rJ«« 

\\ f j B 
k'l ?>/' - 4 U ' a 

N W ^ 
-v 

DRAUGAS, 2000 m. balandžio 14 d., penktadienis 

Danutė Bindokienė 

Kartūs dūmai 

taikant Lietuvai. Iš tikrųjų ne mis taip ir yra, kur reformą 
viskas mums tiko. Lietuva vykdo sumanūs, patyrė peda-

LOB Angeles vykusiame Vasario 16-tos minėjime progra::..; atlikę Šv. Kazimiero lituanistines mokyklos mokiniai 
(„Spindulio" ansamblio nariai). Dešinėje — vadovė Danguole Varnienė. 

Nuotr. Juozo Pupiaus 

vadavosi iš sunkios bolševikų 
okupacijos, sumaitojusios švie
timą ir jaunimo auklėjimą. 

gogai praktikai, o ne valdinin
kai. Ten nėra jokių problemų. 
Bet daug kur ministro įsa-

Vakaruose tokios okupacijos kymas nukrito ant pedagogų 
niekuomet nebuvo, su jos pa- galvų kaip deus ex machina. 
dariniais ten nereikėjo kovoti. Mokytojai tam laiku nebuvo 
Kas kita pas mus Lietuvoje. 
Bet į visa tai neatsižvelgta. 

Okupantai, talkinami vieti
nių bolševikų, pirmiausia bu
vo išguję iš Lietuvos mokyklų 
tėvynės meilę ir Bažnyčią. Be
maž dvi kartos auklėtos tauti
nio nihilizmo, vadinto „inter
nacionalizmu", ir ateizmo dva
sia. To pasekmių panaikini
mas — svarbiausias atgimu
sios Lietuvos švietimo užda
vinys. Deja, jis mūsų švietimo 
koncepcijoje neatsispindėjo, 
nes jos kūrėjai tokios nuosta
tos nerado ir, žinoma, negalėjo 
rasti Vakarų švietimo siste
moje. Ji reikalinga mums, bet 
ne Vakarams, kurių niekuo
met negniuždė bolševikinė 
okupacija. Priimtoje atgim
stančios Lietuvos švietimo 
koncepcijoje žodžio patriotiz
mas reikia ieškoti su mikros-

paruošti, todėl dabar ir 
triukšmauja. Patyrę praktikai 
vietose prie to nebūtų prileidę. 
Negalima tokios svarbios re
formos grandies pradėti, tin
kamai jai nepasiruošus. Deja, 
dabar taip yra: pasiruošta tik 
kabinetuose, bet ne mokyk
lose. 

Svarbų vaidmenį vykdant 
reformą turėtų atlikti Švie
timo taryba, kuri, deja, tik 
neseniai tebuvo sudaryta. 
Aiškiai pavėluota. Gerai, kad 
ji sudaryta atstovavimo prin
cipu, kurio, būdamas minis
tru, visą laiką reikalavau. 
Bet blogai, kad toje taryboje 
per daug valdininkų, kurie 
užgožia patyrusius pedagogus 
praktikus. Valdininkai klus
niai vykdys ministerijos valdi
ninkų nurodymus, užuot kon
troliavę reformos vykdymą, jį 

EUROPIETIŠKOS SPAUDOS 
PABIROS 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Gan plačiai vokiška spauda 
nagrinėjo latvio Kondrato Ka-
lejs ištrėmimą iš Anglijos. Jis 
kaltinamas bendradarbiavimu 
su nacistine Vokietija bei 
tautžudyste. Tačiau beveik po 
60-ties metų labai sunku 
įrodyti jo nusikaltimus, tad ir 
Anglija, kaip ir JAV, šią prob
lemą nutarė „eksportuoti" at
gal į Australiją, kadangi dar 
prieš keletą metų latvio tardy
mai baigėsi be pasekmių. 

Net jo ir gimtinėje Latvijoje 
vyriausybė nekreipia dėmesio 
į Baltijos valstybėje gyvenan
čius karo nusikaltėlius, dar 
uždengdama juos. Buvę Latvi
jos SS dalinių kariai demon
struoja Rygoje, gaudami Vo-
kietijos iždo pensijas. 

jungai 1945 m. 

Malėja lenkų 

Liūdniausia naujiena len
kams 2000-taisiais metais bu
vę pranešimai spaudoje, kad 
mažėja Lenkijos gyventojų 
skaičius. „Rzeczpospolita" 
rašė, kad pereitais metais gi
mė 382,000 kūdikių, bet mirė 
383,000 gyventojų. Svajonė, 
pasiekti 40 mln. gyventojų 
skaičių, atrodo, liko tik sva
jonė, nes šiandieninė Lenkija 
turi 38,5 mln. gyventojų. 

Pavojų išnykti lenkų tautai 
skelbia ne tik Katalikų Bend
rija (komunistiniu laikotarpiu 
bažnyčią lankė 90 proc. lenkų, 
dabar tik 30 proc.), bet ir poli-

Atskiruose pranešimuose tikai. Statistika parodė, kad 
kppu. Dabar kai kas iš tos įtakoję, neleidę valdininkams plačiai aprašomi jo nusikalti- kiekviena lqpkė pagimdė 1,4 
koricepcijos šalininkų bando šį 
žodį priešinti su tėvynės mei
lės sąvoka. Kokia nesąmonė! 

Dėl Bažnyčios išvijimo iš 
mokyklų labai nukentėjo do
rovinis pavergtos Lietuvos 
jaunimo auklėjimas. Jo atkur
ti be Bažnyčios pagalbos ne
įmanoma. Prisiminkime liau
dies patarlę: kuo susirgai, tuo 
ir gydykis. Deja, mūsų švie
timo koncepcijoje žodžio Baž
nyčia irgi reikia ieškoti su 
mikroskopu. 

Aptartus švietimo koncepci
jos esminius trūkumus, buvo 
galima ištaisyti, praktiškai 
vykdant pačią švietimo re
formą. Reikia, kad darbui va
dovautų pedagogai praktikai, 
o ne valdinininkai. Tokį rei
kalavimą ne kartą esu kėlęs, 
apie tai kalbėjau su preziden
tu. Deja, dabar švietimo refor
mos darbui vadovauja valdi
ninkai, o ne praktikai. Dėl 
netikusio vadovavimo švieti-

sauvaliauti. 
Išvada: švietimo reforma 

Lietuvos stringa ne dėl kokių 
konceptualių priežasčių, bet 
dėl to, kad ją vykdo, ypač tam 
vykdymui vadovauja, ne peda
gogai praktikai, bet valdinin
kai. Ministro pakeitimas 
(LDDP ruošiama interpeliaci
ja Seime) padėties tikrai 
neištaisytų, tik dar labiau su
trukdytų pačią reformą. Rei
kia keisti ne ministrą, bet 
požiūrį į švietimo reformos 
vykdymą, kurį dabar labai 
įtakoja prezidentūra. 

* Neseniai Prancūzijos, 
Švedijos ir Vokietijos ži
novų baigtame tyrime, kurį 
užsakė Europos Komisija ir fi
nansavo PHARE programa, 
Ignalinos atominės elektrinės 
abiejų blokų uždarymo vien 
techninės sąnaudos įvertintos 
vienu milijardu eurų (šiuo me-

mai, užmetant K. Kalejs 
30,000 žmonių žudynes. Jis 
priklausęs garsiam, „Arajs ko
mandai". Amerikiečių nuo
mone, šis dalinys buvęs vienas 
žiauriausių žydšaudžių dali
nių nacistinės Vokietijos me
tais. Viršininko pareigas ėjęs 
Viktoras Arajs 1979 m. Ham
burge nuteistas kalėjimo 
bausme iki gyvos galvos. K. 
Kalejs ėjęs pavaduotojo parei
gas. Anglijoje K. Kalejs laikėsi 
labai šaltai, nesijaudino trė
mimu į Australiją, nes po sa
vaitės baigėsi jo turistinė viza. 
Be to, Australijoje senokai pa
leista komisija, nagrinėjusi 
nacių bendradarbių nusikalti
mus. Dabar Wiesenthalio cen
tras apkaltino Švediją, kurioje 
gyvena 20 Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos „nusikaltėlių". Gal 
tai likučiai karių, pabėgusių 
1945 m. į šį Skandinavijos 
kraštą. Juk daugumą baltie-

kūdikių, tuo tarpu dar prieš 
10 metų, vienįai gimdyvei teko 
2,2. Kodėl? Sociologai nurodo, 
kad, įvedus Lenkijoje laisvą 
rinką, motery$ pradėjo lankyti 
įvairias profesines mokyklas 
ar kursus, užimdamos 
įstaigose vadovaujančias vie
tas, galvodamos apie karjerą. 
Šeimos kuriamos žymiai vė
liau, vaistinėse laisvai parduo
damos apsisaugojimo priemo
nės. Apskaičiuojama, kad po 
25 metų, pensininkai persvers 
dirbančius. Atrodo, kad Kata
likų Bendrijos dedamos pas
tangos yra tik Sizifo darbas. 

įsteigta mokykla 
kilmingiesiems 

Kilmingųjų rusų vaikų mo
kykla įsteigta Maskvoje. Joje 
mokosi 30 vaikų. Klasės pa
puoštos caro N'ikalojaus II pa
veikslais bei ikonom. Visas 

tu — apie 3.8 milijardo litų), čių Švedija atidavė Sov. Są- pastatas yra ..Kilmingųjų rusų 

draugijos" nuosavybė. Mokyk
loje dėstoma ta pati programa, 
kaip visoje Rusijoje, bet pride
dant tikybą, elgesį ir choreo
grafiją. 

Kodėl? .Rusijos ateičiai, — 
atsako mokyklos vedėja. Mes 
norime mažinti narkomanų 
skaičių Rusijoje". 

Pamokos pradedamos malda 
prie ikonų. Šalia tikybos labai 
svarbi yra elgesio pamoka. 
Juk vaikai turi žinoti, kaip 
reikia elgtis prie stalo, kaip 
valgyti prie stalo bananą — 
sako 1993 m. įsteigtos mokyk
los vedėja. Mokiniai mokomi 
manierų (kalbos, elgesio), pa
prasčiausių taisyklių, atsa
kant, pvz. telefonu, kaip užsi
laikyti svečių priėmimo metu. 

Jaučiamas stiprus konser-
vatyvizmas. Istorijos vadovė
liai, šalia šiandieninės Rusi
jos, yra pereito šimtmečio, nes 
dabartiniai yra melagingi. 
Puškino ir caro laikų vado
vėliai yra labai svarbūs vi
suomeniniam mokslui. Prie 
išėjimo durų laukiančių vaikų 
tėvai AFP agentūros atstovei 
taip atsakė: „Mūsų noras yra 
užauginti dvasinį elitą, nes tai 
kilmingosios Rusijos giminės 
pareiga". 

Klasikinė mokykla yra vals
tybės pripažinta, tačiau jokios 
finansinės paramos negauna. 
Ieškoma paramos užsienyje. 
„Kodėl užsienyje", — klausia 
korespondentė. Mokyklos ve
dėjos atsakymas: „Rusijos pi
nigai labai dažnai yra nemora-
liški". 

Laikinai einąs Rusijos prezi
dento pareigas Vladimir Putin 

• yra buvęs labai aukštas KGB 
pareigūnas Drezdene ir Leip
cige. Be jokio akcento jis labai 
gerai kalba vokiškai. Jo du 
vaikai lanko prie Vokietijos 
ambasados Maskvoje įsteigtą 
vokišką mokyklą. 

• Ir prie dulkėto kelio kai 
kurie beržai išsiskiria savo 
baltumu. 

Atrodo, kad tabako pramo
nei, nuolat iš visų pusių puo
lamai dėl rūkymo žalos žmo
nėms ir aplinkai, cigarečių 
dūmai darosi vis kartesni. 
Nors rūkalų gamintojai jau 
yra išleidę daug milijonų dole
rių advokatams, kad apgintų 
nuo vis dažnėjančių bylų įvai
riuose teismuose, bet jų pas
tangos nelabai sėkmingos, nes 
iki šiol jau priteista sumokėti 
iki 246 milijardų dol. Šiuos 
pinigus daugiausia gauna val
stijos (pvz., vien Florida reika
lauja 115 milijardų dol.), kaip 
kompensaciją už jų gyventojų 
sveikatos priežiūrą, gydant 
nuo su rūkymu susijusių ligų. 
Atkreipiant dėmesį į tai, kad 
Amerikoje cigarečių kasmet 
parduodama už maždaug 45 
milijardus dolerių, net ir taba
ko pramonei su tokia pinigų 
suma nelengva atsiskirti. 

