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Konservatorių viršūnėse 
mezgasi nauja intriga 

Vilnius, birželio 9 d. (BNS; 
— Seimo pirmininkas konser
vatorių vadovas Vytautas 
Landsbergis trečiadienį po 
pietų sukvietė partijos politinį 
tarybos posėdį. 
"Priešpiet pas Seimo pirmi

ninką pasiprašė priimami par
tijos pirmininko pavaduotojai 
Antanas Stasiškis ir Rasa 
Juknevičienė. V. Landsbergiui 
rytą grįžus iš Maskvos, A. Sta-
sdškiui ir R. Juknevičienei 
teko išeiti iš Nacionalinio sau
gumo komiteto posėdžio. Pa
sak R. Juknevičienės, jie pasi
prašė priimami „dėl politinės 
situacijos", tačiau tai buvęs 
įprastas dalykas. Anot konser
vatorės, paprastai politinė ta
ryba posėdžiauja kartą per sa
vaite. Trečiadienį posėdis 
nebuvo planuotas, tačiau jis 
rengiamas dėl ketvirtadienį 
numatyto balsavimo Seime, 
per kurį bus tvirtinama Ro
lando Pakso vyriausybės pro
grama. 

Stebėtojų nuomone, politinė 
taryba bandys užbėgti už akių 
buvusio premjero Gedimino 
Vagnoriaus šalininkų valdo
mai partijos valdybai. Be kita 
ko, valdyba svarstys galimybę 
pareikšti nepritarimą būsi
miesiems ministrams: ūkio — 
Eugenijui Maldeikiui, finansų 
— Jonui Lionginui bei vidaus 
reikalų — Česlovui Blažiui. 

Konservatorių valdybos na
rys Alfonsas Bartkus BNS 
trečiadienį patvirtino, kad po

sėdyje bus „dalykiškai disku
tuojama dėl programos". „Val
dybos nutarimu neabejotinai 
paremsime programą, nors 
galbūt ir yra abejonių dėl kai 
kurių ministrų", sakė A 
Bartkus. Pasak jo, valdybos 
nariams kelia abejonių „įta
kingų ministerijų — Ūkio, Fi
nansų bei Vidaus reikalų — 
vadovų pasiruošimas dirbti". 

Konservatorių partijos pir
mininko pirmasis pavaduoto
jas Antanas Stasiškis teigė 
„nemanąs, kad valdybos reika
las užsiimti išvedžiojimais". 
„Valdybos darbas — organi
zuoti autobusą arba salę", 
sakė A. Stasiškis. Pasak jo, 
spręsti dėl pritarimo vyriau-* 
sybės programai — „tai pir
miausia frakcijos reikalas, juk 
jai teks su vyriausybe dirbti". 

Birželio 2 d. konservatorių 
politinė taryba pareiškė re
mianti Rolando Pakso vado
vaujamą vyriausybę ir kvietė 
frakciją Seime balsuoti už ka
bineto programos ir įgaliojimų 
patvirtinimą. Taryba įparei
gojo visas partijos struktūras 
visokeriopai padėti, kad Tė
vynės sąjungos užsibrėžti pro
graminiai tikslai, atsispindin
tys vyriausybės programoje, 
būtų įgyvendinti. 

BNS žiniomis, artimiausiu 
metu kai kuriose žiniasklaidos 
priemonėse gali boti paskelb
ta straipsnių prieš minėtuo
sius tris ministrus. 

Politinės partijos pasiruošė 
vyriausybės patvirtinimui 
Vilnius, birželio 9 d. (BNS) 

— Konservatoriai trečiadienį 
įveikė vidaus nesutarimus ir 
pasiruošė paremti Rolando 
Pakso vyriausybės programą. 

Trečiadienį vakare vienas 
po kito įvyko partijos valdybos 
ir frakcijos Seime posėdžiai, 
po kurių paskelbti du doku
mentai. Partijos valdyba nuta
rė pritarti naujosios vyriausy
bes programai ir pakvietė vi
sus frakcijos narius ,jau šį 
ketvirtadienį Seime vieningai 
balsuoti už įgaliojimų sutei
kimą prezidento paskirtai vy
riausybei ir remti jos veiklą 
įgyvendinant patvirtintos pro
gramos nuostatas". 
\ š i ą nuostatą žurnalistams 
paskelbė buvęs premjeras, 
partijos valdybos pirmininkas 
Gediminas Vagnorius. 

Vėliau konservatorių frak
cija išplatino pareiškimą, ku
riame pabrėžiama, kad frakci
ja balsuos už R. Pakso ka
bineto programos ir įgaliojimų 
patvirtinimą. Pareiškime pa
žymima, kad frakcija „dirbs 
kartu su vyriausybe, kad Tė
vynės sąjungos tikslai, atsi
spindintys vyriausybės prog
ramoje, būtų įgyvendinti". 

Seimo centristai nei pa
rems, nei nepritars naujosios 
Rolando Pakso vyriausybės 
programai, trečiadienį po R. 
Pakso ir jo kabineto narių su
sitikimo su centristais pareiš
kė Centro frakcijos seniūnas 
Egidijus Bičkauskas. 

„Yra pati vyriausybė, už 
kurią lyg ir balsuojame, ir yra 
vyriausybės programa. Mes 
pritariame vyriausybės veik
lai, mes manome, kad vyriau
sybė turi pradėti funkcionuoti 
ir dirbti, bet mes negalime pri
tarti tai pačiai vyriausybes 
programai", žurnalistams sa
kė E, Bičkauskas. 

BNS žiniomis, prezidentas 

Valdas Adamkus telefonu kal
bėjosi su centristų vadovais ir 
pageidavo, kad jie nebalsuotų 
prieš R. Pakso programą. 

Pasak E. Bičkausko, ši pro
grama yra „iš esmės perrašy
ta, o galbūt truputėlį net pa
gadinta ankstesnė vyriausy
bės programa". „Todėl mūsų 
sprendimas — mes nebalsuo
sime prieš vyriausybės prog
ramą, matyt, nebalsuosime ir 
už", sakė E. Bičkauskas. Jo 
teigimų, dalis frakcijos narių 
susilaikys. 

Neparemdami vyriausybės 
programos, centristai neparo
dys nepasitikėjimo savo dele
guotu teisingumo ministru 
Gintaru Balčiūnu. „Mes ima
mės atsakomybės už tą sferą, 
kurioje dirba mūsų minist
ras", sakė Centro sąjungos se
niūnas. 

* Laikinasis ūkio minist
ras Vincas Babil ius nu
sprendė nubausti du bendro
vės „Lietuvos energya" (LE) 
vadovus dėl gegužės pabaigoje 
kilusio skandalo, kai Vilniuje 
lankėsi Rusijos bendroves „Je-
dinaja energetičeskaja siste
ma Rosiji" valdybos pirminin
kas Anatolij Čiubais. LE gene
raliniam direktoriui Virman
tui Jurgaičiui bendrovės val
dyba skyrė įspėjimą, o dispe
čerinio centro direktoriui Ja
nui Balinskiui nurodyta skirti 
griežtą papeikimą. A Čiubais 
vyko į Lietuvą pasirašyti su 
„Lietuvos energijos" vadovu 
V. Jurgaičiu protokolo dėl Ru
sijos ir Lietuvos energetikų 
bendradarbiavimo. Protokole 
buvo numatyta: Kruonio hid
roelektrinė turi tenkinti Rusi
jos energetikos sistemos po
reikius, o Lietuva bendradar
biaus su Rusija, nutiesus į 
Lenkiją elektros energijos per
davimo liniją. <EK*> 

Gegutes 31-ąją — Pasaulinę dieną be tabako — kauniečiai, skanduodami „Meak pakeli!", pažymėjo eisena 
Laisves alėjoje, dalindami rūkantiems ledinukus mainais į cigaretes, o Muzikinio teatro kiemelyje „palaidojo" 
didžiuli cigarečių pakelį. Renginį „Paskutinė pakelio kelionė* suruoiė Sveikatos ugdymo centras bei 
Kauno Medicinos universiteto studentų atstovybė. 

Nuotr.: Renginio dalyviai prie Muzikinio teatro ruošiasi cigarečių pakelio „laidotuvėms*. (Blu) 

Į Šengeno erdvės valstybes 
lietuviai gali vykti be vizų 

Briusel i s , birželio 9 d. 
(Elta) — Trečiadienį Briuse
lyje žengtas paskutinis žings
nis, kuriuo Lietuvos pilie
čiams atverti beviziai keliai į 
visą Šengeno sutarties erdvę. 

Lietuvos užsienio reikalų 
viceministras Jonas Rudale-
vičius drauge su savo kolego
mis iš Beniliukso valstybių 
pasirašė dvišales bevizio re
žimo sutartis, kurios įsigalios 
liepos 1 dieną. Nuo tada be 
vizų bus galima vykti į Bel
gijai Nyderlandus ir Liuksem
burgą. Taip pat sudaryta ke-
turšalė nelegalių emigrantų 
grąžinimo sutartis, kuria 
apibrėžiamos nelegaliai šiose 
valstybėse esančių asmenų 
grąžinimo sąlygos, pranešė 
Lietuvos diplomatai. 

Beniliukso valstybės tapo 

narėmis, sudariusiomis bevi
zių kelionių sutartis su Lietu
va. Iki šiol tai padaryti trukdė 
sudėtingos teisinės procedūros, 
Belgijoje ir Nyderlanduose ki
lusi vyriausybės krizė. 

Beje, pasak Eltos šaltinių, 
Latvija bei Estija dar tik dera
si su Beniliukso valstybėmis ir 
kol kas neaišku, kada gali 
būti pasirašytos hayizio reži
mo sutartys tarp jų. 

Taigi dabar Lietuvos pi
liečiai turizmo ar verslo reika
lais be vizų gali vykti į visas 
dešimt Šengeno susitarimo 
valstybių, kurios yra panaiki
nusios tarpusavio sienų kon
trolę. 

Vasario 1 d. įsigaliojo Lietu
vos bevizio režimo susitarimas 
su pirmąja Šengeno grupės 
valstybe — Austrija, o nuo 

Nuo kovo 1 d. tokia tvarka 
įsigaliojo su Vokietija, Pran
cūzija, Graikija ir Portugalija. 
Balandžio viduryje atsivėrė 
keliai į Ispaniją. 

Bendra viešnagės be vizų 
Šengeno valstybėse trukmė 
negali būti ilgesnė kaip 90 
dienų per pusę metų. Norin
tieji ten praleisti daugiau lai
ko, įsidarbinti, mokytis ar 
stažuotis, turi įsigyti specia
lias vizas. 

paskutinėmis Šengeno grupės vasario vidurio — su Italija. 

Ar apsaugos Kuršių neriją 
prezidentas-gamtosaugininkas? 
Vilnius , birželio 9 d. (BNS) 

— Prezidentas Valdas Adam
kus naujosios vyriausybės 
prašys sudaryti darbo grupę 
dėl Neringos oro uosto tolesnio 
likimo, žurnalistams sakė pre-

Sprogus Būtingei, 
latviai gautų 

nemažai pinigų 
Būt ingė , birželio 9 d. (BNS) 

— Jei Būtingės naftos termi
nale įvyktų avarija, pagal pa
sirašytą terminalo drau
dimo sutartį, jos pasekmėms 
likviduoti Latvija gautų 150 
milijonų JAV dolerių (600 
mln. litų), trečiadienį Būtin
gėje Latvijos aplinkos apsau
gos valstybės ministrei Inesei 
Vaiderei pranešė Lietuvos ap
linkos apsaugos viceministras 
Artūras Daubaras. 

Apskaičiuota, kad avarijos 
atveju, jos pasekmių panaiki
nimui Latvijai galėtų būti su
mokėta daugiausia 200 milijo
nų latų (maždaug 1.3 milijar
do litų) — tokia draudimo su
ma laikoma pakankama. 

Pasak A. Daubaro, į Būtin
gės naftos terminalo statybą 
jau investuota 227 mln. litų, 
tačiau darbų užbaigimui dar 
reikia daug lėtų. Dabar 88.5 
proc. Būtingės terminalo ak-
ojų priklauso Lietuvos vyriau
sybei, tačiau Seimas sutiko, 
kad 66 proc. akcijų būtų par
duota strateginiam statybos 
investuotojui — bendrovei 
„Williams International". 

zidento patarėjas Darius Kuo
lys po pasitarimo preziden
tūroje, kuriame dalyvavo ap
linkos ministras Danius Lygis 
ir Neringos miesto meras Sta
sys Mikelis. 

Praėjusiais metais buvo su
stabdyta Neringos oro uosto 
1,200 metrų ilgio nusileidimo 
tako statyba. Šiuo metu yra 
nutiesta 800 metrų ir, pasak 
aplinkos ministro D. Lygio, 
dabar projektas keičiamas. 

Susitikime daug dėmesio 
skirta oro uosto paskirčiai. 
Neringos savivaldybė nori, 
kad oro uostas aptarnautų ir 
komercinius skrydžius, tačiau 
aplinkosaugininkai mano, kad 
tai pakenktų gamtai. Pasak 
D. Kuolio, prezidentas mano, 
kad statomas oro uostas turi 
nepakenkti trapiai Neringos 
gamtai, bet kartu tarnauti ir 
vietos gyventojų poreikiams. 
„Šiuos du dalykus reiktų suba
lansuoti ir gražiai suderinti", 
sakė patarėjas. 

Ministro D. Lygio nuomone, 
oro uostas turi būti naudoja
mas tik avariniams nusileidi
mams. 

Meras S. Mikelis teigė, kad 
Neringos oro uosto plėtros 
planą 1997 m. patvirtino 
Aplinkos ministerija ir iki liol 
jo vykdymas nėra sustabdy
tas. Jis pažymėjo, kad jau at
likta darbų už 5 mln. litų, ku
rie buvo numatyti 1998 m. 
biudžete. „Tai yra mokesčių 
mokėtojų pinigai, ir su jais 
reikia skaitytis", sakė meras. 

* l^aikhmi e inant is v idaus 
reikalų ministro pareigas 
Stasys Šedbaras antradienį 
Seime paprašė atidėti Gyvena
mosios vietos deklaravimo įs
tatymo įgyvendinimą iki 2000 
metų balandžio 1 d. Atsisakyti 
sovietinės pasų sistemos „pa
likimo" — gyvenamosios vie
tos registravimo, „atvykimo-
išvykimo" lapelių pildymo ir 
kitų su tuo susijusių procedū
rų — buvo numatyta nuo šių 
metų liepos 1 d., pradėjus ga
lioti minėtam įstatymui. Ta
čiau tam nebuvo skirta pakan
kamai pinigų. Tokiai progra
mai reikėjo daugiau kaip 34 
mln. litų kompiuterinei įran
gai, informacinėms progra
moms įsigyti. 1999 m išlaidų 
sąmatoje programai skirta tik 
2miln. litų. 