Ne vien valstijos paduoda 
cigarečių gamintojus į teismą, 
bet ir paskiri asmenys ar jų 
šeimos nariai. Neseniai vienai 
Kalifornijos gyventojai ir jos 
vyrui Philip Morris ir Rey
nolds bendrovės turės su
mokėti 20 mln. dolerių, nepai
sant, kad moteris pradėjo 
rūkyti (būdama 13 metų) po 
to, kai šešiasdešimtajame de
šimtmetyje ant cigarečių dė
žučių jau buvo užrašomi per
spėjimai apie rūkymo žalą 
sveikatai. Deja, net tie milijo
nai nebesustabdys ją ėdančios 
ligos — gydytojai tvirtina, kad 
moteris mirsianti dar šiais 
metais. 

Kai kalbama apie nikotino 
įprotį ir cigarečių dūmų pa
vojų ne tik rūkančiojo, bet ir 
aplinkinių žmonių sveikatai, 
retai pateikiami duomenys 
apie gaisrus, kilusius nuo 
uždegtos cigaretės. New York 
valstija yra pirmoji, pasiūliusi 
įstatymą, reikalaujantį lėčiau 
degančių cigarečių — kad jos 
pačios užgestų, jeigu rūkan
tysis ilgiau neįsideda burnon. 
Pasirodo, kad bandymai su to
kiomis cigaretėmis pradėti jau 
nuo 1980 m. pradžios, tačiau 
tabako pramonė neskuba jų 
platesniu mastu įgyvendinti, 
dėl tariamo kai kurių' rūkorių 
nusiskundimo, kad lėčiau de
gančių ,.cigarečių dūmai ne
skanūs'". Vis tik įtariama, kad 
pati tabako pramonė labai ne
noromis žengia į tokių ciga
rečių gamybą. Priežastis — ne 
skonio, o ekonomikos. Dabar, 
kai rūkantysis ilgesniam lai
kui palieka smilkstančią ci
garetę, ji virsta tik pelenų 
krūvele. Jeigu cigaretė užges 
nesudegusi, asmuo galės ją iš 
naujo uždegti, nereikės grieb
tis naujos, tad cigarečių dėželė 

bus skalsesnė, o pelnas — 
mažesnis. 

Tabako pramonė (taip, kaip 
ir šaunamųjų ginklų gaminto
jai bei propaguotojai) negaili 
pinigų, kad užsitikrintų pel
ningą ateitį: samdo geriausius 
reklamuotojus, sugebančius 
papildyti metančių rūkyti ar
ba nuo rūkymo mirusių taba
ko gerbėjų eiles; suranda iš
kalbingiausius asmenis, kurie 
įtaigoja Amerikos vyriausybę 
nebalsuoti už pramonei nepa
lankius įstatymus, bet galbūt 
daugiausia pastangų deda, 
kad tabakas nebūtų įtrauktas 
į narkotikų sąrašą. Tuo atveju 
iš po tabako pramonės kojų 
dingtų paskutinė atrama. 

Lengvųjų-populiariųjų gink
lų pramonė ir National Rifle 
Association remiasi šūkiu, kad 
„ginklai žmonių nežudo; žmo
nės vieni kitus žudo". Ciga
rečių gamintojai stengiasi įti
kinti, kad rūkymas neįdiegia 
įpročio, kad ant visų rūkalų 
yra ryškūs perspėjimai apie 
pavojų sveikatai, tad kiekvie
nas, kuris siekia cigaretės, 
turėtų daryti savo išvadas. 
Dažnai stengiamasi paneigti, 
kad tabako dūmai iš tikrųjų 
yra vienas pavojingiausių 
žmonių žudikų. Tačiau tokius 
tabako pramonės argumentus 
galbūt geriausiai atsveria to
kia statistika: per metus rū
kymas yra atsakingas už 
434,000 mirčių (įsivaizduo
kime, koks triukšmas kiltų, 
jeigu tai būtų kokia kita liga 
ar priežastis); tas skaičius api
ma tik rūkančiuosius, o dar 
53,000 užmuša cigarečių dū
mais užteršta aplinka. 

Alkoholis kaltas dėl 105,000 
mirčių (visi šie duomenys yra 
vienų metų trukmės); eismo 
avarijos — 43,000; savižudy
bės — 31,000; AIDS — 31,000; 
žmogžudystės — 22,000; gais
rai — 4,000, įvairūs narkoti
kai—per 6,000. 

Amerika yra didelė vals
tybė, gausi gyventojais. Jeigu 
ir susidarytų spragos, jas be
matant užpildo įvairių kraštų 
emigrantai, kurie veržte ver
žiasi į šią „laimės ir galimybių 
šalį". O kaip su Lietuva, ku
rioje ir taip gimstamumas 
(pridedant ir negimusių kū
dikių žudymą) jau seniai ma
žesnis už mirštamumą? Kiek
vienas žmogus lietuvių tautai 
yra labai svarbus ir reikalin
gas. Tad laikas susirūpinti, 
kad gyventojai liautųsi save 
žudyti tabako dūmais. Nors 
pastaruoju metu ryškėja pa
stangos šia linkme, bet jų rei
kia daug daugiau, nes rūky
mas labai išplitęs. 

VILNIUS ANTROJO 
PASAULINIO KARO 

METAIS 
EDMUNDAS RINGUS 

Nr.l 

Kelti aikštėn įvykius po 56 metų yra vėloka ir nela
bai prasminga. O vis tik tai yra daroma. Lietuvos pro
kuratūra apklausinėja keletą buvusių lenkų parti
zanų, o lenkų visuomenė ir Varšuvos politikai tuo 
piktinasi. Lietuvos knygynuose atsirado dvi knygutės 
(sakoma dar bus trečia), kuriose smulkiai aprašomos 
kovos su lenkų partizanais ir lenkiško pogrindžio 
veiklą Vilniuje. Vilniečių draugijos valdybą dar labiau 
suerzino Bernardinų bažnyčios slėptuvėje rasti įvairūs 
užrašai, pogrindinės veiklos nurodymai, abiejų tauty
bių nubaustinų asmenų sąrašai ir t.t. 

Kadangi lietuviškoji išeivija, palikusi savo kraštą 
' : 1944 metų pradžioje, nedaug žino, kas vyko Vilniaus 

krašte jiems pasitraukus, karui pasibaigus ir gyveni
mui sunormalėjus, spaudoje pasirodė aibė prisimini
mų įvairiomis kalbomis. Šio rašinio autorius, išaugęs 
Vilniaus krašte, naudojosi knygomis, rašytomis lenkų, 
rusų ir ukrainiečių kalba. Jam ypač įdomu buvo sekti 
autorių nuomones ir įvertinimus, nes visa veikla vyko 
arti jo gimtinės. 

Tada ir dabar yra sunku rasti logikos lenkų prota
vime Peržvelgus istorines knygas, logikos trūkumas 

pasireiškė per visą Lenkijos egzistavimą. Jie kariavo 
daugelyje kraštų, padedami iškovoti nepriklausomybę 
Amerikoje, Italijoje, Prancūzijoje, bet savo krašto ap
ginti negalėjo. Lenkų nesugebėjimas galvoti ir elgtis 
logiškai pasireiškė ir per Antrąjį pasaulinį karą. Iš 
visų Europos tautų, be rusų ir vokiečių, daugiausia 
kraujo praliejo lenkų tauta. Dėl jų fantazijų ir mes 
netekome daug jaunų vyrų. Kyla klausimas, kaip pne 
to prieita? 

Kad būtų aiškiau, verta trumpai peržiūrėti Antro 
pasaulinio karo eigą, mums ir mūsų vaikams. 1939 m. 
rudenį Lietuva atgavo Vilnių, prikimštą pabėgėlių B 
buvusios Lenkijos. Lietuviai jau tada parodė savo su
gebėjimą orientuotis pasaulio politikos komplikacijose 
Hitlerio pasiūlymą atsiimti Vilnių laike vokiečių-len
kų karo Lietuvos vyriausybė atmetė, nors apie Vokie-
tijos-Rusijos planus vėl pasidalinti Lenkiją nežinojo. 

1940 metai buvo geri. Vilnių inkorporuoti į Lietuva 
pavyko neblogai. Drauge su kitais kraštais, Lietuvos 
visuomenė sekė įvykius Europos vakaruose, kur Hitle
ris lengvai nugalėjo Prancūzvją. Entuziazmo pagauta-. 
Hitleris įsakė generolams paruošti planus pulti Rusija 
(Barbarosa). 

1940 metų viduryje mums išsipildė kažkieno sugal
vota pranašystė; „Vilnius mūsų, o mes rusų". Lygiai 
vienus metus pagyvenome „komunizmo rojuje" ir tos 
laimės užteko. Pradėjome laukti išvadavimo. Kad jis 
ateis, abejonių nebuvo. Lietuvos pasiuntinys Berlyne 
K. Škirpa bandė įspėti Lietuvą, 1940 m. pabaigoje at
siųsdamas P. Gaižutį su informacijomis. Atsirado „Lie
tuvos Aktyvistų frontas". Tačiau tinkamai nebuvo pa

siruošta. P. Gaižutį sovietai sugavo, jam grįžtant į 
Berlyną ir, nusivežę Minskan, sušaudė. 

1941 m. birželio 23 d. Hitleris .nepuolimo sutartį" 
(Ribbentropo-Molotovo) sulaužė. 1.600 km fronte — 
nuo Baltijos ir Juodosios jūros trijų milijonų armija 
puolė „nenugalimą sovietų armiją", pradžioje beveik 
nesutikusi didesnio pasipriešinimo. Lietuvą vokiečiai 
iš sovietų išvadavo per vieną savaitę, nedavę „fronti
ninkams" pasireikšti. Maža to, Ostlando ministerija 
neduoda jokių iliuzijų apie nepriklausomybę ir įsako 
sukurtai vadovybei atsistatyti. Visą administraciją vo
kiečiai ima į savo rankas, o gen. Kubiliūną su jo vy
riausybe traktuoja, kaip patarėjus. Panašiai Hitleris 
ignoruoja paruoštus išlaisvinimo komitetus įvairių 
kitų tautų. Jokios pagalbos Hitleriui nereikia, nes vo
kiečių pajėgos jau buvo netoli Maskvos. 

Ypatingai šalta žiema išgelbėjo Maskvą ir pristabdė 
vokiečių pažangą. Galutinis smūgis, pakeitęs karo ei
gą, įvyko mūšyje dėl Staliningrado. Vokiečių „Drang 
nach Osten" buvo sustabdytas. 

Tuo tarpu užfrontėje karas tik prasidėjo. Vokiečiai 
bandė ginti susisiekimo kelius nuo nuolatinių parti
zanų puolimų. Kiekviena tautinė grupė turėjo savo da
linius. Vieni jų kovojo su vokiečiais, pvz., lenkų ir so
vietų partizanai; ukrainiečiai, stambiausia grupė, ko
vojo su sovietų daliniais ir lenkų partizanais. Įvairiose 
Gudijos srityse kelių apsaugose dalyvavo nedidelis 
skaičius lietuvių karių. 

Tuojau po pralaimėjimo Lenkijoje prasidėjo diver-
santinis judėjimas. Pradžioje jis buvo gan silpnas, nes 
vokiečiai reaguodavo greit ir nuožmiai. Daug lenkų 

veikėjų pateko į koncentracijos stovyklas. Tačiau, ka
rui su sovietais prasidėjus, pogrindžio veikla pagyvėjo, 
gaudama paramos iš Anglijos. Buvo skraidinama vis 
daugiau paruoštų agentų, ginklų, sprogstamos me
džiagos, pinigų. Iš civilinės organizacijos „ZWZ" iš
sivystė karinė ir pasivadino „Armija Krajowa" (krašto 
armija). Ji buvo diriguojama Lenkijos egzilinės vy
riausybės Londone. AK pirmas uždavinys buvo pri
sidėti kovoje prieš Vokietiją, ginti savo piliečius nuo 
vokiško terorizmo. Lenkų partizanų daliniams buvo 
įsakyta bendradarbiauti su sovietiniais partizanais, 
vengti susikirtimų, naikinti apsaugos dalinius, suda
rytus iš įvairių tautybių, dirbančių vokiečių naudai. 
Lietuvos gyventojai girdėjo apie partizanų veiklą iš 
įvairių šaltinių, tačiau viskas vyko už Lietuvos ribų. 

Lietuva su susirūpinimu stebėjo rytų frontą ir su
gebėjo likti neutrali. Tuo tarpu mūsų kaimynai latviai 
ir estai savanoriškai stojo į SS dalinius. Estai sutelkė 
apie 50,000, latviai apie 80,000. Dalis tų karių buvo 
pasiųsta į frontą, kiti buvo panaudoti kitiems vokiečių 
tikslams užfrontėje. 

1942 m. lietuvių ir lenkų pogrindžio vadovai kartas 
nuo karto susitikdavo diskusijoms, kaip koordinuoti 
bendradarbiavimą. Naudos iš tokių susitikimų nebu
vo, nepaisant, kad maža Lietuvos inteligentijos grupė 
(K. Grinius, M. Krupavičius, J. Aleksa, arkivyskupas 
Skvireckas) pasiuntė vokiečiams protesto raštą prieš 
lenkų persekiojimą. Pokalbiai baigdavosi dėl nuomo
nių skirtumo: kam priklausys Vilnius po karo? 

Tuo tarpu sovietai siuntė vis daugiau partizanų į 
Gudijos ir Ukrainos miškus. (Bus daugiau) 

. 
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JUOZAS GAILA 

— Jūs gimėte kelyje, tėvams 
traukiantis iš Lietuvos. Kas 
yra jūsų tėvynė? — Aš neturiu 
tėvynės. Turiu tėviškę. Ten, 
kur yra mano tėvų namai 
Amerikoje. — Ištrauka iš 
„Šiaurės Atėnuose" tilpusio 
pokalbio su dr. Marija Stan
kus — Saulaite. 

Anais laikais, kai buvome 
palyginti jauni, gražūs ir dir
bome JAV LB Krašto valdy
boje, Rimas Česonis, Algiman
tas Gečys, Aušra Zerr-Mačiu-
laityte, vieną savaitgalį lan
kėmės St. Petersburgo lietu
vių telkinyje. Nors iš kai ku
rių vietos lietuvių ir girdėjome 
kaltinimų, kad trukdome VLI-
Kui, ALT ui ir Kaziui Bobeliui 
laisvinti Lietuvą, bet iš kitų 
susilaukėme padėkos, kad 
varstome JAV Kongreso, pre
zidentūros. Katalikų hierar
chijos duris Lietuvos reikalais, 
kad ruošiame dainų, tautinių 
šokių šventes, kad rūpinamės 
lituanistinėmis mokyklomis ir 
apskritai lietuvybės išlaiky
mu išeivijoje. Taip pat buvome 
pavadinti dideliais idealistais. 
Bevifžiuodami į oro uostą, pa
keliui j namus dalinomės savo 
viešnagės įspūdžiais. Visi ke
turi buvome sujaudinti, kad į 
mus'iuvo tiek dedama vilčių 
ir visi jautėme kokią nešame 
atsakomybę, vadovaudami 
Amerikos Lietuvių Bendruo
menei. Bet va, taip bekalbant 
ir besidžiaugiant girdėtomis 
liaupsėmis, Algimantas Gečys 
emė ir prabilo: „Aš tai nesu 
joks idealistas". 

Nustebome, juk tik prieš va
landėlę buvome išgirti kaip 
idealistai, dirbą dėl pavergtos 
tėvynes, o l is pragydo, kad jis 
ne idealistas. Algimanto Gečio 
atsakymas buvo labai trum
pas: jis dirba ir veikia ne ko
kio nors idealizmo ar pasi
šventimo vedinas, bet kad ki
taip negalėtų gyventi ir elgtis. 
Kiek pamąstę, visi priėjome 
prie tos pačios išvados. Įsivė-
lėme į lietuvišką veiklą, ne 
idealizmo vedini, ne iš kaž
kokio pasišventimo ar pasiau
kojimo, bet kad tai buvo toks 
mūsų gyvenimo būdas ir net 
neprileidome, kad kitaip būtų 
galima gyventi ir elgtis. Labai 
puikiai apie tai pasisako Ka
zys Almenas š.m. kovo 11 d. 
..Kauno dienos" laikrašty. Žur
nalistės paklaustas, kaip ši
taip audringoje jaunystėje iš-
sitrankęs po pasaulį, būdamas 
tikras pasaulio žmogus, suge
bėjo išsaugoti ir tautinį identi
tetą, jis atsakė: 

„Žmogus yra toks, koks nori 
būti. Kai tą nusprendi, prob
lemų nekyla. Man net nerei
kia kalbėti asmeniškai apie 
save. Užtenka pažvelgti į ma
no kartos lietuvius Amerikoje. 
Mums pasisekė. Jaustis visa
verčiu žmogumi nebuvo vien 
mano asmeninė būsena. Taip 
jautėsi mano kartos lietuviai 
Amerikoje, mano draugai. Ne
kuklu sakyti, bet kažkuria 
prasme jautėmės mes netgi 
geresni už kitus. Mane glumi
na Lietuvoje įsišaknijęs men
kavertiškumo jausmas. Tada 
užsinorima būti amerikonais, 
vokiečiais ar dar kuo. Kai pats 
sau nepatinki, bandai būti 
kuo nors kitu. Tačiau mums 
tada Amerikoje tokių proble
mų nekilo. Buvau tuo. kuo 
norėjau būti". 

Tikrai, patikome patys sau 
ir buvome tuo, kuo norėjome. 
Abejoju,, ar mes kada svars
tėme, ar verta būti lietuviu, ar 
tapti' amerikiečiu, ar kokiu 
nors „pasaulio žmogumi". Man 
bent net tokia mintis nebuvo 
kilusi. Žinojome, kur yra mū
sų tėvyne, troškome jai padėti. 
norėjome, kad ir mūsų vaikai 

liktų lietuviais ir kad jie jaus
tų, kad ten yra jų tėvynė. Ar 
buvo mums sunku tokiais 
būti? Nemanau. Gal mūsų vai
kai šeštadienio rytais būtą il
giau lovoj padrybsoję, jei ne li
tuanistinės mokyklos. Gal 
mes amerikiečių aplinkoje 
būtume geriau žinomi, jei savo 
energiją ir laisvalaikį būtume 
skyrę darbui tarp amerikiečių. 
Gal kartais tarnyboje laipteliu 
aukščiau būtume pakopę, jei 
savaitgaliais būtume žaidę 
golfą su amerikiečiais bendra
darbiais, užuot važinėje į įvai
rius pasitarimus, konferenci
jas, apylinkių lankymus. Gal. 
Bet ir a.a. kun. Kazimieras 
Pugevičius, ne kartą mus ba
ręs, kad esame nejautrūs 
Amerikos socialinėms proble
moms, daugiausia dirbo tarp 
lietuvių, o, Lietuvai tapus lais
va ir net ligų kankinamas, 
vyko dirbti į Lietuvą. Jam, 
gimusiam Amerikoje, tėvynė 
buvo Lietuva. 

Tenka sutikti su Kaziu Al
menu, kad jautėmės esą net 
geresni už kitus. Juk mūsų gy
venamieji rajonai buvo tvar
kingesni už vietinių, savo būs
tų sienas buvom-: apkarstę lie
tuvių dailininkų paveikslais, 
lentynas knygomis. Prenu
meravome vietinius amerikie
tiškus laikraščius, žurnalus, 
bet dar gausiau lietuviškuo
sius. Per darbovietes ir kitas 
rinkliavas, kaip ir amerikie
čiai, aukojome labdarai, bet 
žymiai gausiau rėmėme savo 
artimuosius Lietuvoje, nors ir 
mokėdami milžiniškus muitus 
okupantui. Lankėme ameri
kiečių kultūrinius renginius, 
bet važiuodavome šimtus my
lių į lietuvišką koncertą, į lie
tuvišką operą. Nors netoliese 
būdavo amerikiečių jaunimo 
stovykla, gal net geresnė, bet 
mes savuosius veždavome net 
į kitą Amerikos galą, į lietu
višką stovyklą. Be didelių pas
tangų sugebėjome būti ir ame
rikiečiais, ir lietuviais, bet 
kažkaip nusverdavo lietuvybė. 

Ar visi be išimties tokie bu
vome? Aišku, kad ne. Jei visi 
tokie būtume buvę, tai šian
dieną mūsų laikraščiai išeitų 
ne kelių, bet keliolikos tūks
tančių tiražu, nereikėtų ir lie
tuviškai knygai beviltiškai 
belstis į mūsų duris, nedrįstu 
ir Amerikos Katalikų Bažny
čios hierarchija uždarinėti 
mūsų bažnyčias, jei mes jas 
lankytumėm. Deja, gyvenimas 
svetimame krašte savo daro. 
Taip pat gyvenimo ironija, 
kad, Lietuvai atgavus neprik
lausomybę, išeivijos veikla žy
miai susilpnėjo. O juk atrodė, 
kad bus kitaip. 

Braškant Sovietų Sąjungai 
ir mūsų tautai pirmajai besi
veržiant iš tos blogio imperi
jos, Lietuvos vardas pirmą 
kartą atsidūrė pasaulio spau
dos pirmuose puslapiuose ir 
televizijos ekranuose. Ir koks 
buvo išeivijos pakilimas. Mū
sų veiksniuose: ALTe, VLIKe, 
LB nebetilpo žmonės, norintie
ji padėti Lietuvai ir kūrė savo 
ad hoe komitetus. Žvelgdamas 
į tokio komiteto veiklą Balti-
morėje ir jam talkinančių nie
kad anksčiau neregėtus vei
dus, negirdėtas pavardes, ne
galėjau atsistebėti, kad čia 
būta tiek lietuvių ir tiek besi
didžiuojančių, kad jie lietu
viai. Teko išgirsti ir priekaištų 
bei pašaipos: „Jūs su savo 
bendruomenėm nei į televizi
ją, nei į laikraščius nepate
kote, o mes — visur". O man 
kipšas į ausį pakuždėdavo, 
kad tik dėl to pasirodymo tele
vizijoje tiek atlietuvėjusiųjų 
atsirado... Džiaugėmės ir atvy-
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kusiais iš Lietuvos, gal ne 
taip, kaip anksčiau, nepasida
lindami Simu Kudirka, bet 
džiaugėmės. Į atvykusio Rat i 
lio" ansambliuko koncertus 
netilpo žiūrovai salėse. Ir aš 
ne tik į jų koncertą į Philadel-
phiją važiavau, bet ir už sa
vaitės į tokį pat koncertą Bal-
timorėje. 

Bet tai buvo tada, o dabar? 
Prieš kiek laiko, bekalbėda
mas telefonu su pažįstama, 
užsiminiau, kad laukiu svečių 
iš Lietuvos. O ši: „Užuojauta. 
Mes tik prieš savaitę savai
siais atsikratėme". Ameri
kiečiai pasakytų: „What a dif-
ference a day makes". Prabėgo 
dienos, metai, dešimtmetis ir 
nebelaukiame svečių iš Lietu
vos. Ne tik nelaukiame, bet 
piktinamės, kad jie po pasaulį 
trankosi. O gal ir teisingai 
piktinamės. Kaip nesipiktinsi, 
jei prezidentas turi grąžinti 
Seimui nevykusiai pravestus 
įstatymus, o tautos išrinktasis 
būti atsakingu už įstatymų 
leidimą važinėja po pasaulį ne 
tik muzikos plokšteles įraši
nėti, bet ir nekviestas Rusi
joje, ant Oriono žemėje žuvu
siųjų vadinamos 16-sios lietu
viškosios divizijos karių kapų 
vainiko padėti. O ta divizija — 
nei ji buvo lietuviška, nei jos 
kariai ten už Lietuvą galvas 
paguldė, o išlikę gyvieji, ne 
kryžiaus ant savo vienminčių 
kapų nori, bet kūjo ir pjautu
vo. Supykome, kai mums pilie
tybę atėmė, supykome, kad 
mūsų ar mūsų tėvų buvusių 
nuosavybių nenorėjo grąžinti, 
supykome, kad tada ne tuos į 
valdžią išsirinko, supykome, 
kai mūsų lėšomis remiami ir 
mūsų gerbiami išrinktieji sau 
algų priedus, premijas ir skly
pus dalinosi ir pagaliau savo 
tarpe susiriejo. 

Kai žmogus supyksta, tai 
dažnai ir nusivilia, o nusivylęs 
tampa abejingu. Tas abejin
gumas jau ryškus išeivijoje, 
ypač mažuose telkiniuose. 
Šiandieną mūsų jau nestulbi
na Marijos Saulaitės žodžiai 
Lietuvoje, kad ji neturinti tė
vynės, tai kodėl turėtų piktin
ti stoka patriotizmo Lietuvoje, 
ypač filosofo A. Šliogerio žo
džiai: kad „Kuo didesnis pat
riotas, tuo didesnis idiotas". 
Nestulbina ir poeto Nykos-Ni
liūno, nuvykusio į Lietuvą pa
siimti jam skirtos premijos, 
žodžiai, kad jis negalvojąs iš 
Amerikos grįžti gyventi į Lie
tuvą, nes „Ten turiu daugiau, 
negu čia". Nestulbina, nes tur
būt ir patys taip galvojame, 
todėl ir negrįžtame. Gal kar
tais geriau atvirai pasakyti, 
ką galvojame, nei priekaištau
ti, kad Lietuva mūsų nenori, 
kad mus sulaikė nuo masinio 
grįžimo nupilietindami. Mūsų 
dauguma pasirinkome mylėti 
Lietuvą iš tolo. Toks buvo mū
sų pasirinkimas. Bet ar nusi
vylimas ar gyvenimas svetur 
galėtų mus pakeisti? Ar ga
lėtumėm tapti kuo nors kitu? 
Tikrai ne. 