* „Lietuvos ryto" redak
cijom skilt is „Laiko ženklai" 
rašo (06.09), jog Vadovybės 
apsaugos departamentas jau 
praėjusią savaitę prie būsimo 
premjero Rolando Pakso as
meninio namo Šilo gatvėje 
ėmė skubiai rengti modernią 
apsaugos ir stebėjimo sistemą. 
Mat naujajam premjerui atsi
sakius keltis į ministro pirmi
ninko rezidenciją Turniškėse, 
toks statusas suteiktas priva
čioms R. Pakso valdoms. Prie 
namo pastatyta apsaugos bū
delė, perkasus gatvę, nutiesti 
stebėjimo sistemos laidai, 
įrengiamos vaizdo kameros. 
Kiek tai kainuos valstybės 
biudžetui, neskelbiama. Laik
raščio nuomone, šios išlaidos 
gal ir neatrodytų labai dide
lės, jeigu jos nebūtų visiškai 
beprasmės — juk visa būtina 
apsaugos įranga seniai su
montuota nenaudojamoje pa
gal paskirtį premjero reziden-
Ojoje Turniškėse. <uu> 

* Vyriausybė* nutarimu 
sudaryta darbo grupė ren
gia pasiūlymus, kaip panaudo
ti atimtas ar kitaip valstybei 
perduotas prekes. Iki šiol 
atimtas alkoholis buvo naiki
namas. Projekto rengėjai ma
no, kad dalis atimto etilo alko
holio gali būti panaudojama 

Lietuvių meilė Europos Sąjungai 
labai atvėso 

Vilnius, birželio 9 d. (BNS) sa parodė, kad 48 proc. Lietu
vos verslininkų mano, jog na
rystė ES atneš naudo: 
suteiks naujų galimybių. 

— Briuselio spaudimas už
daryti Ignalinos atominę elek
trinę (IAE) smarkiai atšaldė 
lietuvių norą stoti į Europos 
Sąjungą, rodo visuomenes 
nuomonės apklausa. 

Narystę Europos Sąjungoje 
balandį rėmė tik 27 procentai 
Lietuvos gyventojų — beveik 
perpus mažiau nei prieš pus
metį, kai stojimui pritarė 51 
proc. apklaustųjų. 

Tai — pats mažiausias para
mos procentas per visas ap
klausas Lietuvoje ir, drauge 
su Estija, mažiausias tarp 
visų narystės siekiančių val
stybių. 

Tokius duomenis trečiadienį 
paskelbė Europos Komisijos 
delegacijos Lietuvoje infor
macinis centras. Viešosios 
nuomonės atsakaitą apie ES 
plėtrą parenghė Europos Par
lamento sekretoriato speciali 
darbo grupė. 

Pasak apžvalgos, „parama 
Europos integracijai drama
tiškai sumažėjo prasidėjus 
smarkiems ginčams dėl IAE 
uždarymo". „Lietuvoje didėja 
susirūpinimas, jog IAE už
darymas gali smarkiai pa
kenkti valstybės ūkiui ir pra
gyvenimo lygiui", sakoma ap
žvalgoje. 

Per apklausą pernai rudenį 
80 proc. Lietuvos gyventojų 
pageidavo, kad IAE, gaminan
ti apie 80 proc. elektros ener
gijos, nebūtų stabdoma. Pasak 
apžvalgos, Lietuvos visuo
menėje kaip mėginimas įtikti 
ES buvo įvertintas ir mirties 
bausmės panaikinimas. Kita 
šiemet balandį atlikta apklau-

ir 

Lietuvių 
euroskept i škumas — 

t e c h n i n ė klaida 
Lietuvos sociologai ir euro-

integracijos pareigūną; pareiš
kė rimtų abejonių dėl Briuse
lio paskelbtų duomenų apie 
neva smarkiai „atvėsusią lie
tuvių meilę" Europos Sąjun
gai. 

„Tai greičiausiai technine 
klaida", sakė Europos komite
to prie Lietuvos vyriausybės 
Visuomenės informavimo sky
riaus vedėja Dalia Baškaus
kaitė. 

Ji rėmėsi viešosios nuomo
nės ir rinkos tyrimų centro 
„Vilmorus" duomenimis, ku
rie, nors ir rodo tam tikrą sim
patijų narystei ES sumažėji
mą, tačiau ne tokį didelį, kaip 
paskelbė Briuselis. 

Kiekvieną mėnesį atlieka
mų „Vilmorus" tyrimų duome
nys rodo, kad pritariančiųjų 
narystei ES balandį Lietuvoje 
buvo 39 proc., o nepritarian
čiųjų — 28. Tokius duomenis 
Europos komitetas, kaip ir 
kas mėnesį, perdavė į Briuse
lį. Anksčiau Briuselio ruošia
mos apžvalgos atitikdavo Lie
tuvos sociologų duomenis. 

„Man atrodo, tai panašu į 
klaidą", pastarąją Briuselio 
apžvalgą komentavo „Vilmo
rus" vadovas Vladas Gaidys. 
Kiti Briuselio apžvalgoje skel
biami duomenys ir komenta
rai atitinka „Vilmorus" atas
kaitas. 

Buvę kagėbistai 
atleidžiami iš darbo 

Vilnius, birželio 9 d. (BNS) 
— Lietuvos gyventojų genoci
do ir rezistencijos tyrimo cen
tras (GGRTC) nuo metų pra
džios gavo darbdavių pra
nešimų apie daugiau nei 250 
savo pavaldinių, anksčiau dir
busių sovietų KGB struktū
rose. Maždaug ketvirtis buvu
sių saugumiečių jau neteko 

gamybinėms ar mokslinėms 
reikmėms. Pvz., kosmetiką ga
minančios įmonės prašo spi
rito skirti įrengimų valymui, 
nes tai kainuotų pigiau nei jį 
įsivežti. Vienos tonos alkoholi
nių gėrimų sunaikinimas kai
nuoja 1,000 litų, neįskaičiuo
jant jų saugojimo, įvairių pa
reigūnų sugaišto darbo laiko. 
Pernai Lietuvoje buvo sunai
kinta per 700,000 litrų atimto 
ar kitaip valstybei perduoto 
alkoholio. Vyriausybė Vidaus 
reikalų ministerijai vien už šio 
alkoholio saugojimą skyrė be
veik 700,000 litų. 

* Ekologai perspėjo Ap
linkos ministeriją, kad bū
tina toliau stebėti upinius 
kraujasiurbius mašalus ne tik 
Nemune, bet ir Neryje bei ke
liose kitose upėse. Balandžio 
pabaigoje nerimą sukėlusios 
Neries upės mašalų lervos ne
išsivystė ir šiemet nekamuos 
aplinkui gyvenančių žmonių 
bei jų gyvulių. Kaip jau skelb
ta, Dzūkija šią vasarą galės 
lengviau atsikvėpti nuo Ne
mune gyvenančių kraujasiur-
bių muselių, nes maždaug 200 
kilometrų ilgio Nemuno ruože 
tarp Gardino ir Prienų buvo 
išpurkšta 8,600 kilogramų 
specialios biologinės priemo
nės „VectoBac" ir išnaikinta 
90 proc. mašalų lervų. <BNS> 

darbo. 
Darbdavius pranešti apie 

dirbančius buvusius sovietų 
saugumo darbuotojus įparei
goja sausio 1 dieną įsigaliojęs 
įstatymas dėl KGB vertinimo 
ir šios organizacijos kadrinių 
darbuotojų darbinės veiklos 
apribojimo. Įstatymas drau
džia buvusiems KGB kadri
niams darbuotojams 10 metu 
dirbti įvairiose valdžios, kraš
to apsaugos, teisėsaugos, ry
šių, bankų, diplomatinėse tar
nybose ir strateginėse įmonė
se. 

GGRTC Specialiųjų tyrimų 
skyriaus vadovas Rytas Nar
vydas sake, kad centras 
drauge su Valstybės saugumo 
departamentu surinko me
džiagą ir nusiuntė atsakymus 
darbdaviams del maždaug 
130-ties buvusių KGB darbuo
tojų galimybes toliau tęsti 
naująjį darbą. Pasak R. Nar
vydo, profesinės veiklos apri
bojimai pritaikyti maždaug 
pusei ištirtų buvusių sovietų 
saugumiečių, ir jie atleisti iš 
darbo. 

Buvusių KGB darbuotojų 
skaičiumi „rekordininke" tapo 
vidaus reikalų sistema, pra
nešusi apie pusšimtį joje 
įdarbintų buvusių KGB pa
reigūnų. Nemažai jų taip pat 
dirbo prokuratūros sistemoje. 
apie 10 — Ignalinos atominėje 
elektrinėje. Daugelis jų atleis
ti. 

KALENDORIUS" 
Biržel io 10 d.: Diana, Galindas. 

Liutgarrfa. Margarita. Vainius, Vil-
gailė, Žybartas 

Biržel io 11 d.: Šv Barnabas, 
apaštalas; Aluona. Dainius. Flora, 
Ramintas. Rozolina, Tvirniantas 

wm 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
CLEVELAND, OH 

PIRMOJI KOMUNIJA 
ŠV. JURGIO PARAPI

J O J E 

Saulėtą gegužės 9-tą dieną, 
Clevelando Šv. Jurgio parapi
jos tikinčiųjų bendruomenė 
rinkosi į šimtametę bažnyčią 
ypatingai šventei. Trys para
pijos vaikučiai, Alytė Čepuly-
tė, Neris Klimaitė ir Kristijo
nas Vaitkus, tą dieną priėmė 
pirmąją Komuniją. 

Kanklių muzikai švelniai 
grojant giesmę „Jėzau pas 
mane ateiki", vaikučiai, nešini 
žvakutėmis, žengė didžiuoju 
taku link įspūdingai papuošto 
altoriaus. Drobinė vėliava, pa
puošta jų vardais, skelbė susi
rinkusiems jų tos dienos troš
kimą: „Ateik, ateik, Tavęs lau
kiu". 

Vaikučiai gražiai skaitė tos 
dienos šv. Mišių skaitinius ir 
savo sukurtas tikinčiųjų mal
das. Klebonas Juozas Bace
vičius kreipėsi \ susirinkusius 
turiningu pamokslu, o tada ta
rė žodį vaikams. Jis ragino 
juos niekados neužmiršti, kad 
Jėzus, ateisiantis į jų širdeles, 
juos myli visada. Per visą jų 
gyvenimą, Jėzus bus jų atra
ma ir užuovėja. Fleitai prita
riant, trys vaikų mamytės gie
dojo aukojimo giesmę, o po to 
kartu su vaikučiais giesmę, 
pritaikytą pirmos Komunijos 
dienai: „Ateiki, Jėzuli, į mano 
širdelę". 

Po šv. Mišių tėveliai parapi
jos salėje pavaišino visus šam
panu ir tortu. Klebonas Juo
zas Bacevičius ir visi Šv. Jur
gio parapijiečiai džiaugiasi 
kartu su vaikučiais šia svar
bia švente, ir didžiuojasi ypa
tingu dėmesiu, su kuriuo ši 
šventė ruošiama savoje para
pijoje. 

Žinios apie Šv. Jurgio para
piją Clevelande randamos in
ternete, adresu: 
www.SaintGeorgeParish.org. 

Ž. Vaitkienė 

OMAHA, N E 

ŠVENTĖME MOTINOS 
DIENĄ 

Tautiškumas ir lietuvybės 
puoselėjimas nedideliuose tel
kiniuose priklauso nuo veik
lesnių asmenų, kurių veikla 
yra aukštai vertinama. 

Gražus pavyzdys Omahoje. 
Po daugelio metų. buvo vie
ningai ir gražiai suruoštas 
Motinos dienos minėjimas, 
pradėtas Šv. Antano bažnyčio
je lietuviškomis Mišiomis, ku
rias aukojo kun. Samuel Rus-
sell iš Missouri valstijos. Cho
ras „Rambynas" giedojo keletą 
naujų giesmių, jomis paįvai
rindamas minėjimą. 

Po Mišių minėjimas persi
kėlė į Šv. Antano parapijos 
salę, kur susirinko nemažas 
būrys telkinio lietuvių. Moti
nos dienos minėjimą rengia 
skautija. o visas išlaidas pa
dengia LB 

Minėjimą pradėjo v.s. Irena 
Lileikienė, pakviesdama sve
čią kunigą tarti žodį Motinos 
dienos proga. Po gražaus ku
nigo sveikinimo, v.s. Gražina 
Rejpkevičienė „Aušros" Šokėjų 
būrelio vardu apibūdino pa
čius jauniausius šokėjus. Po to 
šokėjai ir lituanistinės mokyk
los mokiniai dainuodami suėjo 
ant scenos atlikti meninę mi
nėjimo programą. Jie dainavo 
ir deklamavo be jokių užrašų, 
dainavo iš visos širdies. Ir štai 
pasigirsta 5 metukų Sofijos 
Starcic švelnus balselis. Ji, 
pritariant kitiems vaikams, 
labai nuoširdžiai sudainavo 
kelis posmus solo. Tautinių 
šokėjų jauniausia grupė pašo
ko 5 šokius. Pabaigai vaikai 
padainavo „Mūsų spalvos", 
Laimai Starcic pritariant 
kanklėmis. 

Programą paruošė lituanis
tinės mokyklos mokytojos Bi
rutė Prišmantienė, Violeta 
Rottella, Laima Starcic ir tau
tinių šokių mokytoja Marytė 
Leggett, padedant Danguolei 
Hanson. 

Minėjimas baigtas pasivaiši-
nimu kava ir skanumynais. 

Algis A. 
* 

SEATTLE, WA 

Kun. Antanas Saulaitis, SJ. 

KUN. A. SAULAITIS 
KRIKŠTIJO VAIKUS 

Tėvas Antanas Saulaitis ge
gužes 21-25 dienomis lankėsi 
Seattle mieste. Gegužės 21 d. 
pavakare Nijolės ir Vidmanto 
Raišių namuose jis aukojo šv. 
Mišias, į kurias susirinko 
daug lietuvių. Gegužės 23 d. 
Šv. Monikos bažnyčioje įvyko 
trijų Raišių anūkų krikštynos. 
Kunigas A. Saulaitis krikštijo 
Viktoro ir Laurie Raišių dvejų 
metų dukrytę Sofiją Sigitą ir 
jų naujagimį sūnų Eriką Min
daugą, o taip pat Rasos Rai-
šytės ir Steve Liffick dukrelę 
Gabiją Oną. Po apeigų svečiai 
dar ilgai be*ndravo su tėvu A. 
Saulaičių svetinguose Raišių 
namuose. O gegužės 25 d., 
prieš kunigui išvykstant į 
Čikagą ir į Lietuvą, minia lie
tuvių vėl atskubėjo pasveikin
ti tėvo A. Saulaičio su dvigu
bai prasminga švente - gar
bingu 60 metų gimtadieniu 
bei įšventinimo į kunigus 30 
metų jubiliejumi. Seattle lie-

Pirmoji Komunija Clevelando Šv. Jurgio parapyoje S.m. gegužės 9 d. Ii k. 
maitė. klebonas kun. Juozas Bacevičius ir Alytė Čepulytė. 

— Kristijonas Vaitkus," Neris Kli-
Nuotr. L. Vaitkaus * 

tuviai džiaugiasi, jog toks gar
bingas svečias nepamiršta ap
lankyti mažesnių lietuvių tel
kinių. 

GARDNER, MA 

LIETUVIŲ KLUBO 
RENGINYS 

Gardnerio Lietuvių klubo 
prie ežero pavasarinis rengi
nys — pietūs ir šokiai, ruo
šiamas sekmadienį, birželio 
13 d. Pradžia 1 vai. p.p. Visi 
kviečiami. 

MŪSŲ MIRUSIEJI 

Mūsų būrys mažėja. Pasta
ruoju laiku Amžinybėn išlydė
jome: 

Leoną Genį, 78 metų am
žiaus: 

John Polchlopek, 74 metų, 
užaugęs lietuviškoje šeimoje 
pas senelius Adomavičius. 
Priklausė lietuvių klubui. Bu
vo žuvautojas ir medžiotojas. 

Avarijoje žuvę Bronė Ma-
jauskaitė-Grigas ir jos sūnus 
Brian Grigas. 

Amžinybėn pašauktas buvo 
Nellie Stasukėlis — Morris, 
84 m. amž. ir Nellie Rukas-
Lesneski. 69 metų. 

Visų laidotuvės buvo iškil
mingos ir gražios. Tesuteikia 
Viešpats mūsų mirusiems am
žiną ramybę. 

Koresp. 

ST. P E T E R S B U R G , F L 

GEDULO m VILTIES 
DD3NA 

St. Petersburg lietuvių klu
bo valdyba praneša, kad liūd
nąsias birželio dienas savo 
klube minės sekmadienį, bir
želio 13 d. Tą dieną 1 val.p.p. 
klubas yra užprašęs šv. Mišias 
už mirusius ar žuvusius Sibiro 

..Kanklių* vadovė Lina Naikelienė parodomojoj** pamokoje su Philadelphijo* mergaičių kanklininkių ansamb
liu, kūnam vadovauja Juozas Kasinskas Pamoka stebi Vinco Krėves lituanistines mokyklos mokiniai, tėveliai 
ir seneliai Nuotr Petro K. Vaikio 

tremtinius Šv. Vardo bažny
čioje, Guliport. Vėliau klube 
popietės metu vyks speciali 
programa. Visi St. Petersburg 
ir apylinkių lietuviai kviečia
mi atvykti į pamaldas ir minė
jimą. 

TĖVO'DIENA 

Birželio 20 d., sekmadienį, 
per klubo popietę St. Peters
burg lietuviai švęs Tėvo dieną. 
Vyks speciali programa, skirta 
tėvo pagerbimui. 

PRISIMINTAS 
ROMAS KALANTA 

R. Kalantos šaulių kuopa St. 
Petersburg gegužės 23 d. su
rengė Romo Kalantos minė
jimą, kuris prasidėjo pamaldo
mis Šv. Vardo bažnyčioje, da
lyvaujant šauliams ir Lietuvos 
Vyčiams su vėliavomis. Pa
maldų metu gražiai giedojo 
vyrų ansamblis, vadovauja
mas Leono Sodeikos. Po pa
maldų minėjimas buvo tęsia
mas lietuvių klube, kur R. Ka
lantos šaulių kuopos vadas 
Antanas Gudonis po trumpos 
įžangos apie susideginusį Ro
mą Kalantą paskaitą skaityti 
pakvietė Antaną Jonaitį. Pas
kaitininkas nupasakojo R. Ka
lantos gyvenimą, paminėda
mas jo šeimą ir susideginimo 
aplinkybes. Nors to meto ko
munistinis režimas Lietuvoje 
mėgino viską užslopinti, pa
reikšdamas, kad R. Kalanta 
buvo psichiškai nesveikas, ta
čiau į šį įvykį tuojau reagavo 
pasaulinė kitų kraštų spauda, 
publikuodama Romo Kalantos 
nuotraukas ir aprašymus, ku
riuose buvo išspausdinti mirš
tančio Romo žodžiai „Laisvės 
Lietuvai!" A Jonaitis apgai
lestavo, kad užsiėmę kasdie
nybe lietuviai jau pradeda pa
miršti šį didvyrį, kurio mirtis 
ir laisvės troškimas tapo žino
mas visame pasaulyje. Minėji
mas buvo baigtas, J. Laurie
nei perskaitant du eilėraščius 
ir visiems sudainuojant „Lie
tuva brangi". 

STEIGIAMAS 
FILATELISTU KLUBAS 

Lietuvių kilmės Ronald W. 
Yankowski organizuoja Tam
pa Bay apylinkėje lietuvių fi
latelistų klubą, kurio tikslas 
būtų sustiprinti meilę Lietu
vai ir pažinti ją iš arčiau per 
jos pašto ženklus ir vokus. Pir
masis susirinkimas šaukia
mas R. Yankowski namuose 
(15655 Darien Way, Clearwa-
ter, FL 33764) birželio 17 d. 
Organizatoriui galite paskam

binti telefonu: 727-536-9051 
ar rašyti elektroniniu paštu: 

Ryankowski@aol .com 
Susirinkimai bus šaukiami 

vieną kartą per mėnesį. Juose 
bus aptariami įvairūs lietuviš
kos filatelijos reikalai. Čia gali 
atvykti visi - ir Lietuvoje, ir 
Amerikoje gimę, besidomin
tys Lietuva ir jos pašto ženk
lais. 

Kuopos vadui Antanui Gu-
doniui išvažiuojant ilgesniam 
laikui į Lietuvą, gegužės 19 d. 
kuopos šauliai, susirinkę V. ir 
A. Gedmintų sodybon, į šeimy
ninį susibūrimą, palinkėjo jam 
laimingos kelionės ir prasmin
go dalyvavimo šventėje, šven
čiant 80-ąsias Lietuvos Šaulių 
sąjungos įkūrimo ir 10-ąsias 
atkūrimo metines. Kuopos rei
kalais rūpinsis vado pavaduo
tojas Stasys Norkūnas. 
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Tik šeštadienio laida: 
JAV ... .. $60.00 $46.00 
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Uisakant į Lietuvą: 
Oro pastų $500.00 $250.00 
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Tik šeštadienio laida oro pastų $160.00 $85.00 
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$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

Lietuvos kino režisierius Algirdas 
Tarvydas Los Angeles, CA. 

DAILIŲJŲ MENU 
KLUBAS TEBEGYVUOJA 

Los Angeles Dailiųjų menų 
klubo susirinkimas įvyko š.m. 
gegužes 22 d., pirmininkavo 
Algirdas Gustaitis. Credo pa
rašė ir į DMK priimti: dr. 

Živilė Gimbutaitė, Karolis 
Milkovaitis, Vytautas Šešto
kas, Gražutė Šlapelytė-Siru-
tienė ir kun. Stanislovas 
Anužis. Pasisakymus įstoja
miesiems raštams taip pat 
įklijavo Metraščio šeštame to
me. Nuo 1956 metų Dailiųjų 
menų klubo metraštininku 
buvo Algirdas Gustaitis, jis at
sisakė tolesnių metraštininko 
pareigų. Kitam susirinkimui 
metraštininku bus Vytautas 
Šeštokas. Pirmininko pareigas 
sutiko vykdyti kun. Stanislo
vas Anužis. 

Dalis Dailiųjų menų klubo 
susirinkime tartų kalbų, Vy
tauto Šeštoko, įrašyta į garso 
juostas, jos pasiųstos Lietuvos 
radijui į Vilnių. 

A Gustait is 

•Vis ilgiau reikia laukti , 
kad gydytojas pri imtu į 
kabinetą. Nors dažniausiai 
gydytojai sergančius asmenis 
tuojau priima, norintys svei
katą pasitikrinti dabar dažnai 
turi laukti mėnesį, kas 
anksčiau buvo negirdėta. 
(WSJ) 

•Amerikos madingos mo
terys vaikšto be kojiniu. J 
madą sugrįžusios (virš blauz
dos) „Capri" kelnės dėvimos 
be kojinių. Atrodo, kad 
panašiai pagalvojo sijonų 
dėvėtojos ir JAV-ose tapo ma
dinga kojinių nedėvėti. Koji
nių gamyklos nesirūpina — 
vasaros sezonui pakeitė spal
vas į „natūralesnes". (WSJ) 

•Didėja bedarbių skai
čius naujai baigusiųjų dok
toratų eilėse. 1997 m., 8.8% 
anglų kalbos ir 7% politinių 
mokslų doktoratus baigusieji 
negalėjo darbo rasti. Kyla 
doktoratą baigusiųjų bedarbių 
skaičius ir griežtųjų mokslų 
srityje. (Forbes) 

EUGENE C. DECKER DOS, P.C. 
4647 VV. 103 St , Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

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

Tel. 708-422-8260 

D R JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ava., Hfckocy Hite. IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR L PETREJKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.?r%£ory HiHš. IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Chicago IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Vatanctoe pegsl suetortmą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairvievv Dental Care 
6317 Fairvievv, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-968-0964 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas karna lietuviškai 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 

Napervste. IL 60563 
Tai (630) 527-0090 
3825 Highland Ave., 
Tower 1. Suite3C 

Downers Grove. IL 60515 
Tai (630) 436-0120 

LINAS SIDRYS. M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Rkjge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

Baltimorės lietuvių pensininkų klubo labdaros siuntinius siuntimui j Lietuvą ruošiant IA k.: valdybos sekretore 
Aldona M:«rnnkienr. klulx> finansų revizorius Jonas Kardokas, nuolatinė padėjėja Ona F.rinpenė, pirmininkas 
Algirdas Skud/.inskas ir nuolatini* talkininkė Eva Skudzinskienė 

http://www.SaintGeorgeParish.org


KO TRŪKSTA LIETUVOS 
ŠVIETIMUI? 
ZIGMAS ZINKEVIČIUS 

Lietuvą okupavę, bolševikai 
tuoj pat i š mokyklų išgujo tė
vynės meilę — patriotinį auk
lėjimą ir krikščionišką dvasią. 
Laisvę atgavus, mums pir
miaus ia reikėjo atkurti tai, ką 
bolševikai sugadino. Patrioti
nis ' ir krikščioniškasis auklėji
m a s turėjo sudaryti švietimo 
reformos pagrindą, jos bran
duolį- Tačiau taip neatsitiko. 
Kodėl? 

Bolševizmas Lietuvoje 
transformavosi į kosmopolitiz
mą, pabrėžiu, ne Vakarų pri
gimties kosmopolitizmą, bet 
ki lusį i š bolševizmo, kuris pa
mynė po kojomis patį švie
t imo reformos branduolį — 
tautinį bei krikščionišką auk
lėjimą — ir visą švietimo re
formą nukreipė į metodikos, 
mokymo ir auklėjimo techni
kos pertvarką, tuo užglaisty-
damas pačią reformos esmę. 

Tai patiko Lietuvoje įsivyra
vusiai , ekonomiškai labai ga
lingai bolševikinei nomenkla
tūrai, kuri siekė paslėpti savo 
bolševikines ištakas, nusikal
t imus l ietuvių tautai ir nedorą 
praturtėjimą, griūvant Sovie
tų Sąjungai. Per paperkamą 
t iniasklaidą bolševikinė no
menklatūra puoselėjo neva iš
ganingą mintį: praeitį reikia 
užmiršti, užmiršti, užmiršti. 
Taigi ė m ė klastoti istoriją. 
Ypač mokyklose. Ir čia tai da
ryti sekėsi , nes mokyklose 
darbavosi daug buvusių bolše
vizmo ideologų, perbėgusių į 
mokyklas iš panaikintų raj-
komų ir partkomų, švietime 
užėmusių vadovaujančias vie
tas , tapusių direktoriais. Ko
kie direktoriai, tokios ir mo
kyklos. Tuo būdu mokyklose 
dabar klusniai vykdoma no
menklatūros valia. 

Kai pabandžiau pakreipti 
Lietuvos švietimą ir jaunimo 
auklėjimą tautine-patriotine 
bei krikščioniška linkme, bu
v a u pirmai i rogai pasitaikius 
pašal intas Dabartinė Švieti
mo ir mokslo ministerijos va
dovybė nesipriešina kosmopo
litizmo dvasiai, eina pasroviui 
ir klusniai vykdo tai, ką nuro
do kosmopolitizmo ideologai iš 
prezidento aplinkos, kuri per
dėm kosmopolitinė. Savo nuo
monės ministerijos vadovai 
nerodo, galbūt jos ir neturi. 
Tuo būdu Lietuvoje mokykla 
nelietuvinama ir nekrikščioni-
nama, išskyrus atvejus, kai to 
imasi vietose pažangesni di
rektoriai, kurių, deja, yra ne
daug. Ministerijai tai nerūpi. 
Antai ministro Kornelijaus 
Platelio straipsnyje „Dėl prezi
dento metinio pranešimo", pa
skelbtame ministerijos infor
maciniame leidinyje, š.ro. Nr. 

17-18, nurodomi šie patys 
svarbiausi švietimo reformos 
dabartinio etapo prioritetai: 1. 
ugdymo bei studijų moderni
zavimas ir Švietimo kokybės 
kėlimas, 2. socialinių pedago
ginių mokymosi ir studijų są
lygų gerinimas ir 3. švietimo 
sistemos harmonizavimas. O 
kur patriotinis ir krikščioniš
kas ugdymas? Jis net nepa
minėtas. Laikomas nesvarbiu. 

Kaip minėjau, švietimo re
formos nuostatose mokyklų 
sulietuvinimas ir sukrikščio-
ninimas buvo pakeistas vien 
metodikos, mokymo ir auklė
jimo technikos pertvarka. Bet 
ir čia nueita ne į tą pusę. Tu
rėjome labai gerą pavyzdį. Juk 
maždaug nuo 1937 m. nepri
klausomoje Lietuvoje buvo 
pradėta vykdyti švietimo per
tvarka. J i vykdyta sėkmingai, 
tačiau pabaigti sutrukdė oku
pacijos. Gerai ją atsimenu, nes 
pats mokiausi jau pertvarky
tose pradinės mokyklos ir gim
nazijos klasėse. Tada turėjo
me nemažą žymių švietimo te
oretikų, padėjusių tos pertvar
kos pagrindus. 