PIRMAS CENTRO SĄJUNGOS 
SKYRIUS JAV 

Žurnalistas ir visuomeninki- jas. Kalbėta įvairiomis temo
kąs Jonas Daugėla, rašyda
mas apie ateinančius rinki
mus Lietuvoje ir ten vykstantį 
politinių partijų skaldymąsi, 
pastebi, kad „Dedame daug 
vilčių į Centro partiją, kuri tu
rėtų apjungti tautiniai demok
ratiškai nusiteikusius politi
nius junginius ir užimti vy
raujantį politinio centro vi
durį, kuris stabilizuotų tarp 
dešinės ir kairės besiblaškan
čią mūsų visuomenę" („Drau-
gas", 2000 m. sausio 6 d.). 

Centro sąjunga, sutelkusi 
savo gretose nen-aža intelek
tualinių jėgų, gal. džiaugtis ir 
nemažu skaičium: jaunų žmo
nių. Tai jaunimas, užaugęs 
jau laisvoje Lietuvoje, baigęs 
mokslus savame krašte su ne
abejotina vakarietiška orien
tacija. Turi jie ir aiškią Lietu
vos valstybės ateities viziją 
/aistybės, iš kuries nereikėtų 
jaunimui bėgte &gti į užsienį, 
kaip daroma šiandien. 

Kovo 19 dieną Rochesteryje, 
Romos ir Rimo Česonio na
muose, buvo sukviesti veikles
ni telkinio lietuviai „politinei 
kavutei". Atvykę išgirdo iŠ šei
mininko, kokiu tikslu jie buvo 
sukviesti. Tai kvietimas tapti 
nariais ir rėmėjais, kuriamam 
Centro sąjungos skyriui Ame
rikoje. Džiugu buvo matyti ir 
nemažą skaičių naujųjų emig
rantų iš Lietuvos, kurie gyvai 
jungėsi į vykstančias diskusi-

mis, bet daugiausia pasisaky 
mai sukosi apie Centro parti
jos pagrindines programas, 
apie Lietuvos gyvenimo lygio 
ir apskritai ekonomikos page
rinimą. R. Česonis plačiau su
pažindino susirinkusius su 
Centro sąjungos nuostatomis 
bei skirtumais, lyginant su ki
tomis partijomis. J R. Česonio 
klausimą: „Kokia partija ir 
vienintelė partija, nuo pradžių 
rėmusi Valdo Adamkaus pas
tangas tapti Lietuvos prezi
dentu?" Atsakymas buvo dar 
garsesnis: „Centro sąjunga!" 

Vakarui baigiantis, R. Česo
nis pranešė, kad, telekonfe-
renciniu ryšiu susisiekus su 
Centro sąjungai pritariančiai
siais ne tik Rochesteryje, bet 
ir kitose vietovėse, šį vakarą 
buvo įsteigtas pirmasis Centro 
sąjungos skyrius JAV. Džiugu 
ir stebėtina, kad beveik visi, 
dalyvavę šioje „politinėje ka
vutėje", užsirašė į rėmėjų są
rašą, žinodami, kad ateity 
teks ne tik kavute gardžiuotis, 
bet ir pinigines atidaryti Cent
ro Sąjungos rinkiminei kampa
nijai paremti. Tikimasi, kad 
netrukus įsisteigs skyriai ir 
kituose lietuvių telkiniuose. 
Norintieji daugiau informa
cijų, gali kreiptis telefonu: 
(716) 216-9254, arba elektro
niniu paštu: 

thelith@yahoo.com 
Rimas Česonis 

Dfencato lanfH plovėjai! 
Reikia 200 asmenų Galima uždirtrti viri 
$1000 į savaitę. Darbas pirmd.-šeštd. 
SckmJ dnbt neprivaloma. Patirtis nebūtina 
Reikia: mokėti šiek oek angUSkai.tureti savo 
auto. Dirbama grupėmis po 2-3 asm. Tik 
gyvenamuose namuose, ne dangoraižiuose. 
Atvykite Šiandien ir pradėkite darbą kovo 1 
d. Tel. «3«-724-»7»9, 1989 UoJversity 
Lane, Uoil F, l.islc Ofden iki Yackley; 
važiuot i pietos iki Ofaio; tada į rytus iki 
Academy; kairėn iki Unfrenity Lane. 

New Vision 
12932 S. LaGrange 
Patas PBTV.IL (MM 
Bus.: 708-3*1-0800 
Voke Mat 773-854-78» 
Pager: 70S-892-2S73 
Fai: 708-361-9418 

DANUTĖ MAYER 
Dirba naujoje įstaigoje. Jei norite par

duoti ar pirkti namus mieste ar 
priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTĘ 

MA YER. ii profesionaliai, 
sąžiningai ir asmeniškai patarnaus. 

Nuosavybių įkainavimas veltui. 

773-9354*72 
708-901-9343 pgr. 

Pranset@aol.com E-mail 

GEDIMINAS 
PRANSKEVIČIUS 

užpildo pajamų mokesčių 
formas. (Accounting Tax 
Services). Pageidaujant, 

atvyksta į namus. 

Apt For E S 
V i c 63rd & Kedzie 

2 rm. studio apt w/kitchenette, bath 
credit check/refrequired 

$375/mo.+ uūl.and sec. deposit | 
773-838-9284 * 

Apt- for Rent in Lyons,IL 
2 bednn. $655 mo. incl.heat, 
water, gas, storage, parking. i 

Call 630-852-0767 or l 
www Jtoshjict/-ji>0)ri Engtfcih 

Mokau anglų kalbos. 
Tel. 708-448-0821. 

Prašau palikti žinutę. § 

Moteris ieško darbo. Gali 
slaugyti vyr. amžiaus 

žmones, prižiūrėti vaikus ir 
gyventi kartu. į 

Te l 708-344-1656. ; 

Didele amerikiečių bendrovė 
ieško dažytojų ir stalių. Reikia 
patyrimo ir turėti savo įrankius. 
Galima uždirbti nuo $12 iki $15 į 
vai. Kreiptis: 9755 W. Farragut, 
Rosemont, IL. Tel. 847-928-1000, 
•MG 124. 24IM» 

W a n t to buy accordion 
o r a concertina. 

Tel . 708-755-6444. j 
Teirautis lietuviškai. ; 

Tai - jGsų laikraštis 
THf I I I M M U I *0«tO «Wf M I I * 

Reikalingas vairuotojas su 
CDL teisėmis neilgoms 
kelionėms — iki 300 mylių. 
„Diop & hook". Kas vakarą 
namie. TeL 773-251-1815 

ĮSPŪDŽIAI IŠ GRŪTO PARKO 
Esant Lietuvoje šį ankstyvą 

pavasarį turėjau galimybę ap
lankyti tą laba: ginčais iš
garsintą Grūto parką. Neži
nojau, ko galima buvo tikėtis, 
nes nuomonių apie šį parką 
gausu, ir pas mus, ir Lietu
voje. Gaila, tačiau, kad di
džiausia dalis siu išreikštų pa
sisakymų kilę iš tų, kurie 
Grūto parko patys nematė, o 
savo mintis yra išdėstę pagal 
savo vaizduote? Tad ten bu
vęs, norėjau su skaitytojais 
pasidalinti savo įspūdžiais. 

Grūto parkas įrengtas pri
vačioje Viliumo :ialinausko ir 
jo šeimos nuosavybėje, kurioje 
jis užsiima grybų bei uogų 
konservavimo bei eksportavi
mo verslu. Verslas sėkmingas, 
suteikiantis pagal sezoną nuo 
250 iki 500 darbo vietų vieti
niams gyventojams ir taip pat 
tūkstančiams grybų bei uogų 
rinkėjams Lietuvoje. 95 pro
centai visos gamybos ekspor
tuojama užsienin, tuo svariai 
prisidedant Lietuvos prekybos 
balanso pagerinimui, kuris 
šiaip jau daug metų negaty
vus. 

Surinktos, gautos ir pirktos 
sovietmečio laiku Lietuvos 
miestuose ir miesteliuose sto
vėjusios tuometinių „didvyrių" 
statulos ir paminklai sustatyti 
anksčiau buvusiam pelkėtam 
miške, kiek atokiau vienas 

nuo kito. Prie kiekvieno iš jų 
yra statulos asmenybės įra
šas, jos autoriaus-skulptoriaus 
pavardė bei Lietuvos miesto 
ar miestelio pavadinimas, kur 
ši statula ar paminklas sto
vėjo. Prie kiekvienos statulos 
yra Lietuvos Respublikos Ge
nocido tyrimo organizacijos 
išsami informacija, aprašanti 
statulos asmens duomenis, 
veiklą bei Lietuvai ar žmonijai 
padarytą žalą. Matant keletą 
„Tėvų" Stalinų bei Leninų iš 
įvairių Lietuvos vietovių, 
prieinama išvados, kad tuolai
kinės miestų ar miestelių val
džios tiesiog konkuravo, kas 
pastatysiąs mandresnį šių 
„didvyrių" paminklą. Taip pat 
surinktos įvairiausios vietinių 
Lietuvos mažiau žinomų, ar 
bent man visiškai nežinomų, 
„didvyrių" statulos, kai kurie 
gimę dar praeitam šimtmetyje 
ir dalyvavę bolševikų pusėje 
per Nepriklausomybės kovas 
1918 ir vėlesniais metais. Yra 
ir raudonųjų partizanų bei 
vienas kitas Antrojo pasauli
nio karo lietuvių aukšto laips
nio karininkų ar komisarų, 
vienas jų labai žiaurus genero
las prisidėjo prie garsiosios 
16-tos divizijos formavimo, 
kuri buvo daugiausia sudary
ta iš į sovietų kariuomenę 
paimtų bei savanorių lietuvių 
ir kurie, kaip rašoma minėtos 

genocido organizacijos, į mū
šių pirmas linijas buvo pa
siunčiami dar neparuošti, to
dėl turėję labai didelį mirtin
gumą. Arba toliau ir to veikėjo 
statula, kuris buvo išvykęs 
Amerikon, ten įsteigė lietuviu 
komunistų partiją, dirbo „Vil
nies" laikraštyje ir grįžęs ta 
paCia veikla užsiėmė ir Lietu
voj. 

Ir Cia matyti, kaip uoliai 
stengėsi mūsų miesteliu tuo
metiniai vadovai surasti ir 
aukštinti savo vietovės „did
vyrius". 

Parko plotas aptvertas spyg
liuota viela, su koncentracijų 
stovyklas primenančiais sar
gybinių bokšteliais. Viduryje 
parko statomas medinis pasta
tas, Sibiro stiliaus ir šildymo 
priemone, kuriame bus tuome
tinių leidinių, dokumentų, trė
mimo vaizdų biblioteka bei 
kai kurių turimų statulų su
griovimų vaizdai. Tarp kitko, 
Grūto parko savininko tėvas 
Sibire praleidęs dešimtį me
tų. Buvo norėta nuo įėjimo 
vartų iki šio pastato pastatyti 
geležinkelio liniją, kuria pre
kiniais vagonais, kuriais lietu
viams tekdavo keliauti į Si
birą, žmonės būtų atvežami 
iki muziejaus pastato, taCiau 
tai nebuvo leista. Ateinančius 
žmones, kurie už įėjimą moka 
penkis litus, veda gidai, iš
samiai pasakojantys apie 
kiekvieną statulą. Daugiausia 
tai žinios, pateikiamos minė
tos genocido organizacijos su 
dar daugiau smulkmenų. Lan
kytojai labai rimti ir susikau
pę, visi išeina, prisimindami 
netolimą praeitį. Kiek girdė
jau išskyrus vieną įkaušusią 
protestuojančią buvusių grupę 
tremtinių, su kuria niekas ne

galėjo susikalbėti ir kuri buvo 
iš parko išprašyti, visi lanky
tojai išsireiškia, jog parkas bei 
jame laikomi eksponatai, tai 
vertingas istorijos prisimini
mas tiems, kurie ją atsimena, 
bei pamoka tiems, kurie to 
patys nepatyrę. Daug lanky
tojų atvyksta iš kitų šalių. 
Savininkui buvo siūlomos di
delės sumos pinigų už kai ku
rias statulas, ypač Vilniaus 
Lenino, kurio nuėmimas iš 
Lukiškių aikštės buvo įamžin
tas viso pasaulio žinių laidose, 
tačiau, jo nuomone, tai visa 
priklauso mūsų krašto istori
jai, o ne cirko ar karnavalo 
aplinkai. Panašūs parkai jau 
veikia kitose rytų ir centrinių 
Europos šalių vietovėse, kai 
kurioje iš jų įėjimo kainos yra 
dvidešimt kartų aukštesnės 
už Grūto parką. 