Buvo tikimasi, kad, Lietuvai 
vėl atgavus nepriklausomybę, 
bus baigti pradėtosios pertvar
kos darbai, bent bus pasinau
dota jos pagrindais, žinoma, 
atsižvelgus į pasikeitusias są
lygas ir laiko reikalavimus. 
Tačiau mūsų švietimo refor
mos strategai nuėjo kitu keliu. 
Būdami tipiški teoretikai 
(daugelis jų patys nedirbę mo
kyklose), jie švietimo reformos 
modelį kūrė, nusižiūrėję į Va
karuose esančias švietimo sis
temas, beje, gerokai įvairuo
jančias, neretai viena kitai 
priešingas. Elgėsi taip, lyg 
mes būtume pedagogikos sri
tyje kokie beturčiai. Ignoravo 
Stasio Šalkauskio, Antano 
Maceinos, Prano Mašioto ir 
kitų žymiųjų Lietuvos peda
gogų palikimą, arba nedaug į 
jį tekreipė dėmesio. Nepaisė 
kelių šimtų metų Lietuvoje 
mokyklos patirties. Ją iš tik
rųjų sėkmingai naudojosi tik 
mūsų išeiviai, kūrę lietuviš
kąjį švietimą toli nuo Lietuvos 
tenykštėmis sąlygomis. O pas 
mus švietimo sąvoka buvo ku
riama, sudurstant Vakarų 
švietimo elementus. Daug kas 
atgimstančiai valstybei pritai
kyta dirbtinai, taip sakant, 
Vakarų švietimo elementai 
buvo spraudžiami į Lietuvos 
realybę, lyg į kokią Prokrusto 
lovą. N e viskas mums tiko. 
Mums iš tikrųjų nevertėjo 
dirbtinai kopijuoti nuo Vaka
rų viską: kas gera ir kas ne
gera. Į jų sukurtus švietimo 
modelius turime Žiūrėti kūry

biškai, derinti juos prie mūsų 
sąlygų. Kitaip tie metodai ne
duos gerų rezultatų. 

Mūsų švietimo reformos 
strategų sukurtoji koncepcija 
neorientuoja į. tai, kad visų 
mokyklos reformų pagrindą, 
tų reformų varomąją jėgą su
darytų tautiniai idealai. Žo
džių patriotizmas, bažnyčia 
švietimo koncepcijoje reikia 
ieškoti su žiburiu. Tautiniai ir 
krikščionybės idealai turi būti 
ne bet kokie, o aiškūs, pade
dantys išsaugoti tautos at
mintį, jos savitumą. Tautinė ir 
krikščioniška dvasia turi būti 
visų mokymo priemonių, pro
gramų, vadovėlių, televizijos 
laidų, mokyklai pagrindas. De
ja, to nėra. 

Mokyklai labai svarbu geri 
vadovėliai. Bet tokių turime 
nedaug. Vadovėlių leidybą įta
koja Atviros Lietuvos fondas, 
kuriam patriotinis ir krikščio
niškas jaunimo ugdymas visai 
nerūpi. 

Didelį vaidmenį, patriotiš
kai ugdant Lietuvos pilietį, 
turėtų atlikti spauda ir apsk
ritai žiniasklaida. Bet ji to 
vaidmens neatlieka, o neretu 
atveju ne t jam kenkia Man 
dirbant ministru, spaudos, 
ypač didžiųjų dienraščių, užsi
puolimai paprastai sustip
rėdavo, kai tik imdavau tvar
kyti kurį svarbų auklėjimo 
darbo barą. Susidarydavo 
įspūdis: jeigu kritikuoja, vadi
nasi dirbu gerai', jeigu kritika 
ima si lpnėti — kažkas jau ne
be taip. Ar to mums reikia iš 
spaudos? 

Lietuvos Krikščionių demok
ratų partijos, kuriai švietimas 
turi labiausiai rūpėti, į taka 
dabartiniam Lietuvos švieti
mui j a u visai nutraukta, jos 
nebėra, ne be pačios vadovy
bės kaltės . Krikščionė demok
ratė viceministre Gražina Pa-
liokienė izoliuota, švietimui 
neįtakoja. Krikščionių demok
ratų vadovybė švietimu ne
sirūpina, per pastaruosius me
tus partijos valdyba nesvarstė 
jokių, su švietimu ir auklėji
mu susijusių, rimtesnių klau
simų. Apskritai valdybos posė
džiuose daugiausia kalbama 

apie valdžios postus, kaip juos 
gauti, kaip atkariauti iš kon
servatorių. Ideologija visai ne
rūpi. 

Šviet imo ir mokslo ministe-
zįją dabar valdo ne konserva
toriai, nors ministras konser
vatorius, bet joje įsigalėję 
centristai. Per daugiau rlegu 
metus laiko nebaigta kom
plektuoti kadrų, kiek žinau, 
dar vis nepaskirti dviejų svar
bių departamentų direktoriai. 
Vietoj mano paleistos, t iksl iau 
— savo paleidusios, Švietimo 
tarybos įkurtos 3 tarybos, ku
rias praktiškai valdo preziden
to patarėjas Darius Kuolys, 
galintis bet ką keisti, apeida
mas ministeriją. Žinoma, j is 
turi v isas sąlygas diegti rao-

Lietuvos Respublikos prezidentą: Valdas Adamkus, susitikęs su po
piežiumi Jonu Paulium II. Nuotr. Kitos 

Danutė Bindokienė 

Vis tik geriausia po 
tėvynės padange 

kyklose kosmopolitinę ideolo
giją, išstumti patriotizmo ir 
krikščionybės elementus ten, 
kur jų dar esama. 

Specifinės švietimo sąlygos 
Pietryčių Lietuvoje. Jų negali
ma išleisti iš akių. Ten nelie
tuviškos savivaldybės ignoruo
ja žmonių konstitucinę teisę 
patiems pasirinkti mokyklą, 
mokyti savo vaikus valstybine 
kalba. Šio krašto gyventojai 
neturi būti diskriminuojami. 
Jie iš tikrųjų nori, kad vaikai 
mokėtų valstybinę kalbą. Len
kiškos mokyklos jos pakanka
mai gerai neišmoko, todėl jie 
leidžia savo vaikus į lietuviš
kas mokyklas. Jų norui ten
kinti privalome sudaryti visas 
sąlygas. Pastaraisiais metais 
šia kryptimi nemaža padary
ta. Tam vyksmui nereikia 
trukdyti. Atvirkščiai, reikia jį 
visokeriopai skatinti. Nerimą 
kelia švietimo įstatymo patai
sos ir jų taikymas Pietryčių 
Lietuvoje, komplikuojantys 
lietuviškų švietimo įstaigų 
steigimą tame krašte ir katali
kiškų mokyklų darbą visoje 
Lietuvoje. 

Lietuvos mokykla dabar yra 
kryžkelėje. Nuo mūsų pačių 
priklauso, kuriuo keliu pasuk
sime, kaip auklėsime jaunimą, 
būsimą Lietuvą. Rinkimės: 
auginsime Lietuvos patriotus 
ar mankurtus? Patriotų augi
nimui vis dar stipriai prieši
namasi. Bet visokį pasiprieši
nimą ugdyti dorą jaunąją kar
tą reikia įveikti. Nuo šio darbo 
sėkmės priklausys Lietuvos 
ateitis. Dirbkime šį darbą, ne
gailėdami jėgų. 

Lietuvos nepriklausomybės 
priešai vis dar rezgia visokias 

pinkles. Jie supranta švietimo 
ir auklėjimo reikšmę. Įvairiais 
būdais stengiasi sutrukdyti 
teigiamus poslinkius. Manipu
liuoja savo ar per kitus pavei
kiamais asmenimis. Todėl bū
kime budrūs. Išmokime skirti 
grūdus nuo pelų. Takoskyra 
aiški; vienoje pusėje Lietuvos 
tradicijų tąsa, kitoje — sovie-
tinių ir vakarietiškų hibridų, 
taigi mankurtų, auginimas. 
Nt>suklysime! Darykime vis
ką, kad Lietuvos ateitis būtų 
šviesesnė. Daugiau optimiz
mo. Lietuva ne pirmą kartą 
išgyvena sunkias dienas. Išsi
painioti sugebėdavo mūsų pro-
tėvįai, sugebėsime ir mes! 

PIRMOJI 
NEVALSTYBINĖ 

AUKŠTOJI MOKYKLA 

Gegužės 4 d. vyriausybės 
spaudos tarnyba pranešė, kad 
vyriausybė nutarė suteikti li
cenciją veikti nevalstybinei 
aukštajai mokyklai — Vilniaus 
Sv. Juozapo kunigų seminari
jai. Seminarijos steigėja — 
Vilniaus arkivyskupija. Nu
statyta, kad seminarija yra 
mokslo it studijų institucija, 
teikianti aukštąjį išsilavinimą 
pagal teologijos mokslo kryp
ties studijų programas. 

* Gegužės mėnesi nedar
bas Lietuvoje sumažėjo 0.3 
punkto ir birželio 1 d. buvo 7.8 
proc. Pernai birželio pradžioje 
nedarbas buvo 6.2 proc. Di
džiausias nedarbas buvo Laz
dijų, Šalčininkų ir Akmenės, 
mažiausias — Prienų ir Kė
dainių rajonuose. <BNS> 

Daugiausia Kata l ikų Baž
nyčios istorijoje kel iaujant is 
popiežius šiuo metu vė l lanko
si savo gimtojoje šalyje. Vizito 
metu (šį sekmadienį , birželio 
13 d.) jis pala imintais ia is pa
skelbs 108 kankin ius , kurie 
sutiko mirtį iš nac ių rankų. 
Toje grupėje yra ir du kunigai 
marijonai: Anthony Leszcze-
wicz ir George Kaszyra. Po
piežius taip pat pašvent ins 
marijonų bažnyčią Lichen vie
tovėje. I i ški lmes yra išvykęs 
ir Šv. Kazimiero provincijos iš 
Čikagos provincijolas kun. Do
naldas Petraitis, MIC. 

Nepaisant brandaus a m 
žiaus ir si lpstančios sve ikatos , 
popiežius Jonas Pau l ius II 
nuolat keliauja, l a n k y d a m a s 
„Kristaus avidės" gyventojus , 
visur palikdama st iprų įspūdį, 
ne tik katalikams, bet ir kita
tikiams, ir vis iškai net ik in
tiems. Kai sudarinėjami sąra
šai labiausiai į takingų ar pa
sižymėjusių šio š imtmečio as 
menų, šv. Tėvas turėtų būti 
įrašytas pirmuoju, nes jį pa
žįsta ir gerbia n e t to l imiaus ių 
mūsų planetos v ie tų gyvento
jai. Kadangi tos s ie lovadinės 
kelionės sus i laukia žiniasklai-
dos dėmesio, tur ime progų 
matyti, kaip š is 79 m. amžiaus 
popiežius kovoja su savo fi
zinėmis negal iomis , kaip tie
siog nykte nyksta m ū s ų aky
se... Tačiau Lenkijoje, kur j is 
nuvyko praėjusį sekmadienį 
trylikos dienų vizitui , po
piežius Jonas P a u l i u s II at
rodė numetęs v i są s u n k u m ų ir 
metų naštą — jo ir ž ingsnis 
buvo kažkaip tv ir tesnis , ir bal
sas aiškesnis, ir nuovargis 
veide neberyškus: T a i akivaiz
dus įrodymas, ka ip tėvynės 
žemė gali atgaivint i , suteikti 
naujų jėgų. Nors sakoma , kad 
popiežius, pradėdamas sun
kias savo pare igas Katal ikų 
Bažnyčioje, praranda taut inę 
tapatybę ir t a m p a „pasaulio 
piliečiu* (iki šiol v i s i popiežiai 
buvo italų ki lmės) , b e t Jonas 
Paulius II su laužė ir tą tradi
ciją — jis nesidrovi s a v o kil
mės krašto, nebijo rodyti j a m 
palankumo. Antra ver tus , j is 
daug kartų tą ypat ingą pa
lankumą parodė ir l i e tuv iams , 
kurie mėgsta tvirt int i , kad po
piežius savo gys lose turi ne
mažą dalį l ie tuviško kraujo. 

Juk ir dabar, bes i lankyda
mas Lenkijoje, j i s į maldinin
kus, kurių tarpe buvo keli 
tūkstančiai l ietuvių, kartu su 
prezidentu Valdu A d a m k u m 
bei Lietuvos ambasadorium 
Lenkijai A n t a n u Valioniu, 
prabilo l ietuviškai, š i l tai prisi
mindamas savo 1993 metų 

rugsėjo m ė n e s i o v iešnagę Lie
tuvoje — Aušros Vartus . Kry
žių kalną... Mišių metu Evan
gelija buvo skaitoma ne tik 
lenkiškai, bet ir l ietuviškai, o 
lietuvišką giesmę pagiedojo 
mūsų tautiečiai iš Punsko. 

Suprantama, i ški lmėse da
lyvavo tikintieji ir iš kitų 
aplinkinių Europos valstybių: 
Baltarusijos, Ukrainos, Latvi
jos, Estijos ir pan., tad po
piežiaus atvykimas į Lenkiją 
buvo v i s i ems ypatinga šventė. 
Rodos, n iekas čia negalėtų pri
kibti, o v i s dėlto, kaip sakoma, 
„norint šunį mušti , lazdą vi
suomet gal ima rasti". Taip ir 
mūsų tautiečių tarpe jau pasi
girdo priešiški nusistatymai, 
kad prez. Adamkus per dažnai 
lankosi Lenkijoje, per artimai 
bendrauja su šio „amžino Lie
tuvos priešo" vyriausybe, rodo 
palankumą lenkų tautybės po
piežiui. „Juk l ietuviams nede
ra pamiršt i visų skriaudų, ku
rias istorijos būvyje padarė 
lenkai", ir į kiekvieną šios tau
tos žodį ar elgesį reikia žiūrėti 
su nepasitikėjimu.. . 

Lenkų tauta nėra vienin
telė, iš kurios lietuviai patyrė 
daug skriaudų. Ar buvo Lietu
vai geresni kaimynai rusai — 
tiek caro, tiek komunist inė 
imperija? Ar geriau su lietu
viais elgėsi vokiečiai — kry
žiuočiai, kaizerio, nacių oku
pantai? Visi s tengėsi sunai
kinti l ietuvių taut inę tapaty
bę, t ikėjimą, priversti atsisa
kyti v isko, kas tautai svar
biausia. Nenus i lenkiant iems 
grėsė ne la i svė arba mirtis. 
Galbūt t ik metodai, kuriais 
savo t iks lų s i ekė . Lietuvos 
priešai, buvo skirtingi: vieni 
naudojo prievartą, smurtą, 
kiti — dažniausia i apgaulę. 

Istorijos puslapiai mirga 
lenkų „klast ingos diplomati
jos" pavyzdžiais , kai j ie lai
mėdavo sau šal ininkus Lietu
voje, įt ikindami aukštuomenę , 
kad tik lenkų kalba, lenkiški 
papročiai tinka išauklėt iems, 
moderniems, europietiškiems 
„ponams" (pasiduodantiems 
šiai propagandai buvo atsi ly
g inama skambiais titulais ir 
ordinais); įskiepydami l iau
džiai — daugiausia per baž
nyčią — kad visi turi išmokti 
lenkiškai (bent jau melstis , 
nes Dievas nepriima „pago
niškos" l ietuvių kalbos). Su 
smurtu v isuomet yra lengviau 
kovoti, priešintis , o su klasta, 
įvyniota į gražiai skambančius 
pažadus, j a u daug sunkiau. 
Gal atėjo laikas ir mums atsi
sakyti kai kurių senų pa
žiūrų... 

O DIEVIŠKOJI APVAIZDA 
VYTAUTAS PIJUS GALVYDIS 

Moksleivio atsiminimai 
Utena, 1943 m. 

Nr.6 Tęsinys 
Skubu, bet kažin kodėl labai nesiseka. Ir sagos užsi

degti negaliu, greitai batų apsiauti negaliu, rankos ir 
viskas dreba. 

Nejaugi laisvėn... 
Jau Utenos kalėjime Nr. 10, ketvirtoje kameroje. 
Kaip mane niūriai išleido iš saugumo rūsio, taip 

niūriai pasitiko kalėjimo mūrai ir jo geležiniai vartai, 
sargai. 

Atvedę smulkiausiai iškratė ir atėmė viską, išskyrus 
drabužius. Surašė žymes, kurias tik galėjo pastebėti 
manyje. Reikėjo užpildyti bent dešimtį blankų, pirštų 
atspaudus. Nufotografavo. Tapau pilnateisis kalinys 
Nr. 64, kuris kas rytą gauna porciją duonos, pietų 
sriubos ir vakarienei drumzlino vandens, .žirnių sriu
bos'. 

Esu pilnateisis kalėjimo pilietis... 
Kalėjimo... Kaip nejauku ir liūdna. Nepriprasta. 

Ketvirton kameron atvedė vidurnaktį. Oras tvankus, 
aitrus, dvokia puvėsiais. Kaliniai visi išbalę, lyg gil
tinės, taip baisiai žiūri į mane, naujoką kalinį. Tai 
žmonės, uždaryti narve, žmonės, kuriems paskirta 

pražūtis, badas, liūdesys ir mirtis. 
Baisu: badas, liūdesys ir mirtis... Gyvi uždaryti į 

karstą... 
Jie į mane žiūri ir tyli. 
Tyliu ir aš. 
— Tai ko čia tu toks jaunas atėjai? Von! Greičiau 

išeik!.. — kalbėjo gulintis arčiau durų. Jo sulysusiam 
veide didelės įdubusios akys reiškė užuojautą, negu 
panieką, ar pyktį. 

— Chi, chi, chi!... —juokėsi kiti. 
Man pasidarė Ubai nejauku. Jaučiuosi lyg vištelis, 

pavožtas po rėčiu. 
— Turbūt tamstos esate kriminaliniai kaliniai? Aš 

tai... miksėjau nenoromis, — politinis. 
— Chi, chi, chi!.. — dar labiau kikeno kaliniai. 
Ir ko jie juokiasi? O labiausiai tas , gulįs prie durų, 

žilagalvis plikagalvis žmogelis. Galbūt koks galvažu
dys... O tas , kuris prie jo guli, storulis nedidelis tik ku-
kena, kukena, net visas kūnas dreba. Atrodo inteligen
tiškas, lyg ponelis koks, bet iš tikrųjų yra gal koks afe
ristas, ar išeikvotojas. Toliau nesimpatiškai kikenan
tis, ilganosis, siaurakaktis, išverstaakis. Tai tikrai 
koks arkliavagis, jei ne plėšikas... Prie pat vienutės 
sienos gulintis simpatiško veido rudomis, didelėmis 
akimis, dar jaunas kalinys, juokėsi maloniai ir nuo
širdžiai. Atrodė, lyg kur matytas, pažįstamas. 

— Chi, chi, chi... — juokėsi visi , kiekvienas savaip, 
matydami, kad aš nesuprantu j ų juoko priežasties. 

— Chi, chi, chi...! 
Jie juokėsi, o aš laksčiau akimis po vienutę. Vienutė 

maža — gal du metrai ploOio, trys-keturi ilgio. Gana 
aukšta. Sienos ligi pusės ju odai nudažytos, aptrintos, 
prirašinėtos. Langas beveik palubėje, storai užteptas 
juodais ar mėlynais dažais, užkaltas grotomis. Po langu 
stora skarda aplenktas radiatorius, jei taip galima 
pavadinti. Čia džiūna sukarstytos kojinės, užmesti 
baltiniai ir švarkas. 

Ant sienos, netoli radiatoriaus ir lango, lentyna. Ten 
matyti tualetinio muilo, tabako. Visą kamerą užima 
prie sienos pritvirtintos, atverstos dvi lovos, ant kurių 
guli pilkomis antklodėmis jžsikloję kaliniai. Iš po 
antklodžių matyti apybaltės paklodės, stori drobiniai, 
ne visai švarūs kalinių baltiniai. Po galva šiaudų pri
kišti maži maišeliai, „pagalvėlės". Prie pat manęs sto
vi kibiras, iš kurio labai dvokia išviete. Virš jo, ant sie
nos, kabo vandeniui skardini,? indelis su kraneliu, iš 
kurio laša į kibirą vanduo. Kitoje pusėje stovi šiukš
lėms dėžutė ir spintelė. Ant spintelės netvarkingai su
mesti pilki ir nešvarūs kalimų drabužiai. Spintelėje 
sudėti puodukai, šaukštai ir duonos likučiai. Viršum 
spintelės, ant sienos pakabintos kalinių sermėgos, ke
purės. Visą vienutę apšviečia palubėje pakabinta 
elektros lempute. 

Šitaip atrodė ketvirtoji kamera. 
Kai kaliniai nustojo juokęsi arčiausiai gulintis ka 

Hnys, giliai atsiduso, ir gargan. iu. ne visai sveiko žmo

gaus balsu, liūdnai tarė: 
— Nebijok, jaunasis žmogelis, nebijok... — ir jo 

akyse pasirodė ašaros. 
Man pasidarė nejauku. Kodėl j i s verkia? 
— Nebijok. — pasakė j is . — ir mes esame tokie pat 

politiniai, kaip ir tu. Nusivilk ir gulk šalia mnęs. O 
man tavęs labai gaila. Ir kodėl tu čia atėjai9 Kodėl? 

Aš velkuosi ir tyliu. 
— Žinau, — vėl kalba, — tu nenorėjai čia ateiti. 

Tave atvedė. . . ir mane atvedė: mdejo in geltoną voką 
ir a t s iuntė čia. Atsiuntė, supranti tu...? 

Kiti k laus inėt i ėme: už ką aš pakliuvęs, koks esąs, 
' "- girdėti laisvėje0 Atsakiau, kad Italija Graikijai 
paskelbė karą. bet italams nekaip sekasi. Be to. pas 
mus l ietuviški litai dar tebeiną. L'ž ką pakliuvau, 
j iems nepas i sakiau , bet paminėjau esąs gimnazistas, 
ir kad m a n e suėmę tiesiai iš klases . Dešimti dienų jau 
išlaikė s a u g u m o rūsyje. 

— Gimnazis tas? Tiesiai iš klasės? — stebėjosi jie. — 
Ir už ką tave taip čiupo? 

— Et! — numoju aš. — paspėsiu išsipasakoti, laiko 
dar d a u g turės ime. 

— Žinoma, žinoma, turėsime. — atsake kalinys, ku
ris m a n e drąsino. -- Dabar susipažink su kameros 
v irš in inku, — parodė pirštu i save — Jis tavo tiesiogi
nis v irš in inkas . Jo turėsi klausvti. Chi. chi, chiiii.. 

Tikrai, keis tas tas mano ramintojas: pirma verkė, 
dabar vėl juokiasi . <Bus daugiau ' 

. 
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DVIGUBAS JUBILIEJUS 
PHILADELPHIJOJE 

J U L I J A DANTIENĖ 

•• Rodos, tik vakar buvo pradė
ta ruoštis deimantinei Šv. An
driejaus lietuvių parapijos 
Phiiadelphijoje sukakčiai ir 
jos administratoriaus kun. 
Petro Burkausko 20 metų ku-
'nigysiės jubiliejui, o štai jos 
jau praeityje. Daug buvo gal-
' \ota bei planuota, kaip sukak
tis pažymėti kuo iškilmingiau, 
'-kaip į parapijos gyvenimą 
įjungti daugiau lietuvių, kaip 
.dvasiškai *atsinaujinti. na ir 
kaip arkivyskupijai parodyti, 
kad esame gyva tautinė bend
ruomene. Prieš dešimtį mėne
sių buvo suorganizuotas spe
cialus jubiliejinis komitetas, 
Imta gražinti bažnyčią, pra
vestos rekolekcijos, su straips
niais išeita \ lietuvių ir ameri-

•kiečių spaudą. į JAV-es iš Lie-
.tuvos atsikviestas meno viene
tas ..Kanklės" ir suplanuotas 
jo koncertų maršrutas po mū-
•sų lietuviškuosius telkinius, 
sukviesti svečiai. O štai viskas 
j au prabėgo, ir prisiminimams 
apie sukaktis teks ilsėtis para-
'pijos istorijos lapuose, laik-
.rašėių skiltyse ir dalyvavusių 
-atmintyje. 

Jubiliejinis komitetas, vado
vautas Algimanto Gečio, savo 

.pareigas atliko sėkmingai. Į 
darbą buvo įjungta per 30 as
menų. Darbo pasidalinimui 
veikta šešiose komisijose, ku
rioms vadovavo Angelė Puo
džiūnienė. Roma Krušinskie-
ne. Rimas Gedeika, Linas Ku
čas, Teresė Gečienė ir Eleanor 
'Piotrovvski. Artimai bendra
darbiauta su parapijos komi-

•tetu. pirmininkaujamu Jono 
Puodžiūno. Jautėsi organizaci-

'nio darbo patirtis. 
' Jubiliejaus proga išleistas 
142 puslapių leidinys su 
straipsn-tafe,: apžvelgiančiais 
75-riu metų parapijos gyve-

Inima ir gausiais sveikinimais 
irt; bei toli. leidinyje, šalia 
Tėvo lietuvių kalba suteik-

• . 
• is 

to apaštališko palaiminimo, ri
kiuojasi prasmingi Philadel- -
phijos arkivyskupo kardinolo 
Anthony Bevilaąua. vysk. P. 
Baltakio, Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus, ambasado
riaus St. Sakalausko, gen. 
konsulo New Yorke dr. Petro 
Anuso sveikinimai. VVashing-
tone, D.C. tą patį savaitgalį 
vykstant NATO 50-tos sukak
ties iškilmėms, dr. Anusas su 
žmona Philadelphijos iškilmė
se atstovavo Lietuvai. Leidi
nyje, kurį redagavo Angelė 
Puodžiūnienė, vertingais 
straipsniais bendradarbiauja 
Vyt. Volertas. Balys Raugas. 
Jeannie Dorr ir kun. P. Bur-
kauskas. Leidinyje atsisakyta 
turėti JAV-ių prezidento ir 
Pennsylvanijos valstijos gu
bernatoriaus sveikinimų dėl 
jų užimtos pozicijos Katalikų 
Bažnyčiai svarbiais klausi
mais. 

Parapijos sukaktys švęstos 
š.m. balandžio 24 ir 25 d. Šeš
tadienio popietę įvyko Lietu
vos dailės muziejaus ansamb
lio ^Kanklės" koncertas, su
traukęs pilnutėlę Lietuvių na
mų salę klausytojų. Lietuviai 
ir amerikiečiai (koncertas bu
vo reklamuojamas ir ameri
kiečių spaudoje!) maloniai bu
vo nustebinti ansamblio mu
zikalumu, dalyvių talentais, 
sėkmingu programos išbalan
savimu, įvedant folklorą ir lie
tuvių kompozitorių kūrinius. 
Koncerte skambėjo ne vien 
kanklės, bet dar skudučiai, 
birbynės, kleketai, armonika 
bei kiti senieji lietuvių liau
dies instrumentai, kuriais gro
jo visi ansamblio nariai. An
samblio solistė Aušrinė Stun-
dytė buvo šiltai sutikta ir pa
lydėta ilgais plojimais. Džiu
gu, kad sukakčių proga, Šv. 
Andriejaus parapijai pasiry
žus ansamblį atsikviesti iš 
Lietuvos, pavyko suorganizuo-

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto įvairūs 

Philadelphijos Šv. Andriejaus lietuvių parapijos 75 metų jubiliejaus iškilmingose Sv Mišiose Teresė Gečiene 
lietuviška juosta apjuosė vyskupą Robert P. Maginius. Juostoje išaustas vyskupo vardas ir pavardė. Nuotrau-

klebonas Petras Burkauskas. Nuotr. P e t r o K. Vaškio 

kunigai iš parapijos j a u buvo 
išsikėlę. Artimi ryšiai su prel. 
Hilferty palaikomi ir iki šių 
dienų. Klebonijos administra
cinis kambarys puošiasi len
tele, dedikuota prel. Hilferty. 
Šios šventės proga padėkos 
ženklan prel. Hilferty apjuos
tas t au t ine juosta su įaustu jo 
vardu ir pavarde. 

Jubiliejinio komiteto pirmi
n inkas Alg. Gečys supažindino 
svečius su garbės svečiais ir 
dėkojo komitetui už darnų 
darbą. Pagrindinę sveikinimo 
kalbą t a r ė gen. konsulas iš 
New Yorko dr. Petras Anusas. 
J i s dėkojo, kad Philadelphijos 
lietuviai per visus 75-rius me
tus , būdami toli nuo Lietuvos, 
rinkosi į Šv. Andriejaus baž
nyčią, kad išklausyti Dievo 
žodžio, puoselėti lietuvybę, 
prisidėti kilniais darbais ir su
manymais vaduojant Tėvynę 
iš priespaudos. Buvo įvairių 
organizacijų atstovų sveikini
mai parapijai ir kun. P. Bur
kauskui : Lietuvių namų vado
vybės (V. Karalius ir R. Taut
kus), Philadelphijos LB apy
linkės (V. Bagdonavičius), 
skautų (L. Bagdonavičienė), 
V. Krėvės li tuanistinės mo
kyklos (D. Surdėnienė), „Aro" 
klubo (R. Gedeika), BALFo (J. 
Majauskas; , Šv. Kazimiero pa
rapijos (A. O'Connor), ateiti
ninkų (dr. Saliklis), golfo klu
bo (A. Danta) , „Bendruomenės 
balso" (J. Dantienė), parapijos 
komiteto (J. Puodžiūnas), 
Tautodailės instituto (A. Ras-
tenytė-Page). Puotos metu an-

kos dešinėje 

ti jo gastroles dar vienuolikoje 
lietuvių telkinių. Renginių ko
misijai vadovavusiai Romai 
Krušinskienei teko koordinuo
ti ansamblio „Kanklės" kon
certus su rengėjais įvairiose 
vietovėse, ansamblio keturių 
savaičių viešnagės metu JAV-
se. Apie šio ansamblio nuosta
bius koncertus plačiai rašyta 
žmiasklaidoje, taip, kad dau
giau apie tai nebekartosiu. 
Tie, kurie skaito mūsų spau
dą, žino ir girdėjo, o tie, kurie 
neskaito, vis tiek nežinos, kiek 
daug nustojo, koncerte neatsi-
lankydami. 