Kai kurie iš labai garsiai 
protestuojančių parko nematę. 
Yra keletas, kurie praeityje 
kūrė šmeižiančius eilėraščius 
apie kunigus ir klebonus bei 
Lenino Rytus ir kitus „did
vyrius", o šiandien labai 
aštriais žodžiais priešinasi 
šiam parkui. Nejaukiai jaučia
si ir kai kurie menininkai, 
praeityje sukūrę šiuos „Šedev
rus" ir gal taip pat tie, kurie 
juos užsakė. 

Mano apsilankymas Groto 
parke buvo labai įdomus susi
tikimas su netolima Lietuvos 
praeitimi ir jos to laikotarpio 
istorija. Daugumas apsilan
kančių jauCia tą patį, visi tiki
si, kad ši istorija nebepasikar
tos. Ateityje skaitysiu išreiš
kiamas Grūto parko nuo
mones tik tokiu atveju, jei jos 
bus išreiškiamos tų, kurie ii 
parką bus patys lankę ir 
m a t ę Antanas Grina 

mailto:thelith@yahoo.com
http://Pbtv.IL
mailto:Pranset@aol.com
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Jonas Pabedinskas „Drauge" 

už krašto ribų keliavusių, Va
karų kalbas bemokančių. Tad 
ir kalbos nuostata, kad vardai, 
pavardės, vietovės rašomos, 

(1999.11.24, „Nedarkykime naudojant lietuviškosios rašy-
svetimų pavardžių") atkreipia bos ženklus, taip, kaip girdi-
dėmesį į Lietuvos spaudoje 
įsigalėjusią nuostatą „sulietu
vinti", dažnai visai neatpažįs
tamai, svetimšalių pavardes, 
vardus, užsienio vietovių pa
vadinimus. Visiškai pritariu jo 
pastaboms. 

„Darbininke" (2000.01.28) 
Jonas Patriubavičius, „Lietu
vos aido" redaktorius, rašo: 
„Mes, T,ietuvos aidas', esame 
neturtingi. Rengiant pasaulio 
ir kultūros puslapius, susidu
riame su sunkumais, kai rei
kia patikrinti faktus, pavar
des, vardus. Jeigu turėtume 
TSncyclopedia Britannica', tų 
sunkumų nebūtų, neklaidin
tume skaitytojų". Toliau re
daktorius rašo, kad jiems la
bai padėtų, jei kas jiems tokią, 
kad ir seną, enciklopediją pa
dovanotų. Tai labai paremti-
nas prašymas. 

Bet naudojimasis tokia en
ciklopedija ar jau šiaip pasau
liniais informacijos centrais 
„Lietuvos aido" darbuotojams 
sukels daug sunkumų, jei jie 
ieškos Lietuvos spaudoje ma
tomų, sudarkytų, iškraipytų 
svetimtaučių pavardžių ar už
sienio vietovių pavadinimų. 
Nemanau, kad jie ras Džoną 
Diujį, Robiną Kuką, Helmutą 
Kolį, Maiklą Boilą, Žaką Šira-
ką, Frydriką Nyčę užsienio en
ciklopedijose, vardynuose ir 
Aivos, Aidahou valstijas, Siet
lo vietovę ar Jeilio universi
tetą atlasuose. 

Jau tokia žmogaus natūra, 
kad jis pirmiausia bando vis
ką taikyti prie savęs, savo su-
jicatimo. Tai tipinga ne tik lie
tuviams. Štai Brian Crozier 
(„The Rise and Fall of the So-
viet Empire". Rocklin, CA: 
Foram, 1999), gana žinomas 
britų istorikas, politinių įvy-
ikių nagrinėtojas, rašydamas 
apie Sovietų Sąjungos sugriu
vimą mini Albertą Shiminą. 
Veltui besidomintis tokio žmo
gaus lietuviškuose informaci
jos šaltiniuose ieškotumei. Tik 
lietuvio istoriko padedamas, 
sužinotumei, kad kalba eina 
apie Albertą Šimėną. Tačiau 
Jack F. Matlock, Jr. („Autopsy 
on an Empire". New York: 
Random, 1995), buvęs JAV 
ambasadorius Maskvoje, savo 
knygoje pavardes, ar jos būtų 
lietuviškos, latviškos, estiš
kos, rusiškos, vokiškos, teisin
gai išspausdino, taip kaip tie 
žmonės save vadina. 

Daug lietuviškų pavardžių, 
emigruojant į JAV, ar jau 
čia begyvenant, buvo sudarky
tos, suamerikietintos. Taip 
štai „Marčiulionis" pasidarė 
.Marshal". 

Nepatiko man, kai įvairiose 
šalyse ar įvairių atėjūnų mano 
pavardė buvo rašoma kaip 
„Zernius", „Tschernius", 
„Chernius". Nepatiko nei, kai 
iš Vytauto ar Vyto padarydavo 
„Veetoutus" ar „Vaitus", ar 
„Witold", ar „Victor*. Ir aš gy
venu ne Vinkout, bet Wyncote. 
Nepatiko kai „Kaunas" buvo 
vadinamas „Kowno" ar 
JKauen". Nepatinka, man ro
dos, ir Punsko lietuviams, kai 
jų pavardės yra lenkinamos, 
nei Lietuvos lenkams bei ru
sams, kai jų pavardės yra lie-
tuvinamos. Žmogaus pavardė 
— tai jo nuosavybė. Ji turėtų 
boti rašoma, kaip jis nori. 
Daugelyje kalbų taip ir daro
ma. 

Kai lietuvių kalbos rašyba 
praeito šimtmečio pabaigoje 
Šio šimtmečio pradžioje buvo 
sudaroma, tai kalbininkai žiū
rėjo ir į kitų kalbų (lenkų, če
kų, rusų, vokiečių) rašybas. 
Tada lietuviškai rašančių, lie
tuvišką spaudą skaitančių bu
vo tik saujelė. Nedaug jų buvo 

ma, buvo patogi. Tai atitiko, 
skaitančiųjų, rašančiųjų išsi
lavinimui, jų poreikiams. To
dėl ir rašoma Denas Kveilas 
(Dan Quayle), Džonas Diuis 
(John Dewey), Robinas Kukas 
(Robin Cook), Helmutas Kolis 
(Helmut Kohl), Maiklas Boilas 
(Michael Boil?, Boile? gal 
Boyle?), Žakas Širakas (Jac-
ques Chirac), Frydrikas Nyčė 
(Friedrich Nietzsche), Aiva 
(Iowa), Aidahou (Idaho), Siet-
lis (Seattle), Jeilis (Yale). Bet 
laikai pasikeitė! 

Mūsų žmonės važinėja po vi
są pasaulį, kalba ir skaito 
įvairiomis kalbomis (ne tik ru
sų ir lenkų), turi prekybinius 
ir kultūrinius ryšius su įvai
riomis šalimis, elektroniniu 
keliu, telefonu prieinami per 
kelias minutes viso pasaulio 
informacijos centrai. Bet kaip 
jais pasinaudoti, kai vardai, 
pavardės, vietovių pavadini
mai taip sudarkyti? Lietuvių 
rašysenos nuostatai pasidarė 
savotiškas atitvėrimas, kinų 
siena, stabdanti bendravimą 
su visu pasauliu, pažeidžianti 
svetimtaučių pavardes, stab
danti priėjimą prie informaci
jos. 

Norėtųsi, kad lietuviškoje 
rašyboje svetimšalių pavar
dės, vardai, vietovių pavadini
mai būtų rašomi taip, kaip jie 
save vadina (skliausteliuose 
galima pažymėti, kaip jie išta
riami). Malonu, kad .Drau
gas", „Darbininkas", .Dirva" ir 
kiti laikraščiai tai daro. Sma
gu juos skaityti, lengviau ir 
susigaudyti, apie ką kalba ei
na ir reikalingos informacijos 
ieškoti. 

Lietuvoje besilankant, tenka 
vis naujų, labai nusisekusių 
žodžių užtikti, kurie į kalbą 
tinka. Pavyzdžiui „poreikis", 
„pravaikšta", „įvaizdis". Bet 
vis dar girdisi tokios svetimy
bės kaip „reisas" (kodėl ne 
skrydis?), „imedžas" (įvaizdis), 
„interjeras" (vidus?, vidaus 
išbaigimas?). Kalbama, rašo
ma apie „Nacionalinį simfo
ninį orkestrą? (kodėl ne tau
tinį?, valstybinį? Lietuvos?, 
krašto?) Būtų malonu, kad 
kalbininkai čia stipriau pasi
reikštų. 

Vytautas J. Černius 
Wyncote, PA 

LIETUVOS GRAUDŪS 
VERKSMAI 

Kadaise visose Lietuvos baž
nyčiose kiekvieną Gavėnios 
sekmadienį būdavo giedami 
„graudūs verksmai" — apie 
Kristaus kančią. 

Dabar gi mes turėtume už
giedoti „Lietuvos graudžius 
verksmus". 

Jau 10 metų Lietuva yra 
laisva. Per tą dešimtmetį Lie
tuvai vadovavo trys preziden
tai, trys Seimai ir net 10 vy
riausybių. Tačiau Lietuva vis 
nesugebėjo išbristi iš 50 metų 
bolševikų okupacijos liūno. 

Tai gal mums jau reikia pra
dėti „Lietuvos graudžius 
verksmus": apie jos baisias 
kančias per tuos 50 baisių me
tų. Tik prisiminkime didžiules 
Lietuvos netektis: 150,000 bu
vo vokiečių nacių nužudyti; 
75,000 išbėgo į Vakarus 
(1944); 30,000 jaunų žmonių 
paguldė galveles partizanų ko
vose (1944-1953); 300,000 bu
vo ištremti į Sibirą; 100,000 
išbėgo iš Lietuvos lengvesnės 
duonelės ieškoti (po 1990). Iš 
viso — 655,000. 

Tai yra vienas penktadalis 
visų Lietuvos gyventojų — ne
sugrąžinamai prarasta. 

To dar negana: Lietuvoje 
smuko gimstamumas, ir jau 

keleri metai pastoviai mažėja 
Lietuvos gyventojai — Lietuva 
įsirašė į išmirštančių tautų/ 
valstybių tarpą. 

Liūdna! Baisu! Graudu. 
Giedokime „Lietuvos grau

džius verksmus": Dieve, pasi
gailėk mūsų! 

Antanas Klimas 
Rochester, N.Y. 

LIETUVOS 
KONSTITUCIJA 

UŽTnOUNA VALDŽIOS 
NEPASTOVUMĄ 

Kai Seimo ir savivaldybių 
rinkimai yra laimimi propor
cine tvarka, o ne daugumos 
tvarka, tuomet partijos dygsta 
kaip grybai. Tereikia pažvelgti 
į Prancūzuos ketvirtą respub
liką (1947-1959), kai valdžios 
buvo nepastovios lemtingais 
kolonijų praradimo laikais, 
nors šaltas protas būtų sakęs, 
jog išorinės krizės metu tauta 
vienijasi. Yra nuostabu, kad 
per pirmą Lietuvos nepriklau
somybės dešimtmetį viena ar 
kita pusė laimėdavo rinkimus. 
Dabar jau visi nori būti va
dais, kuriems yra sunku susi
kalbėti. Net ir valdančioji koa
licija susiskaldę po rinkimų. 
Lietuvai reikalingas Seimas, 
išrinktas daugumos tvarka, 
užtikrinti nuomonių suderi
nimą prieš rinkimus, Seimo ir 
savivaldybių darbingumą, val
džios pastovumą. 

Saulius Šimoliūnas 
Detroit, MI 

SUSD7AŽINKIME SU 
MŪSŲ ŠEIMYNA 

Jums rašo iš Lietuvos „Šv. 
Pranciškaus žiedelių" šeimynos 
tėveliai. Jei leisite mes trum
pai supažindinsime Jus ir Jū
sų laikraščio skaitytojus su 
mūsų šeimyna. Mūsų šeimyna 
š.m. balandžio 12 d. šventė jau 
vienerių metų bendro gyveni
mo jubiliejų. Taip susiklostė, 
kad, užauginę savo nuosavus 
vaikus — dukrą ir sūnų, kurie 
yra jau savarankiški (duktė 
jau 6 metai gyvena Italijoje ir 
yra vienuolė, sūnus, sukūręs 
savo šeimą, gyvena Kaune)., 
nebe Dievulio pagalbos 1999 
m. balandžio 12 d. po mūsų 
nuosavų namų stogu apsigy
veno 11 nelaimingų, tėvų at
stumtų vaikų. Vieni jų yra 
visiškai našlaičiai, kitų tė
vams atimtos tėvystės teisės. 
Taigi mes esame vieninteliai 
jų globėjai, antrieji tėveliai. 