Sekmadienio, balandžio 25 
dienos, iškilmės Šv. Andrie
jaus bažnyčioje buvo visų dė
mesio centre. 1 vai. p.p. į baž
nyčią besirenkančius maldi
ninkus linksmino trumpečių 
kvintetas, suteikdamas paki
lią, šventišką bei didingą nuo
taiką. Arti šimtinė tautiniais 
rūbais pasipuošusių mergaičių 
ir moterų, išsirikiavusių lauko 
ir išilgai bažnyčios, sudarė 
garbės sargybą įeinantiems 
vyskupams ir šv. Mišių kon-
celebrantams. Mišias aukojo 
Philadelphijos vyskupas pa
galbininkas Robert P. Magin-
nis. koncelebrantais esant 
vysk. P. Baltakiui, prelatams 
J. T. Convvay, L. Pečiukevi-
čiui, T. Hilferty, J. J. Ander lo-
niui, F. Statkui, kunigams D. 
Staniškiui, J. Rymdeikai, P. 
Burkauskui, C. Sangermajio, 

Philadelphijos Šv. f. 
konsulas Petras An 
hiliejimo komiteto r. 

mj.i^s įiar.ip'joį. įventiricje puotoje susitik.) iš kaire- V". 
.-. p.--:r.ij::jO<J komiteto :IAV ir jubiliejinio !ci('::r.o n"!;••::>.: 
.įninka.- Algimantas S Gečys 

Macieiiiški.--. generalinis 
,,"',(• P :'xi?.u.:i!ent' bei ju-
Viotr Pe t ro K. Vaikio 

Kunigui Petrui Burkauskui, Šv Andriejaus lietuvių parapijos klebonui, jo kunigystes 20 metij jubiliejaus pro
ga dovana įteikė Philadelphijos sporto klubo ..Aras" nariai Gintautas Stirbys ir Aidas Gedeika. Seminarijoje 
krepšinį mėgęs žaisti kun P. Burkauskas gavo A. Sabonio ir Š. Marčiulionio pasirašyta kamuolį. 

Nuotr Pe t ro K. Vaikio 

ir diakonui V. Thompson. 
Skaitymus atliko seselė kazi-
mierietė Genovaitė Kripas ir 
J ū r a i * Krokytė-Stirbienė. Lo
tyniškai Mišias giedojo garsio
jo choro „Philadelphia Sin-
gers" solistai. A. Budrecko, J . 
Švedo ir A. Mikulskio kompo
zicijas atliko ansamblis 
JKiinklės", vadovaujamas doc. 
L. Naikelienės. Dvi giesmes 
pa giedojo parapijos choras, va
dovaujamas Anelės Kauliny-
tė.s. Lietuviškai pamokslą sa
k ė vysk. P. Baltakis, o angliš
kai — nepaprastos energijos, 
galių minčių ir visada mielai 
klausomas (ne vien angliškai, 
bet ir lietuviškai) Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos Phiiadelphi
joje klebonas prel. dr. Juozas 
Anderlonis. Abu pamokslinin
kai iškėlė parapijos kūrėjų 
didelį pasiaukojimą, prisiminė 
buvusius parapijos vadovus, 
sveikino jubiliatą kun. P. Bur-
kauską, ragino Šv. Andriejaus 
parapiją išlaikyti lietuvišką il
giems metams. Mišioms bai
giantis, vysk. Maginnis tarė 
sveikinimo žodį. J a m atsidė
kojant už parapijai teikiamą 
globą, buvo užrišta taut inė 
juosta, išausta su jo vardu ir 
pavarde. 

Pasibaigus Mišioms, vargo
nams didingai gaudžiant, visą 
eiseną vėl palydėjo tautiniais 
rūbais pasipuošusios lietuvai
tės. Žmonių miniai išsiskirs
čius u* vargonams nutilus, 
bažnyčion grįžo ramuma, alto
riui skęstant gėlėse ir mirgant 
žvakių švieselėms. I i aukštu
moje apšviesto ir dekoruoto 
bažnyčios kupolo, žvelgė nau
jai nutapyti sovietmečio kan
kinio arkivykupo Mečislovo 
Reinio ir Motinos Marijos 
Kaupaitės atvaizdai, lyg lai
mindami ir linkėdami, kad čia 
dar daug metų rinktųsi mūsų 
vaikai ir vaikaičiai garbinti 
Aukščiausiojo gimtąja lietuvių 
kalba. 

Sekmadienį. 4 vai. p.p.. Lie
tuvių namuose įvyko jubilie
jinė puota, sutraukusi 250 
svečių. Pradžioje žemutinėje 
salėje visi svečiai buvo vaiši
nami užkandėliais ir gėrimais, 
o už valandos visi pakviesti į 
didžiąją Čiurlionio salę pie
tums. Abi salės, laiptines ir 
visi Lietuvių namai buvo sko
ningai išpuošti gėlių puokštė
mis ir žvakėmis. Tai didelis 
nuope'.nas, Lino Kučo vado
vauto, puotos rengimo komite
to narių. Prie kiekvieno svečio 
vietos laukė jubiliejinis leidi
nys su jame įdėta tautine juos
tele, kurioje įaustas įrašas: 
Šv. Andriejaus parapijai — 
75. 

Puotos programai vadovavo 
Renata Kučienė, prieš septy
nerius metus vadovavusi pa
rapijos gelbėjimo komitetui 
pasitarimuose su arkivyskupi
ja. Ji pakvietė prel. Thomas 
Hilferty tarti žodį ir sukalbėti 
maldą. Prel. Hilferty reko
mendacija, prieš septynerius 
metus uždarymui parinkta Šv. 
Andriejaus parapija, buvo pa
likta toliau darbuotis lietuvių 
sielovadai. Jo tada nuoširdžiai 
darbuotasi su gelbėjimo komi
tetu, susipažinta su parapijos 
siekiais bei problemomis, at
našautos Mišios, kai lietuviai 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

IR GYVYBES DRAUOMAS. 
Agentas Frank Zapoks t Ofl. Mgr. Auksė 

S.KmskatoaHetviviSkai. 
FRANK ZAPOUS 

3206 1/2 Weat95thStraat 
T * (708) 424-8654 

(773)581-8654 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS. 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL 773-585-6624 

GREIT PARDUODA 

^ 
oHc (773) 5*6-5959 
honw(70i) 425-71 <0 
psger (708)88*491 

RIMAS LSTANKUS 
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodama namus 
> Pensininkams nuolaida 

Butai pensininkams, modemus, 
erdvūs savarankiškai tvarkytis, 
gražioje aplinkoje, Nek. Pr. 
Marijos seserų priežiūroje. 
Pasinaudokite proga. Kreipkitės: 
Villa Maria, P. O. Box 155, 
Thompson, C T 06277. 

/ " % _ * , - , KMECKREALTORS 
^ T a \ * » j l | 7922S.Puta*iRd. 

—ZZ l tmL 4365 SJvdm Av*. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
vettui. 

Ieškome patyrusių dažytojų, 
turinčių savo transportą. 
Teiraukitės nuo 8 iki 10 vai. 
vakaro tel. 847-808-9109 
angliškai arba rusiškai. WIM 

Help VVanted Presser no expe-
rience necessary, įmmediate 
opening. Inųuire at Campus 
Cleaners, 57 Garden Market, 
Westem Springs, 
708-246-8824. MTI33 

Amerikiečiu kompanijai reikalingi 
dubininkai langų valymui. Darbas Čikagos 
priemiesčiuose. Automobilis būtinas, reikia 
šiek tiek mokėti anglų kalbą. Komanda 2 
žmonės. Uždarbis apie $100 į u ną. 
Skambinti tel.773-774-4301. po S vai .p. p.. 
kvieslį Gediminą wa7S 

Reikalingi auto vairuotojai. 
Skambinti P mui. 

tel. 847-774-6643 arba 630-
548-4825. 

Perkate automobilį? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite s M ui vairo Bandies.! 

(630)207 2748 

Išnuomojamas vasarnamis 
Union Pier, Nū. Tel. 708-423-
5826 (savaitės bėgyje), tel. 616-
469-3428 (savaitgaliais).' 

Kaune parduodamas 4 kamb. 
butas, naujai atremontuotas, 

nauji baldai. Skambinti 
Kerėžiams. 

tel. 323-644-1824. 

samblis „Kanklės" da r atliko džiaugdamiesi, kad Šventė pa
trumpą, bet nuotaikingą, vyko, o kiti sveikino rengėjus, 
programą. linkėdami ir toliau darbuotis 

Puotos pabaigoje Šv. Andrie- mums taip reikalingos Šv. 
jaus parapijos administrato- Andriejaus parapijos labui, 
rius kun. P. Burkauskas pa- Parapija mums pasidarė lyg 
sidžiaugė ir padėkojo visiems, antrieji namai. Čia sekmadie-
kurie prisidėjo savo darbu, au- niais veikia lituanistinė mo
komis, patarimais, ruošiant kykla, vyksta susirinkimai, 
šią švente, o visiems svečiams posėdžiai, repeticijos. Parapi-
už dalyvavimą joje. Dievui no- jiečiams prie parapijos negy-
rint, jis dar tikisi švęsti daug venant, į ją tenka keliauti nuo 

Linas KuCaa 

savo kunigystės jubiliejų ir 
parapijos sukakčių. Skambėjo 
ir prasmingas prel. L. Peck-
Peciukevičiaus žodis, palydė
tas palaiminimu. Prel. Peck, 
prieš daugelį metų vikaravęs 
Šv. Andriejaus parapijoje, ne
seniai už nuopelnus Lietuvos 
Bažnyčiai buvo išrinktas Vil
kaviškio vyskupijos kapitulos 
kanauninku. 

Baigėsi kaUx>s. nutilo kank
les, garbės svečiai ir puotos 
dalyviai skirstosi. vieni 

10 iki 50 mylių. Sekmadie
niais suvažiavę, dalinasi savo 
džiaugsmais ir rūpesčiais, pa
bendrauja ir pasivaišina prie 
kavos puodelio. Skoningai at
naujintoje ir išpuoštoje kle
bonijoje visi yra laukiami ir 
sutinkami, o jos širdis yra ne 
kas kitas, kaip trečios kartos 
lietuvis kun. P. Burkauskas. 
Linkime j am ir visai parapijai 
dar gyvuoti daug, daug metų. 
Iki pasimatymo 80-ties metų 
jubiliejaus šventėje! 

Šv. Andriejaus parapijos klebonas kunigas Petras Burkauskas Šventė gavo kunigystės 20 metų sukakti, j° P"" 
ra pija - 75 metų jubiliejaus sukakti. Jubiliejines puotos metu klebonui P Burkauskui dovaną įteikė Vinco 
Krėvės lituanistines mokyklos mokines Gaja Stirbytė ir Lina Maciunaitė Nuotr Petro K. Vaikio 
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VAKARŲ APYGARDA? 

BIRUTĖ A. VINDAŠIENĖ 
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„Kolyma" — Magadano bendrija prie bažnyčios Rumšiškėse 1989 m birželio mėn. I eil iš kairės: Antanas Mo
tiejūnas, Aldona Pakstytė (jau mirusi), Stasys Dambrauskas (miręs), Zina Bujanauskienė, pirmasis dešinėje 
Juozas Bujanauskas 

SUKAKTYS, MINĖJIMAI... 
ZINA BUJANAUSKIENĖ 

Praėjo partizanų diena, ku
rią čia Danutė Bindokienė iš
vakarėse „Drauge" priminė ir 
taip gražiai, jautriai apibū
dino partizanus, partizanų 
motiną. Artėja Gedulo ir vil
ties diena. Čia pat ir politinių 
kalinių bendrijos „Kolyma" 
dešimtmetis. 

Dar viena bendrija? Taip, 
mes — magadaniečiai. Rin
komės 1989 m. biržely Rum
šiškėse (po 14-tos d. vežimų 
pirmas šeštadienis mūsų). 
Diena buvo graži, nuotaika 
-pakili, trumpas lietutis jos ne
sudrumstė. Pilna bažnyčia ži
lagalvių — tai 1945-jų jauni
mas. Trispalvė ir tautiniais 
drabužiais pasipuošusios mo
terys. Po šv. Mišių užeiname į 

.kapines pagerbti mirusiųjų ir 
: žygiuojame į buities muziejų, 
kur paruošta salė — klojimas. 
Vyksta mūsų susitikimas, įku
riama bendrija „Kolyma". Iš
renkama valdyba: Mindaugas 
Bloznelis, Aleksandra Čiurlie-
nė, Danutė Lašinskienė, Elvy

ra Pliupelytė, Šimulionis, A. 
Čiurlys. Bendrijos pirminin
kas M. Bloznelis, sekretorius 
Algirdas Čiurlys. 

Išrenkame 17 žmonių ta
rybą iš rajonų ir miestų. Po 
oficialios dalies skaitėme eiles, 
dainavome. Paskui prasidėjo 
bendravimas. Netikėti nuste
bimo šūksmai, net ašarėlė nu
rieda. Nebepažįstame vieni ki
tų. Tenka iš naujo susipažinti. 
Dar ir dabar, tartum anekdo
tą, susitikusios prisimename. 
Prieinu prie besišypsančios 
Aldonos ir klausiu: „Prisime
ni?" „Kaipgi prisimenu, Biru
te, gerai tave prisimenu". 
Kuomet pasakau savo vardą, 
nustebusi žiūri. Mano vardas 
jos prisiminimuose neišblėsęs, 
tik laikas išdildė „paveikslą". 

Vaišinomės savo susivežtais 
valgiais. Buvo ir akordeonas. 
Išėję ant vejelės, šokome, ėjo
me „ratelius", dainavome. Visi 
džiaugėmės nors trumpu, bet 
mielu, pabendravimu. Nutarė
me kasmet susitikti. 

Taip ir renkamės biržely. 
Pakviečiame mons. Kazimierą 
Vasiliauską, kuris aukoja Mi
šias buities muziejaus kop
lyčioje. Jau sutelpame ir čia. 
Mūsų kasmet mažiau. Iške
liaujame... Po Mišių susiburia
me prie mūsų paminklo, pa-
giedame. Jis prie koplyčios pa
statytos mūsų aukomis ir pas
tangomis. 

Iš Kauno gavau laišką. A. 
Čiurlienė rašo: „Gegužės 15 
bus paskutinis, priešjubilieji-
nis tarybos posėdis. Žadame ir 
vėliavą pasisiūdinti. Žadame į 
suvažiavimą kviesti preziden
tą, Vytautą Landsbergį, vysk. 
Borutą, gal ir dar ką. Norėtu
mėm pasikviesti ansamblį 
„Girių aidai". Dabar renkame 
prisiminimus eilėraščius. 
(„Drauge" skaitau, kad Lukša 
ir Balsys čia kviečiami, tai 
„Girių aidai" praretėjęs). 

Valdybos nariai palaiko ryšį 
su tarybos nariais rajonuose, 
miestuose. Bendrauja su ki
tais bendrijos nariais. Aplan
ko ligonius. Gavę pranešimą 

apie nario mirtį, vieni kitiems 
praneša. Susirenkame palydė
ti į amžinojo poilsio vietą. 
Posėdžiai bendri vyksta vieną 
kartą metuose, kuomet susi
renkame Rumšiškėse. Valdy
bos posėdžiai dažniau. Sekre
toriauja A. Čiurlys. Ypač stro
piai tvarko dokumentaciją, 
protokolus. Renka prisimini
mus. 

Mūsų retėja. Jaunimo ne
daug sulaukiame. Sąlygas su
sitikimams - suvažiavimams 
turime itin geras. Rumšiškių 
kultūros namų direktorė pri
ima mus be mokesčio. Salė ir 
visa kita tą dieną skiriama 
mums ir maloni šeimininkė 
vis tarpe mūsų, vis linksma. 
Susivežame savo valgius, vai-
šinamės, bendraujame. Mons. 
K Vasiliauskas ir po Mišių 
kartu su mumis. 1996 m. di
rektorė pakvietė savo bendra
mokslį solistą Aleksą Lemo-
ną. Klausėmės jo dainų su 
malonumu, jos mielos, artimos 
mūsų širdims, ko nepasaky-
tumėm apie daugelio dabarti
nių dainininkų repertuarą ir 
dainavimą. 

Pirmininkas M. Bloznelis, 
surinkęs mūsų prisiminimus 
apie Adelę Dirsytę (maldakny-
gelės „Marija gelbėki mus" au
torę), pradėjo rūpintis jos bea
tifikacija. Gegužės 12-tą d. iš
girdau per „Margučio II" laidą 
pasakojant seselę vienuolę 
apie Adelę Dirsytę ir kad jos 
byla perduota šv. Tėvui. Tai 
vienas laiptelis altoriaus 
aukštumos link. 

• Utena. Balandžio 22 d. 
popietę vietos jaunimo Taize 
pasirengimo grupė praleido su 
broliais Robu ir Cyrille iš 
Taize bendruomenės. Pirmųjų 
krikščionių pavyzdžiu po šv. 
Mišių, kurias aukojo kun. A. 
Bute, buvo dalijamasi palai
minta duona ne tik su šv. 
Mišiose dalyvavusiais, bet ir 
su Utenos Kristaus Žengimo į 
dangų parapijos globos namų 
seneliais. „Jėzus nori mus 
maitinti ir duoti savo gyve
nimą", — kalbėjo brolis Robas. 
Taize pasirengimo grupė, vie
nijanti apie 70 jaunuolių, kas 
antrą sekmadienį dalyvauja ir 
šv. Mišių liturgijoje. 

Tokį klausimą dažnai pa
klausią asmenys, kurie visai 
nesidomi LB veikla bei jos su
dėtimi. Jie nesilanko nei apy
linkių, nei apygardos suvažia
vimuose, kurie visada yra at
viri .visiems, nes Lietuvių 
Bendruomenę sudaro visi lie
tuvių tautos nariai, ir tie, ku
rie domisi, palaiko LB, ir tie 
kurie nesidomi. LB nėra orga
nizacija, tai yra lietuvių tau
tos dalis už tėvynės sienų. 
Taigi, kartais išgirstas pasą-
kymas, „Aš nesu LB narys", 
arba „Aš nepriklausau LB", 
yra visai nelogiškas, nes tuo 
atsisakoma būti lietuviu. LB 
turi aktyvius ir pasyvius na
rius, bet visi lietuviai užsie
nyje yra LB nariai. 

LB sudaro pagrindą lietu
viškai veiklai, tradicijoms, 
minėjimams, t.y., lietuvybei 
išlaikyti. Ir juo dažniau mes 
susitiksime visi kartu, tuo bus 
lengviau ir mums patiems, ir 
mūsų vaikams išlikti lietu
viais. Mes visi turime išlai
kyti savo dešimčių tūkstančių 
metų paveldėtą kalbą ir kul
tūrą. Už tai turime būti at
kaklūs, pasiryžę, susipratę ir 
vieningi. 

Svetimuose kraštuose dirbti 
ir vadovauti LB yra visada 
sunku, nes laiką, bendramin
čius ir talką, reikia susirasti; 
o taip pat prisiderinti prie 
sąlygų ir aplinkybių. Todėl 
dažnai mestas žodis „dirba dėl 
garbės" yra tikrai neužtar
nautas, nes, kas dirba, ne tik 
būna neatlyginamas, bet ir 
savo pajamom dalinasi su LB 
išlaidomis. 

LB apylinkės valdybos dir
ba, apygardų valdybos irgi tu
ri savo paskirtį; programas ir 
darbą, Krašto valdybos nariai 
daug dirba ir pan. 

Organizacijos yra LB-nės 
narių susigrupavimai pagal 
interesus. Jos automatiškai 
priklauso LB, nors LB vadai 
visai nesikiša į jų santvarkas 
ar veiklą. Jos visos atlieka 
puikų lietuvybės išlaikymo 
darbą. LB tik tada susirūpin
tų, jeigu kuri nors iš jų pra
dėtų vykdyti nutautinimo 
darbą. 

Dabar noriu prijungti JAV 
LB Vidurio vakarų apygardos 
veiklos pranešimą, pristatytą 
gegužės 8 d. suvažiavime. Te
gu pasiskaito ir tie, kurie ne
dalyvavo suvažiavime, nors 
visi buvo kviesti. 

Šis pranešimas pateikiamas 
JAV LB Vidurio vakarų apy
gardos metiniam suvažiavi
mui 1999 m. gegužės 8 d. Pa
saulio lietuvių centro „Bočių" 
menėje. 

Šių metų laikotarpyje JAV 
LB Vidurio vakarų apygardos 
valdyboje dirbo šie asmenys: 
Birutė A. Vindašienė — 
pirm., Irena M. Kirkuvienė — 
sekretorė, Algis Urbutis — iž
dininkas, Paulius Guobužis 
— vicepirm. sporto reikalams, 
Nijolė Grigaliūnienė — vice
pirm. socialiniams reikalams, 

Magadano lagerių atmintin — 
RumSiSkių etnografiniame muzie
juje pantatytas kryiius 

JAV LB Vidurio vakarų apygardos 
pirmininkė Birutė A. Vindašienė. 

Stasė Korres vicepirm. visuo
meniniams reikalams, Aldona 
Pavilionienė — vicepirm. 
švietimo reikalams ir Kurtas 
Vėlius — kultūriniams reika
lams. 

JAV LB Vidurio vakarų apy
garda turėjo 11 posėdžių, 1 
neprotokoluotą pasitarimą, 3 
reprezentacinius atvejus, 3 
suvažiavimus ir 1 laiškų rašy
mo akciją. 

1. 1998 m. gegužės 30 d. 
buvo suorganizuotas JAV LB 
Krašto valdybos organizacinių 
reikalų vicepirmininkui ir 
Krašto valdybos pirm. R. Na-
rušienei susitikimas su apy
linkių pirmininkais „Seklyčio-
je".' 

2. Birželio 22 d. B. A. Vin
dašienė atstovavo LB Vid. va
karų apygardai pasimatyme 
su Corrine Wood, tuo metu 
kandidatuojančia IL guberna
toriaus postą. 

3. Birželio 23 d. B. A. Vin
dašienė dalyvavo L. fondo 
spaudos konferencijoje. 

4. JAV LB Vidurio vakarų 
apygardos valdyba su apylin
kių talka suorganizavo ir 
pravedė metinę LB gegužinę 
rugpjūčio 16 d. Pasaulio lietu
vių centro sodelyje. 

5. Rugsėjo 15 d. LB Vid. 
vakarų apygardos valdyba su
kvietė apylinkių pirmininkų 
ir Vid. vakarų apygardai at
stovaujančių JAV LB XV Ta
rybos narių pasitarimą PLC, 
pasitarti, prieš važiuojant į 
JAV LB XV tarybos sesiją 
Cleveland, OH. 

6. Spalio 8-9 d. B. A. Vin
dašienė dalyvavo JAV LB pir
mininkų suvažiavime Cleve
land, OH, o spalio 10-11 d. 
JAV LB XV tarybos sesijoje. 

7. Lapkričio 21 d. B. A. Vin
dašienė atstovavo JAV LB 
Vid. vakarų apygardai latvių 
Nepriklausomybes šventėje. 

8. 1999 m. sausio 8 d. B. A. 
Vindašienė dalyvavo Lemonto 
apylinkės valdybos posėdyje. 

9. Vasario 9 d. B. A. Vin
dašienė vėl dalyvavo Lemonto 
valdybos posėdyje ir talkino, 
jiems ruošiant Vasario 16-tos 
minėjimą. 

10. Vasario 28 d. B. A. Vin
dašienė dalyvavo Švietimo ta
rybos ruoštoje konferencijoje. 

11. Balandžio 9 dienai B. A. 
Vindašienes rūpesčiu buvo 
gautas pasimatymas su 13-to 
fed. apylinkes Kongreso nare 
Judy Biggert. Pasimatyme da
lyvavo B. A. Vindašienė, Stasė 
Korres ir JAV LB Krašto val
dybos pirm. Regina Narušie-
nė. 

12. Balandžio 11 d. B. A. 
Vindašienė dalyvavo Melrose 
Parko apylinkes metiniame 
susirinkime. 

13. Balandžio 24 ir 25 d. LB 
Vidurio vakarų apygarda su
organizavo JAV LB XV tary
bos bendradarbiavimo su Lie
tuva komisijos pranešimus. 
Balandžio 24 d., šeštadienį, 
Kranto apylinkės pirm. ir LB 
V.V. apygardos vicepirm. Pau
lius Guobužis suorganizavo 
šiuos pranešimus Jaunimo 
centro kavinėje, o kiti apygar
dos valdybos nariai, sekma
dienį, 12:15 vai. dieną, Pasau
lio lietuvių centro Lietuvių 
fondo salėje. 

. 14. Ta pačia proga buvo pra
vestas laiškų rašymas JAV 
senatoriams ir Kongreso na
riams, dėkojant už atsilanky
mą Lietuvoje ir prašant jų pa
remti Lietuvos įstojimą į 
NATO. Stasė Korres parūpino 

laiškų pavyzdžius ir senatorių 
bei Kongreso narių adresus. 
Laiškai buvo išplatinti prane
šimų metu. 

15. JAV LB Vidurio vakarų 
apygardos valdyba raštu pas
veikino ALTo valdybą ir jos 
suruošto Vasario 16-tos minė
jimo dalyvius, o taip pat svei
kinimai buvo pasiųsti „Gran
dies" tautinių šokių grupei ir 
Lietuvos Dukterims. Abu vie
netai švenčia 40-ties metų 
veiklos sukaktuves. 

16. Pasveikinimo atvirutė 
buvo pasiųsta ir JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkei, 
gavusiai Šv. Grigaliaus Di
džiojo ordiną iš popiežiaus Jo
no Pauliaus II. 

Tuo pačiu noriu širdingai 
padėkoti toms apylinkėms, 
kurios metų eigoje parėmė LB 
Vidurio vakarų apygardos 
veiklą, t.y. Brighton Parko, 
apylinkė atsiuntė solidarumo 
mokesčio procentą ir auką; 
Lemonto apylinkė — solidaru
mo mokesčio čekį ir auką, 
East Chicago apylinkė — so
lidarumo mokesčio dalį ir au
ką, ir dar privačią auką nuo 
Birutės ir Antano Vilučių. Pa
rama buvo gauta iš Cicero 
apylinkės, Marąuette Parko 
apylinkės, Indianapolio ir 
Kranto apylinkių. 

Houston, TX ir VVaukegan, 
IL, apylinkės atsiunčia savo 
biuletenius ir informuoja apie 
savo veiklą. 

• Kaunas. Balandžio 22 d. 
Kauno arkivyskupijos kurijoje 
Kauno arkivyskupijos Jauni
mo centro referentas A. Ku-
čikas kunigams skaitė pa
skaitą apie visuomenės įtaką 
ugdant jaunąją kartą ir 
šiandieniam jaunimui būdin
gus bruožus. Kalbėta apie 
Bažnyčios laikyseną ieškant 
atsakymų į jaunuoliams ak
tualius ir svarbius klausimus. 

„Kunigaikštienės Gražinos" vyr. skaučių ir 
skautininkių būrelio Los Angeles įkūrėjai, 

skautininkei 
ALDONAI PALUKAITTENEI 
mirus, reiškiame gilią užuojautą jos vyrui 
MINDAUGUI, sūnums KĘSTUČIUI ir ALGIRDUI 
bei visiems artimiesiems. 

„Kunigaikštienės Gražinos" būrelio sesės 

Los Angeles, CA 
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DRAUGAS, 1999 m. birtelio 10 d., ketvirtadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 
DR. P. KISIELIUS IŠEINA 

I PENSIJĄ 
Daugelis toliau nuo Čikagos Kisielius visada rasdavo laiko 

Felicija Ješmantas (Ješ-
mantienė), gyvenusi Čikagos 
Marąuette Parke, ilgoką laiką 
sunkiai sirgusi, mirė 1999 m. 
birželio 2 d., sulaukusi 96 su 
puse metų. Liko du sūnūs: Al
girdas Arkansas valstijoje ir 
Antanas, ją globojęs, Čikagoje; 
taip pat velionės sesers vaikai: 
Onutė Peleckienė Sunny Hills, 
Floridoje, ir Antanas bei Jur
gis Sergaliai Toronte, Kana
doje. Palaidota birželio 5 d. 
Spring Valley, Illinois, kur ji 
anksčiau gyveno ir kur palai
dotas jos vyras Juozas, miręs 
1987 m. 

Į laisvę fondo studijų die
nos vyks birželio 23-27 d. 
Anykščiuose, „Šilelio" poilsio 
namuose. Vykstantieji tuo 
metu į Lietuvą ir planuojantys 
studijose dalyvauti, prašomi 
dėl kambarių registruotis, 
skambinant Birutei Pokštie-
nei Kaune tel. 22 33 39. Spe
cialūs autobusai iš Kauno 
(nuo savivaldybes rūmų, Sa
piegos g. 2) arba iš Vilniaus 
(nuo Operos ir baleto teatro 
rūmų) išvyks į Anykščius 
birželio 23 d., 15 vai. 