Ši šeimyna susikūrė dėl val
džios nejautrumo ir abejingu
mo jų likimams. Valdžia buvo 
pasiryžusi išskirstyti juos į 
valdiškus globos namus, at
skirdama brolius ir seseris. 
Prieš tai visi šie vaikeliai gy
veno darželyje globos grupėje, 
kur vedėja to darželio tuo me
tu dirbo dabartinės šeimynos 
mama Jovita. Todėl, matyda
ma valdžios nejautrumą vai
kams, žmona atsisakė darže
lio vedėjos pareigų ir priglau
dė visus šiuos vaikelius po sa
vo namų stogu, taip išsaugo
dama juos nuo išskirstymo. 

Sunkūs buvo kūrimosi me
tai. Visko trūko, nors ir dabar 
gyvename ne be trūkumų. 
Laimė, kad atsiranda gerada
rių, kurie supranta kitų žmo
nių, o ypač šių vaikelių liki
mą, todėl esame labai dėkingi 
jiems už viską, ką jie daro dėl 
mūsų, dalydamiesi savo geru. 

Todėl gerb. Redaktore leis
kite per Jūsų laikraštį pa
dėkoti Amerikos geradariams. 

Lietuvos našlaičių globos ko
mitetui, pirm. Birutei Jasai
tienei, geradariams, kurie šel
pia mūsų vaikus tai K. G. Tre
čiokams, K. Jurgaičiui, Aid. ir 
A. Lekšiams, Laimai Schon-
beck, V. R. A. Rauchienei, G. 
T. Josephs Chruch, O. Stri
maitienei, Gražinai Damijo-
naitienei, jos seseriai Vidai 
Stirbytei Bronn ir taip pat 
tiems, kurie šelpia iš dr. Lau-

ATSISVEIKINOME SU ŽYMIU BALFO 
VEIKĖJU AtA ALBINU DZIRVONU 

Kai „Dainavos" ansamblis, 
kurio atkūrėjų tarpe jis buvo 
minėjo penkiasdešimtmetį, į 
žurnalistų prašymus pasi
kalbėjimo, tas pats kuklumas 
išspaudė žodžius „padariau 
ką reikėjo ir kaip galėjau — ar 
neužtenka! Dievuliui esu dė
kingas, kad iš tėvų ir senelių 
paveldėjau meilę dainai, muzi
kai, maldos giesmei, kad gim
tosios žemės lakštingalos ir 
vieversėliai vertė juos pamėg
džioti, kad tėvų žemėj'nuo vė
jo siūbuojantys medžiai daina
vo, linguojančios javų varpos 
giedojo, pavasario saulės įkai
tinti dirvonai kūrė muzikos 
garsus". 

Dainavieciai Albiną gerbė ir 
mylėjo. Juk jis jų tarpe buvo 
ilgus metus. Buvo ilgametis 
valdybos pirmininkas ir valdy
bos narys. Draugiškumo ry
šiai ėjo iš kartos į kartą. 

Ir kai laidotuvių šv. Mišiose 
suskambėjo dainavieciai cho
ristai, giesmių garsai suklup
dė mus Albinui skirtos mal
dos garbei. \ giesmių perteiki
mą įsiliejo gilus jausmingu
mas, perduodamas lyg gyvais 
vaizdais. Prisiminė jo gimto
sios vietovės. Žygaičių parapi
jos bažnyčios bokštas jo pėdo
mis išvaikščiota Margiškių 
kaimo žemė. 

BALFo pirmininkai kanau
ninkas Končius ir Maria Ru
dienė džiaugėsi suradę jį BAL-
Fui, o jis džiaugėsi, kad atėjęs 
į BALFo šventovę visu sielos 
kilnumu bei gilumu, fiziniu 
pasiryžimu bei pasiaukojimu 
gali klausytis .Angelų Sargų" 
giesmės, Šv. Rašto Jėzaus žo
džius: „Jūs sakote, Jėzau, Jė
zau kartojate 'myliu' žodžius, 
bet nesekate mane, nevykdote 
mano žodžių". Albinas, mylė
damas Lietuvą, kartodamas 
tuos žodžius, su pasiaukojimu 
gerbė ir dirbo BALFe, visą sa
vo maldos dievystės kelią 
puošdamas labdaros darbais. 
Rusų komunistų pavergta Lie
tuva skendo varge, ašarose, 
tūkstančiai lietuvių alkio ir 
šalčio sukaustyti žuvo Sibiro 
taigose. Juos kiek galėjo Ame
rikos lietuviai per BALFą rė
mė. 

BALFo ilgametė darbuotoja 
Laima Aleksienė sako, kad Al
binas, dažnai lankydamas 
centro įstaigą, kai kada rodos, 
lyg su šaltesniu vėju atidaro 
duris, atsineša didelių rūpes
čių krūvį, kaip ir kur gauti 
reikalingų dalykų siuntimui į 
Lietuvą, kur gauti pagalbos, 
talkos, bet spėjęs pasakyti 'la
bas', jis ima įgimtai šypsotis, 
išsiaiškina ir neužmiršta pa
sakyti: 

„Jūs visi su pirmininke Ru
diene esate persidirbę. Tau
pykite jėgas Lietuvai". 

Jo širdingas draugiškumas, 
kilni, kukli asmenybė būrė 
talkininkus balfininkus, ro
dos, lydinčius iš aukštybių An
gelų Sargų garsams: „Mes au
kojamės ir dirbame tai tik tau, 
tau mylimoji Lietuvėle...". 

Albino ilgametė, per 40 me
tų veikla BALFe šakota, 
įvairiomis pareigomis išraižy
ta. Jis direktorius, apskrities 
pirmininkas, generalinis sek
retorius, pirmosios valdybos 
vicepirmininkas, savo širdies 
vizitinėje kortelėje įrašęs vie
nintelį žodį: „BALFININKAS" 
Balfininkas, dirbęs su meile, 
pasiaukojimu, tyriausiu idea
lizmu, rėmėjas BALFo rūmų, 
statytų iš vienybės akmenų, 
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A.A. JONAS BALSKUS 

Sakoma, kad apie žmogų, 
pirmą kartą sutiktą, iš kart 
susidarai apie jį apytikrę nuo
monę, savo vaizdą. Suėjęs į 
pažintį su Albinu Dzirvonu, 
pajausdavai džentelmenišku
mą, širdingumą, vidinį dvasin
gumą. Traukė mandagi elgse
na, nuoširdūs žodžiai. Spindu
liavo draugiškumas. 

Ir kai atsisveikindami ka
pinėse meldėmės, springo tar
ti „Amžino atilsio" žodžiai, lyg 
nenoromis pakeičiant juos į 
„amžinos atminties". Toks jis . 
liks mums, šiai kartai, ir arti
miems, vis švytėdamas, kilnia 
asmenybe. Neprimesi jam ku
rios nors Lietuvos dalies tari
amo įgimto būdo — taip daž
nai mūsų tarpe juokaujant ar 
tvirtinant kasdienybėje karto
jant. Jo genties kraujas tyru 
tyriausias — lietuviškiausias, 
lyg iš upių, upelių subėgusių į 
Nemuną, jo genais papuoštas. 

Ką jis darė, kur veikė, auko
josi, darė lyg sau, kad kiti ne
žinotų, iš kur tie pasiekimai, 
laimėjimai, tuo puošdamas sa
vo įgimtąjį kasdieninį įsiparei
gojimą. Jo kuklumas papuoš
tas deimanto aureole, buvo jo 
gyvenimo kelrodis. Kai pra
šiau jo nuotraukos enciklope
dijai ir platesnio aprašymo, jis 
nusišypsojo ir sako, kad už
tenka kelių eilučių, kad tėvai 
ir giminaičiai žinotų, kad la
bai myliu gimtąją žemę. 

čiaus, Rastenių, Šimkaus pali
kimų. 

Ypač dėkingi Lietuvių kata
likų religinei šalpai LKRŠ 
siuntų organizatorei dr. Rožei 
Šomkaitei. 

Taip pat dėkojame Aldonai 
Stanton, kuri su savo CARE 
moksleiviais savo darbu su
taupė lėšų ir apdovanojo mūsų 
vaikučius vardinėmis kalėdi
nėmis dovanomis. Dar kartą 
dėkojame visiems gerada
riams. Sveikiname su artėjan
čiomis Šv. Velykomis. 

„Šv. Pranciškaus žiedelių" 
šeimynos tėveliai Jovita ir 
Algimantas Kasperavičiai 
ir jų vaikučiai. 

PATIKSLINIMAS 

Rodos dar taip neseniai a.a. 
Jonas Balskus buvo su mu
mis! Dažnai jį matydavome su 
žmona Uršule lietuviškuose 
renginiuose, įvairiuose suva
žiavimuose ir susirinkimuose. 
Visada malonus, paslaugus, 
ramus ir draugiškas, geros 
nuotaikos, visiems surandan
tis draugišką žodį. O jau pusė 
metų kaip jo nebėra mūsų 
tarpe. Jis jau pas Viešpatį! 
Mirė netikėtai 1999 m. rug
sėjo 27 dieną, palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, 
palydėtas į šią amžinojo poil
sio vietą didžiulio būrio drau
gų ir pažįstamų. 

A.a. Jonas Balskus gimė 
1912 m. liepos 4 d. Kaukaze, 
Krasnojarsko, dabar vadina
me Krasnodar mieste. Į Lie
tuvą jis sugrįžo kartu su tė
vais 1921 m. Baigęs pradžios 
mokyklą, lankė Rygiškių Jono 
gimnaziją Marijampolėje, ku
rią baigė 1933 m. Įstojo į 
Aukštąją Miškų mokyklą Aly
tuje ir ją baigė 1935 m. 

1936 m. Karo mokykloje, 
Kaune, baigė aspirantų kur
sus jaunesniojo leitenanto 
laipsniu. 1937 m. baigė Gink
lavimo Karininkų kursų tre
čiąją laidą ir buvo paskirtas 
ginklininko pareigoms į 6-tą 
D.L.K. Margirio pulką Klaipė
doje, kuris vėliau buvo perkel
tas į Marijampolę, dar vėliau į 
Rokiškį ir kitas vietoves. 

1941 m. vokiečiams okupa
vus Lietuvą, vokiečio Vilniaus 
karo komendanto įsakymu 
visi buvę karininkai, kurių 
raudonieji okupantai nespėjo 
išgabenti į Sibirą, buvo atleis

ti iš pareigų ir turėjo ieškotis 
kitų pragyvenimo šaltinių. 

Jonas Balskus grįžo pas 
tėvus į Marijampolę, kur vė
liau surado darbą. 

1944 m. pasitraukė į Vaka
rus. Iš DP stovyklų Vokietijoje 
1949 m. išvyko į Ameriką. Ap
sigyveno Čikagoje. Čia ilgiau
sią laiką, iki pensijos dirbo, 
braižytoju Graphic Systems 
Division Rockwell Internatio
nal Corporation. 

A.a. Jonas Balskus priklau
sė Lietuvių Bendruomenei, 
Lietuvių fondui, Dzūkų drau
gijai, anksčiau Ramovėnams 
ir Namų savininkų draugijai, 
kurias rėmė savo darbu ir au
komis. 

Leono Narbučio rašinyje 
„Apie LF, LB, ir Įstatų pakei
timus" („Draugas" 2000.04.11) 
yra keli netikslumai. Autorius 
rašo: „Praėjusiame suvažiavi
me trijų žmonių komisija (Br. 
Nainys — pirm., Pr. Jurkus, 
V. Naudžiui išnagrinėjusi..." 
Tos komisijos pirmininkas bu
vo Viktorai Naudžius. Bro
nius Nainys buvo jos sekreto
rius. Be to. netikslumų yra ir 
LF valdyba pirm. Povilo Ki-
liaus Komisijos pasiūlymų ap
tarime. Dė! vietos stokos pri
menu tik porą esminių: Prie
šingai, negu teigia P. Kilius, 
visi trylika komisijos siūlymų 
atitinka federaliniams ir Illi
nois įstatymams, o siūlymus 
LF vadovybe atmetė neteisė
tai, nes pagal LF įstatus, juos 
priimti ar atmesti teisę turi 
tik LF narių suvažiavimas. 
Siūlymus pateikti suvažiavi
mui sąlygos nebuvo sudarytos. 

Bronius Nainys 
Lemont, IL 

senelių, prosenelių, atvežtų iš 
kapų milžinų iš didvyrių že
mės perduotų iš genties į gen
tį. 

Albinas šeimoje pavyzdin
gas, mylintis vyras, dukterų 
tėvas, anūkų bočius, sesers 
brolis.. 

BALFo pirmininkės Maria 
Rudienės ir jo artimo inž. An
tano Rudžio vardu, direktorių 
ir valdybos narių centro įs
taigos tarnautojų, jam dar
buose talkinusiųjų ir pagalbi
ninkų ir visų balfininkų var
du reiškame gilią ir nuošir
džią užuojautą žmonai Gabrie
lei, dukroms Rasai ir Daliai, 
seseriai Adelei ir jos šeimai, 
giminėms Lietuvoje. 

Laidojome Albiną šv. Kazi
miero dienoje, Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. Jo, žymiojo 
balfininko, labdaros herojaus 
siela dangiškame kelyje su 
Lietuvos globėju šv. Kazimie
ru. 

Prašome Dievulio malonių, 
kad sektume a. a. Albino Dzir-
vono vykdytą artimo meilės 
darbą, kad visi jungtumėmės 
apie seniausią pasaulyje lie
tuvių labdaros organizaciją 
BALFą, daugiausiai padėjusią 
ir gelbėjusią Lietuvai. 

„Dainavos" ansamblis dar 
kartą patikino a.a. Albiną, 
kad Dariui Polikaičiui vado
vaujant, mažiausiai dar 2 kar
tos seks jo dainos kelio pėdo
mis, kai susirinkę prie karsto 
choristai ir liūdinti minia, va
dovaujant muzikui Faustui 
Stroliai, nužėrė lyg dangaus 
angelų giesmėmis žemę, tar
tum subtiliais dainos meno 
grumsteliais užberdami jo 
karstą. 

Vytautas Kasniūnas 

Jonas BalskJS 

A.a. Jonas Balskus rūpinosi 
ir Lietuva bei jos reikalais. 
Palaikė ryšį su Marijampolėje 
esančiu DC pėstininkų pulku ir 
yra suteikęs medžiagos iš pul
ko istorijos. 1995 m. liepos 26 
d. jam buvo suteiktas Mari
jampolės L.D.K. Vytenio moto
rizuoto pėstininkų bataliono 
garbės žymuo, pasirašytas to 
bataliono vado majoro Rimo 
Zinkevičiaus. 

Prisimindami a.a. Joną 
Balskų, tariame: „Ilsėkis ra
mybėje, Lietuvos Sūnau, šioje 
mums draugiškoje žemėje, ku
ri priglaus ir daugelį mūsų. 
Iki susitikimo Viešpaties so
duose!" — taria Tau šeima, 
draugai ir pažįstami! 

A. Šmulkštienė 

• Sausio 18 d. kultūros 
viceministre Ina Marčiulio
nytė, ministerijos Muziejų 
skyriaus vadovas Romanas 
Senapėdis, Turto ir investicijų 
skyriaus vyr. specialistas Sau
lius Matulis susitiko su Kauno 
arkivyskupu metropolitu Sigi
tu Tamkevičiumi. Susitikimo 
metu buvo aptarta klebonijos 
problema. Kurį laiką Kauno 
Švč. Mergelės ėmimo į dangų 
(Vytauto Didžiojo) bažnyčios 
klebonas gyveno bute, ku
riame šiuo metu įsikūręs J. 
Tumo-Vaižganto muziejus. 
Kuriant muziejų, bažnyčiai 
buvo suteiktos kitos, didesnės 
patalpos, tačiau jas šiuo metu 
atsiėmė savininkai. Taigi Vy
tauto Didžiojo bažnyčia liko be 
klebonijos. Bažnyčia norėtų, 
kad Kultūros ministerija nau
jų patalpų įsigijimui skirtų 
100,000 litų, tačiau ministeri
ja tokių lesų neturi. Susitiki
mo metu buvo bandyta ieškoti 
įvairių šios problemos sprendi
mo variantų. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Mutual Federal Savings and Loan 
Associatlon of Chicago 

2212 VVest Cennak Road, Chicago, IL 60608 
(773)847-7747 

CaaimirG.OkMs>Pie8ident 
Patanurajam Čikagos k ApjrlMdu Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Du skirtingi kūr in ia i — 
Pergalėsi „Stabat Mater'" ir 
Rossini „Stabat Mater" buvo 
sukurti ta pačia t e m a — Dievo 
Motinai Marijai, kenčiančiai 
prie kryžiaus, ant kurio kry
žiuojamas Jos Sūnus Kristus 
„Stovi Motina skausminga. į 
Sūnaus kančias siaubingas 
žvelgia verkiančiom akim... 
koks žmogus nesudrebetų. 
koks akmuo nesuminkštėtų 
nuo šios Motinos skausmų" — 
tai žodžiai, kuriuos girdėsime 
šį sekmadienį religinės muzi
kos koncerte 3 vai. po pietų 
Marųuette Parko lietuvių Švč. 
M. Marijos bažnyčioje. Kon
certą atliks parapijos choras, 
solistai Diane Busco-Bryks. 
Lijana Kopūstaitė, Margarita 
Momkiene, Valeri Kuznetsov 
ir Ned Lott su savo solo, due
tais, tercetais ir kvartetais bei 
vokalinis moterų ansamblis. 
J iems visiems diriguos ir var
gonais gros muz. Ričardas Šo
kas, šios parapijos vargoninin
kas, kuris kun. klebono M. Ya-
kaičio buvo neseniai pakvies
tas vadovauti šios parapijos 
chorui. Ne tik Čikagos, bet ir 
priemiesčių bei tolimųjų apy
linkių lietuviai, dalyvaukime 
šiame nepaprasto grožio Ros
sini „Stabat Mater" ir Pergole-
si „Stabat Mater" kūrinių kon
certe! 

Virginija P a p l a u s k i e n ė , 
Maironio literatūros muzie
jaus Kaune darbuotoja, šį sek
madienį, balandžio 16 d.. 1 
vai.p.p. Lietuvių dailės muzie
juje, Lemonte, pasakos apie 
Maironį - poetą, kunigą, žmo
gų. Popietėje taip pat dainuos 
„Govijos" folklorinis ansamb
lis. 

„Lakštutė" , vaikų choras, 
vadovaujamas Dalios Gedvi
lienės, giedos Verbų sekma
dieni, balandžio 16 d.. 10 vai. 
r. Mišių metu tėvų jėzuitų 
Della Strada koplyčioje prie 
Jaunimo centro. Šv. Mišias 
laikys kun. B. Baliūnas iš Lie
tuvos. Po Mišių Jaunimo cent
ro kavinėje bus velykiniai pus
ryčiai, kuriuos ruošia Jaunimo 
centro moterų klubas. 

Kviečiame a t s i l anky t i į 
Velykų stalo vaišes balandžio 
30 d., sekmadienį. 12 vai. p.p. 
Bus įvairiausių, tradicinių Ve
lykų valgių, namuose keptų 
tortų ir kitų saldumynų. Vai
šės vyks Pasaulio lietuvių 
centro didžiojoje salėje. Reikia 
iš anksto užsisakyti stalus ar 
pavienes vietas, skambinant 
Aldonai Palekienei tel. 708-
448-7436. Į vaišes ir pabend
ravimą kviečia PLC renginių 
komitetas. 

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis 
lieiaus šventėje. 

.Laiškų lietuviams" auksinio jubi-
Nuotr E. Andrulytės 

Amerikos Lietuvių meno 
draugi jos metinis susirinki
mas ir M. K. Čiurlionio festi
valio pristatymas visuomenei 
vyks gegužes 5 d.. penktadie
nį, 8 val.v. Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje. Meninę 
programą atliks Audrė Bud
rytė ir Rokas Zubovas. 

Birutė Butkevičienė, Vil
niaus universiteto bibliotekos 
direktore, prieš kiek laiko rašė 
Stasiui Džiugui, kad norėtų 
gauti visus 37 Lietuvių encik
lopedijos tomus, o taip pat ir 
šešiatomę enciklopediją anglų 
kalba naujai universiteto Bal
tojoje salėje atidarytai profeso
rių skaityklai. Inos ir Jono 
Kasių, gyvenančių Orland 
Park, IL, dėka buvo gautos abi 
enciklopedijos ir jai pasiųstos. 
Šiomis dienomis gautas ir di
rektorės laiškas, kuriame ji 
nuoširdžiai dėkoja už labai 
vertingą dovaną universitetui, 
o taip pat ir už kitas knygas, 
atsiųstas kartu su enciklope
dijomis. 

Balzeko lietuvių kul tūros 
muziejuje veikia geneologijos 
skyrius, kuris padeda lietuvių 
kilmės amerikiečiams surast i 
savo protėvius, vietas iš kur 
jie kilę, dabartinius gimines 
Lietuvoje. Taip pat padeda lie
tuviams iš Lietuvos ieškoti gi
minių Amerikoje. Je i turi te 
klausimų apie geneologinius 
tyrimus, prašome kreiptis į 
muziejaus geneologijos sky
riaus vedėją Loretą Mizarienę 
tel. 773-582-6500 arba rašyti: 
Balzeko muziejus, 6500 S. Pu-
laski Road, Chicago, IL 60629-
5136. 

Julija Janonienė , gyve
nanti Sunny Hills, Draugo 
fondui atsiuntė 200 dol. a.a. 
vyro Antano atminimui prie 
ankstesnių 800 dol. įnašų ir 
tapo garbės nariais . Dėko
dami už paramą, sveikiname 
naujus garbės narius, o Juli
jai reiškiame gilią užuojautą, 
netekus gyvenimo draugo. 

Metinis Lietuvių operos 
spektaklis jau visai netru
kus. Gal dar neprisirengėte 
įsigyti bilietų. Jei to dar nepa
darėte, jau būtų pats laikas 
apsirūpinti bilietais, kol dar 
yra geresnis bilietų pasirinki
mas. Ypač svarbu tai padaryti 
tiems, kurie planuoja bilietus 
užsisakyti paštu. Užsakymus 
siųskite: Lithuanian Opera 
Co., 3222 W. 66th PI., Chicago 
IL. 60629. Daugiau informaci
jos gausite, paskambinę tel. 
773-925-6193. 

• Akcijų, b o n ų be i k i tu 
v e r t y b i ų p i r k i m e ir par
d a v i m e jums nuoširdžiai pa
ta rnaus , duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis , tel. 
312-879-7750 a rba jo sūnus 
Andr ius Kurkul is , tel . 312-
879-7751, dirbą su F irs t Al-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel 1-888-879-7730. 

• K a r a l i a u č i a u s s r i t i e s lie
t uv i škų mokyklų p a r a m a i 
per Mažosios Lietuvos Lietu
vių draugiją Čikagoje aukojo: 
$100 — Vincas Bakšys: Jurgis 
ir Danute Bendikas: Dr. Jonas 
Valaitis. $75 — Algirdas Dū
da. $50 — Frank A. Baldaus
kas: Vincas ir Jan ina Dovy
daičiai. $40 — Aldona Trump-
jonaite. $35 — Juozas Ardys. 
$30 — Dr. Praurima Murinie-
ne. $25 — Vytautas ir Aldona 
Čepėnai; Kęstutis Čerkeliu 
aas; Dr. Vitoldas Gruzdys; Vi
tas ir Regina Kazlauskas; Vik
toras Makiejus: Marija Remi-
enė. $20 — Vincas ir Agnietė 
Bigelis; Algis ir Stase Damijo
naičiai; Ona Kartanas. $10 — 
Ona Barauskiene; Algirdas 
Henrikas Čėsna; Marė Liu-
džius. Rėmėjams dėkojame. 
„ K a r a l i a u č i a u s k r a š t o lie
tuvybe i" , 1394 Midd lebu rg 
Ct., Naperv i l l e , IL 60540-
7011. (skelb.) 

• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel . 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632. 

• Talman De l i ca tessen , 
2624 W. 69 S t . , G a v ė n i o s 
metu cia rasite tinkamo mais
to: virtinukai su varške ir gry
bais, blyneliai su varške, penk
tadieniais bulviniai ir obuo
liniai blynai, cepelinai su varš
ke, žuvis. įvairios silkes. Taip 
pat penktadieniais verdame 
spurgas. Laikas pagalvoti apie 
Velykų stalą! Talman Deli turės 
babkų, napoleonų. įvairių tortų, 
sausainių ir daug kitų patie
kalų. Iki malonaus pasimaty
mo' Skambinti: 773-434-9766. 

• Lietuvos Dukterų drau
gija ruošia priešvelykinį py
ragų ir margučių pardavimą 
savo nameliuose, 2735. W. 71 
St. balandžio 20 d. nuo 8 v.r. 
iki i v.p.p. Kviečiame visus 
atsilankyti ir apsirūpinti ska
numynais Velykų stalui. Tuo 
prisidėsite prie Lietuvos Duk
terų labdarybės darbų. Taip pat 
prašome draugijos nares gau
siai prisisdeti savo kepsniais ir 
margučiais. 2452™ 
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,,Draugo" knygynėlyje 
Ar žinote, kaip pasiga

minti skanų, baltą lietuvišką 
sūrį? O gal seilės varva vien 
pagalvojus apie ką tik išvir
tas, burnoj tirpstančias mink
štutes spurgas? Šių skanumy
nų receptus atrasite J . Dauž-
vardienės sudarytoje receptų 
knygoje anglų kalba '"Popular 
Lithuanian recipes". Knygos 
kaina - 10 dol., su persiunti
mu - 13.95 dol. 

Bobby McFerrin - unika
lus muzikantas. J is gali dai
nuoti įvairių žanrų populiarią
ją, džiazo, klasikinę muziką. 
Kartu su Chicago Symphony 
Orchestra, kuriam, beje, muzi
kantas ir diriguos. B. McFer
rin koncertuos gegužės 10. 11. 
12. 13. 14 d. Skambės Berns-
tein, Rimsky-Korsakov, Bar-
ber, Vivaldi, Bizet kūriniai. 
Koncertai %'yks Chicago Symp
hony Center (220 S. Michigan 
Ave.). Informacija tel. 312-
294-3000. 

S5B55 
Vaikų herojaus Bugs 

Bunny animacinių filmų pro
grama ir muzika lauks vaiku 
Chicago Syphony Center (220 
S. Michigan Ave.) balandžio 
21, 22. 23 dienomis. Dalyvaus 
ir \Varner Bros. simfoninis or
kestras. Informacija tel. 312-
294-3000. 

,MARGUČIO II* ŠVENTĖJE 

„Blinkuvos poet< pagerbime" (Juozo Erlicko tekstais) vaidinę „Žaltvykslės"' aktoriai. I eilėje iš kairės: Eglė 
Juodvalkė (Garn.- kretore), Dalia Vaisaitė (.Studentė). Violeta Drupaitė (Helen Blinkevičienė), Edita Malakaus
kam.- panelė Sp:.:idytė). II eilėje: Giedre Griškenaite-Gillespie (Kolege), Viktoras Jašinskas ^poetas Pranas 
BHnkevičiu) ir Va das Šulnius (Petras Garnevičius). 

(vaid. E. Malakauskaitė) ir 
jauna poetė (D. Vaisaitė). Ne
didelis, lengvai judantis, pas
lankus kolektyvas, turintis di
delį norą kurti, vaidinti — tu
ri vaidinti, turi keliauti. 
Linksmus dalykus mėgsta 
tiek dideli, tiek maži, o sura
dus trumpų, skaitomų pjesių, 
juokų ar rimtų meniškų da
lykėlių, galima keliauti ir ra
dijo bangomis. 

„Govija" folklorinis ansamb
lis, kuriame dainuoja Pranciš
kus Ivinskis, Neringa Juršie-
nė, Regimantas Rimkevičius, 
Audrė Budrytė ir Jūra tė Luk-
minienė, savo dainomis visiš
kai užvaldė klausytojų širdis 
ir dėmesį. J. Lukminienė, su
būrusi šį ansamblį, išsakė dai
nos ir dainavimo prasmę: 

Nežinau, a r taip buvo se
niau, bet šiais ::;etais t rauka į 
Jaunimo centr Į savaitgaliais 
labai sustiprėjo koncertai, pa
rodų atidarymai, kūrybiniai 
vakarai, o ir jubiliejiniais me
tais daug kas čia susirenka su 
draugais, bičiukais, vienmin
čiais, gerbėjais ir rėmėjais sa
vo nukeliauto 
ilgesnio kelio a 
Sekmadienį, b 
Jaunimo centr-
lėje į metinę h 
kariene suširi: 

rumpesnio ar 
karpos švęsti, 
landžio 9 d., 
didžiojoje sa-

=ų telkimo va-
ko radijo va

landėles „Marg.itis II" gerbė
jai, rėmėjai k a r u draugų būry 
pavakarieniaut: ir naujos dar 
nematytos programos pasižiū
rėti. 

Kai pobūvio organizatoriai 
— ...Margučio I i ' valdyba: Ma
rija Remienė, hirutė Jasaitie
nė. Matilda Marcinkienė, Vac
lovas Momki> Bronius Siliū-
nas ir Dalia S uogaite pajuto, 
kad salėje, c balkone jau be
veik visos vi-. - >s užimtos, sce
noje kaip ir K.ekvieną vakarą 
per radiją išgi: dome tokius ge
rai pažįsta;:: ;s žodžius: — 
„Labas vakaras, mieli 'Margu
čio II' klausyt.jai. 

„Margutis [T atsikūrė 1995-
aisiais, o pat. „Margutį" 1932-
aisiais įkūn Antanas Vana
gaitis. Jau ; -veik penkerius 
metus darbo dienomis vaka
rais, kai mej >o darbo sugrįžę 
ilsimės. „ M a r u t i s I F aplanko 
mūsų namu-, pranešdamas 
pačias nauja .šias, aktualiau
sias ir įdomiausias tos pačios 
dienos žinia.- iš Lietuvos, pa
saulio ir Amerikos, praneša 
apie būsim:.- renginius, kon
certus, vykstančius čia pat Či
kagoje, a: ie gyvenimo 
džiaugsmus liūdėsi, netek
tis. Radijo b;; igomis atskrieja 
vertingi dak; ru — J. Adoma
vičiaus, P. f i sučio , P. Moc
kaus patari: ai. (dabar savo 
paskaitėles p adėjo skaityti ir 
kiti, dr. K. J .co suburti gydy
tojai), sporto inios. kurias pa
ruošia E. Š laitis ir Vladas 
Janiūnas iš aetuvos, išklau
some religin s rimties valan
dėles, kurias oasikeisdami ve
da Ameriko- lietuvių Romos 
katalikų fed< acija ir Lietuvių 
evangelikų-', aeronų ..Tėviš
kės" parapij. , pasaulio žinių 
apžvalgą pa: lošia ir skaito B. 
Siliūnas. taisyklingas lietuvių 
kalbos pa>. ptis atskleidžia 
kun. J. Vaiš įvs, SJ . skamba 

muzika. Programų vedėjai, pa
baigę darbo dieną savo pagrin
diniuose darbuose, skuba į 
„Margutį II", stengdamiesi 
atrast i minutėlę ir pakalbinti 
svarbius į Čikagą atvykusius 
žmones. Kiekvienas klausyto
jas laukia jam įdomios laide
lės ir tikiu, kad visi vakare įsi
jungę radiją, jau pažįsta malo
nius Emilijos Andrulytės, Da
lios Sokienės ir Ryčio Januš
kos balsus. 

Praėjusio sekmadienio vaka
rą dvi trumpas menines pro
gramas paruošė „Žaltvyks
lė" ir „Govija''. „Žaltvyksles" 
teatro režisierė Audrė Budry
tė šmaikštaus Juozo Erlicko 
žodžiais pakvietė į „Blinkuvos 
poeto pagerbimą". Komedijos 
veiksmas turėjo vykti Blinku
vos šalyje, tiksliai neįvardin-
toje, bet nujaučiamoje. Kome
dija ar satyra visada žavi žiū
rovus, tik dažnai „subtilus" 
Juozo Erlicko komiškų situa
cijų surašymas, pašmaikštavi
mas, pasižodžiavimas, atlikė
jams toli gražu nėra lengvai 
įkandamas. Šios netradicinės 
komedijos ašimi buvo poetas 
Pranas Blinkevičius (vaid. V. 
Jašinskas) ir jo žmona Helen 
Blinkevičienė, poetinių jaus
mų žmogus (vaid. V. Drupai
tė), o apie poetą ir poeziją su
kosi svarbūs veikėjai, svarbios 
leidyklos darbuotojai: Petras 
Garnevičius (vaid. V. Šulnius), 
Garsekretore (vaid. E. Juod
valkė). Kolegė (vaid. G. Gil-
iespiei. panelė Sprindytė 

„Lietuvių liaudies daina tokia 
išgryninta, švari, jog paliečia 
giliausius žmogaus dvasios 
klodus, tikrąjį mūsų 'aš'. Je i 
nori, kad daina suskambėtų, 
tai tur i ja i nusilenkti, supa
prastėt i . Liaudies dainų dai
navimas — tai tars i apsivaly
mas nuo kasdienybės dulkių. 
Visi čia dirba taip sunkiai, o 
dainuodami įgauna visai kitos 
energijos". Šia, kita, įdvasinta 
energija dainininkai apdalino 
visus, dainuodami „Kai mažas 
buvau". „Lek gervele", „Ir pa-
jaugo žali leipa", „Paklausykit, 
jūs lietuviai", „Giedu dainelę" 
(A. Baranausko žodžiai ir mu
zika, pr i tar iant autentiškomis 
kanklėmis), aukštait iškai ir 
žemaitiškai rokuodami. 

Prieš vakarienę maldos su
s ikaupime kun, Juozas Vaiš-
nys, SJ , dėkodamas Aukščiau
siajam už maisto gerumą, pra
šė palaimos visiems susirinku
siems, gražaus lietuviško žo
džio garsintojams ir gerbė
jams . 

Šiam vakarui gardžią vaka
rienę buvo suruošusi O. Norvi
lienė, A. Lietuvninkienė ir V. 
Valavičienė. Gėrimų barą 
tvarkė A. Valavičius. Visi 
skirstėsi , dėkodami už malo
niai praleistą vakarą. Kad kur 
bebūtų namie ar kely, įsijungę 
1450 AM bangą 8 vai. v. visa
da išgirs pasveikinimą: „Labas 
vakaras , mieli 'Margučio IF 
klausytojai". Kad taip būtų ir 
po 10 metų, rūpinkimės, glo
bokime ir remkime „Margutį 
II", tą seną ir visada jauna t 
višką radijo laidą, išsaugoju
sią m u m s net tuos pirmuo
sius, da r iš Antano Vanagaičio 
laikų atskambančius muziki
nius šaukinius. __ . 

Laima Krivickienė 

„Govijos* dainininkai: Pranciškus 
tas Rimkevičius. Audrė Budrytė ir 

Ivinskis, Neringa Imšienė. Regiman-
-J urate Lukminienė 

..Margučio II" pokylio svečiai Iš kaires: Irena Šatiene. Aleksas Šatas. Liucija Einikienė. Anelė Bagdonienė ir 
•Juozas Vaineikis. 

ŠALFASS ŽAIDYINIŲ 
REGISTRACIJA 

Primenanv kad 50-ųjų Š. 
Amerikos L: tuvių sporto žai
dynių, įvyk- ančių š m gegu
žes 5-7 d. i;altimoreje. galu
tine krepšinio ir tinklinio ko
mandų reei.-iracija yra balan
džio 15 d. imtinai. Komandų ir 
žaidėjų sara-ai su mokesčiais 
siunčiami šiuo adresu: Vikto
ras Sajauskas. 9184 YVind-
flovver Dr.. Kllicott City. MD. 
21042. tel. ; 10-418-8344; fak

sas 410-418-5525 E-mail: 
rsajauskas@msn.com 
Individualių šakų (stalo te

niso, kegliavimo. šachmatų, 
raketbolo. ranku lenkimo ir 
šaudymo oriniu šautuvu) galu
tine registracija bus priimama 
ir varžybų dieną vietoje. 

Baltimoreje krepšinis vyks 
vyrų A. vyrų B. moterų ir jau
nių bei mergaičių A (1981 m. 
gimimo ir jaunesniu) klasėse. 
Tinklinis — vyru ir moterų 
klasėse. 

JAUNUČIU KREPŠINIO 
REGISTRACIJA 

Primename, kad 2000 m. 
ŠALFASS-gos jaunučių krep
šinio pirmenybių, vyksiančių 
š.m. birželio 3 ir 4 d. Hamil
tone. Ont.. preliminarine ko
mandų registracija yra ba
landžio 15 d. šiuo'adresu: Ar
vydas Šeštokas. 1411 VVinterb-
purne Dr . Oakville. Ont. L6J 
7B5. tel. 905-829-2289 (na
mu): 905-829-2183 'darbo'; 

faksas: 905-829-5641: E-mail: 
asestokas@aol. com 

Jaunučių krepšinio pirme
nybės vyks šiose berniukų ir 
mergaičių klasėse: B 11984-
1985 m. gimimo). C (1986-
1987 m.), D (1988-1989 m.). E 
(1990-1991) ir F „molekulių" 
'1992 m. gim. ir jaunesnių). 

Ga lu t inė jaunučių krepši
nio registracija — š.m. ge
gužės 10 d. imtinai. 

ŠALFASS centro valdyba 

http://titintim.il
http://IMlli.fl
file:///Varner
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