Ši vakarą (t.y. ketvirta
dienį, birželio 10 d.), 7 vai., 
nepamirškite įsijungti lietu
višką televizijos programą 23 
TV kanale — bus galima pa
matyti Alytaus „Dainavos" an
samblio koncerto ištraukas. 
TV programa bus kartojama 
šeštadienį, 7 vai. ryte. 

Ši sekmadieni Lemonte, 
Pasaulio lietuvių centre, vyks 
ypatingos iškilmės: vienos lie
tuviškos, patriotiškos svajonės 
išsipildymas: bus pašventin
tas paminklas, pavadintas 
prasmingu vardu (kuris pats 
apibūdina ir paminklo reikš
mę, ir tikslą) „Partizano Moti
na". Iškilmės prasidės 11 vai. 
r. Mišiomis Palaimintojo Jur
gio Matulaičio misijos baž
nyčioje, o užsibaigs pietumis 
PLC salėje, tačiau visi turi į 
pietus užsisakyti vietą. Skam
binkite Aldonai tel. 708-448-
7436. Visi nuoširdžiai kvie
čiami iškilmėse ir pietuose 
dalyvauti. 

Akademinio Skautų sąjū
džio 75 metų veiklos su
kaktis bus švenčiama „Drau
gystes" stovykloje š.m. birželio 
30 - liepos 5 d. vyksiančioje 
Los Angeles skautų „Ramby-
no" stovyklavietėje Big Bear, 
CA. esančioje maždaug 2 vai. 
vairavimo nuo Los Angeles. 
Stovyklai ruošti komitetą su
daro LA ASS skyriaus nariai. 
Komitetui vadovauja senj. Au
ris Jarašūnas, Los Angeles 
Korp! Vytis skyr. pirmininkas. 
Registraciją vykdo fil. Vytenis 
Kirvelaitis, 1 East Custer St., 
Lemont, IL 60439. Tel. 630-
257-0064. Prašoma nedelsiant 
registruotis. 

Amerikos Lietuvių tary
bos Čikagos skyrius Tragiš
kojo birželio paminėjimą ren
gia šį sekmadienį, birželio 13 
d. Minėjimas prasideda 10 
vai. ryto vėliavų pakėlimu 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos aikštėje. Po to lietuvių 
organizacijų eisena į bažnyčią. 
Šventų Mišių auką aukos kun. 
Rimas Gudelis. Jų metu gie
dos muziko Ričardo Šoko va
dovaujamas vokalinis moterų 
ansamblis, kuris atliks R. Šo
ko sukurtas giesmes. Po pa
maldų trėmimo įvykių pami
nėjimas parapijos salėje. Jo 
metu kalbės žurn. Vytautas 
Kasniūnas. Minėjimas baigsis 
menine dalimi, kurią atliks 
Daiva Kimtytė. Jauskime pa
reigą prisiminti savo tautos 
tremtinius ir dalyvaukime mi
nėjime. 

Lietuvos Krikščionių de
mokratų partijos rėmėjai vi
sus kviečia į smagią gegužinę 
sekmadienį, birželio 27 d. (ne 
26 d.), 12:30 vai. p.p., Ateiti
ninkų namų sode, 12690 S. 
Archer Ave. Pasikvieskite 
savo draugus ir artimuosius, 
nors jie ir „neprįjaučiantys" 
krikščionims demokratams. M. 
Reinienės suorganizuotas ko
mitetas pasiruošęs visus ska
niais pietumis pavaišinti, bus 
ir kitokios atgaivos. 

Tėvo diena Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte, bus 
švenčiama birželio 20 d., tuoj 
po Mišių (apie 12 vai.) centro 
didžiojoje salėje. Gražiai ir 
prasmingai šventėme Motinos 
dieną, nepamirškime ir tėvo. 
Pasikvieskime tėvą, senelį, 
uošvį į pabendravimą. Bus 
gera užkanda, namie kepti py
ragaičiai, kava, įdomi, tėvų 
garbei paruošta, programa, 
kurios atlikėjai — staigmena! 
Visus dalyvauti kviečia PLC 
renginių komitetas. 

Antanas Lukša ir Vytau
tas Balsys atvyksta iš Lietu
vos į paminklo, kuris skirtas 
Lietuvos partizanų ir Sibiro 
tremtinių prisiminimui, ati
dengimo — pašventinimo iš
kilmes birželio 13 d. Šventė 
prasidės vėliavų pakėlimu 
centro sodelyje, tuomet bus 
vainiko padėjimas, atidaro
mas žodis, giesmė „Už tuos, 
kurie jau baigė žemės kelią", 
šv. Mišios bažnyčioje, minėji
mas centro didžiojoje salėje. 
Po minėjimo bendri pietūs. 
Reikia būtinai užsisakyti sta
lus ar vietas. Rezervacijas pri
ima Aldona Palekienė tel. 708-
448-7436. 

„Dainava" i i Dainavos 
šalies... Alytaus lietuvių liau
dies meno ansamblis „Daina
va" atvyksta į Čikagą ir pasi
rodys Jaunimo centre liepos 3 
d., šeštadienį, 3 vai. p.p. Bilie
tai gaunami „Seklyčioje" ir 
Jaunimo centre. 

gyvenančių mūsų tautiečių dr. 
Petrą Kisielių pažįsta tik kaip 
visuomenininką ir kultūrinin
ką, įvairių organizacijų neeili
nį darbuotoją. 

Tačiau tai yra tik jo laisva
laikio užsiėmimas; jau nuo 
1952 metų dr. P. Kisielius ver
čiasi privačia gydytojo prakti
ka Cicero lietuvių telkinyje, o 
taip pat gydo pacientus įvai
riose ligoninėse, paskutiniu 
metu — Oak Park Hospital, 
esančioje į šiaurės vakarus 
nuo Cicero. 

Kalbėdamas su dr. P. Kisie
liumi, sužinojau, kad jis per 
47 metus yra turėjęs net 20 
tūkstančių pacientų, iš kurių 
apie 1,600 — naujai iš Lietu
vos atvykusieji. Per dieną jo 
gydymo įstaigą aplankydavo 
apie 50-60 žmonių, iš kurių 
dažnai apie pusė būdavo nau
jieji ateiviai iš tėvynės. Jie, 
sužinoję apie dr. P. Kisieliaus 
nemokamas paslaugas, va
žiuodavo ne vieną dešimtį my
lių. Šiems pacientams šis ge-
TOS širdies gydytojas yra su
taupęs mažiausiai 100 tūkst. 
dolerių. 

J a u nori poilsio 

„Aš turbūt irgi turiu teisę į 
poilsį", — pareiškė pašneko
vas aną pirmadienį, kuomet jo 
buvusius gydymo kabinetus 
lankė šimtai žmonių per taip 
vadinamą „Open House" die
ną. 

Ir iš tiesų dr. P. Kisielius nė
ra jaunuolis, o jau gerokai su
brendęs vyras, kuris šią va
sarą (rugpjūčio 17 d.) minės 
savo 82-ąjį gimtadienį, nors 
savo išvaizda ir judrumu dar 
gali pralenkti ir dešimtmečiu 
jaunesnius asmenis. 

Dr. P. Kisielius paminėjo, 
jog namą (1446 So. 50 Ave., 
Cicero) su gydymo kabinetais 
jis pardavė Oak Park ligoni
nei, kuri čia įrengė savo gydy
mo kliniką, o jis pats liko dirb
ti kaip samdomas gydytojas. 

Čia taip pat dirba ir vokie
čių, prancūzų ir airių kraujo 
turintis gydytojas dr. R. Mil-
ler. Be ilgametės dr. P. Kisie
liaus talkininkės — medicinos 
seselės lietuvės Joanos Maves, 
čia dirbti atėjo ispaniškai mo
kantys Mary Amaro ir Mi-
chael Martin. Dabar patalpos 
yra iš pagrindų atnaujintos, 
nupirkta naujo inventoriaus. 
„Man buvo svarbu, kad šioje 
vietoje dar būtų aptarnaujami 
tie Cicero lietuviai, kurie ne
pajėgūs toliau nuvažiuoti", — 
teigė pašnekovas. 

Pats dr. P. Kisielius birtelio 
11 d. pajudės į savo dabar jau 
kasmetine tapusia išvyką Lie
tuvon. Iš jos sugrįžęs, ilgėliau 
klinikoje jau nežada užsibūti. 
Tačiau čia lieka lietuviškai 
kalbanti Joana, kuri pagelbės 
angliškai nemokantiems lietu
viams pacientams. 

Visuomeninėje veikloje 
Nepaisant savo labai didelio 

profesinio užimtumo, dr. P. 

įvairiai lietuviškai veiklai, ku
rioje jis buvo vienas iš akty
viausiųjų išeivijoje. 

Nuo jaunystes dr. P. Kisie
lius priklausė ateitininkams, 
buvo Ateitininkų federacijos 
ilgametis narys ir Ateitininkų 
federacijos vadas (1974-1979 
m.). Buvo visų PL Bendruo
menės seimų narys*, PL Bend
ruomenės VI Seimo (1983 m.) 
rengimo komiteto pirminin
kas, pirmininkavo DC lietuvių 
tautinių šokių šventės rengi
mo komitetui. Taip pat buvo 
Čikagos liet. teatro „Vaidilu
tės" (po dešimties gyvavimo 
metų neseniai užbaigusio savo 
egzistenciją) valdybos pirmi
ninkas ir t.t. 

Dar ir dabar dr. P. Kisielius 
yra Lietuvių fronto bičiulių 
tarybos narys, dienraštį 
„Draugą" leidžiančios Lietuvių 
Katalikų spaudos draugijos 
tarybos pirmininkas. Jis veda 
sekmadienines Cicero „Kavos 
klubo" tautiečių suėjimų prog
ramas, stipriai finansiškai re
mia kultūrinę ir visuomeninę 
lietuvių veiklą, nepraleidžia 
neaplankęs nei vieno kultū
rinio renginio. 

Čia, žinoma, tik maža dalis 
jo darbų bei pasireiškimų, ku
rie ilgėliau išliko šias eilutes 
rašančiojo atmintyje. 

Cicero miestelio senbuvis 

Beje, čia reikia pažymėti, 
kad dr. P. Kisielius yra vienas 
iš seniausiųjų taip vadina
mųjų „dypukų" bangos Cicero 
lietuvių telkinio gyventojų. 
Besikalbant kartu prisiminė
me ir senuosius laikus, kuo
met 1949 m. spalio 30 d. „Gen 
Howze" laivu pasiekėme iš
svajotos Amerikos krantus — 
New Yorką ir jau kitą dieną 
pasiekėme Cicero. 

Dr. P. Kisielius į Cicero at
vyko su savo sužadėtine Stefa 
ir apsistojo pas kiek anksčiau 
tais metais čia nutūpusį bū
simą svainį Kostą Dočkų, iki 
šiol taip pat dar nepabėgusį iš 
Cicero lietuvių telkinio. Vėliau 
ją vedęs, kartu su žmona 
užaugino du vaikus: dr. Petrą 
Vytenį, ir dr. Jolitą, kurie, da
bar sukūrę šeimas, taip pat 
lietuviška dvasia augina savo 
vaikus. 

Nors dr. P. Kisielius 1943 m. 
buvo baigęs Vytauto Didžiojo 
universiteto medicinos fakul
tetą, o pasitraukęs į Vokietiją 
dirbo Tiubingeno universiteto 
vidaus ligų asistentu ir čia 
1949 m. gavo daktaro laipsnį, 
Čikagoje, jam, kaip ir kitiems 
į šį kraštą atvykusiems lietu
viams, norint verstis privačia 
praktika, reikėjo išlaikyti val
stybinius egzaminus ir atlikti 
praktiką. 

Dr. P. Kisielius šią kliūtį 
įveikė gana greitai ir sėkmin
gai. Jau 1952 m. jis atidarė 
savo gydymo kabinetą. Jo vie
tą tris kartus keitė, tačiau vi
sada buvo įsikūręs lietuvių 
telkinio centre — netoli Šv. 
Antano parapijos bažnyčios. 

Apdovanojimų žymenys 

Už savo plačiašakę veiklą 
dr. P. Kisielius yra gavęs kelis 
reikšmingus apdovanojimo 

f pensiją išeinantis dr. Petras Kisielius su ilgamete savo talkininke Joana Maves darbo kabinete Ciceroje. 
Nuotr. Edvardo šulaičio 

žymenis. 1996 m. popiežius 
Jonas Paulius II dr. P. Kisie
lių apdovanojo Šv. Silvestro 
riterio ordinu, o praėjusią va
sarą Vilniuje iš Lietuvos prezi
dento Valdo Adamkaus jis 
gavo LDK Gedimino ordiną. 

J užtarnautą pensiją išei
nančiam dr. P. Kisieliui jo 
bendradarbių ir pacientų var
du norisi palinkėti dar daug 
ilgų, sveikų ir kūrybingų me
tų! Šiuos linkėjimus, tikiu, 
siunčia ir visi „Draugo" dien
raščio skaitytojai, nepaisant, 
kurjie begyventų. 

Nors dr. Petras Kisielius ir 
išeina į pensiją, tačiau jį, be 
abejo, dar ilgai matysime ak
tyviai dalyvaujant lietuviškoje 
veikloje — kaip iki šiolei. 

Edvardas Šulaitis 

Taip atrodo naujai remontuotas ir kiek pasikeitęs pastatas, kuriame ilgus 
metus buvo dr. Petro Kisieliaus gydymo kabinetas. Dabar jis jau priklau
so Oak Park ligoninei. Nuotr. Ed. Šulaičio 

IŠSISKYRIMAS 
TRUMPAM 

Ateina išsiskyrimo valanda, 
kai reikia atsisveikinti su ge
rais draugais — Maironio litu
anistinės mokyklos istorijos 
ratelio „Geležinis Vilkas" na
riais. Tai dešimtos klasės 
mokiniai, kurie baigė lituanis
tinę mokyklą ir tęs mokslą 
amerikietiškose mokyklose. Iš 
tiesų tai ne atsisveikinimas su 
istorijos ratelio nariais, bet 
palinkėjimais „Iki pasimaty
mo". 

Gegužės 15 dieną, trumpai 
susirinkę ratelio nariai, prisi
minė savo atliktus darbus, 
įvairius naudingus susitiki
mus su žymiais Amerikos ir 
Lietuvos lietuviais. Tie trumpi 
susibūrimai anksti rytais su
teikė mums daug žinių apie 
tėvynę Lietuvą, jos sunkius 
žingsnius į demokratiją, susi-
pažindino su dabartinėmis 
Lietuvos problemomis, ugdė 
mūsų patriotinius jausmus, 
suteikė drąsos ir pasitikėjimo 
savimi. Didelis ačiū buvo pa
sakytas istorijos ratelio subū-
rėjai ir vadovei mokytojai Gra
žinai Sturonienei, istorijos ra
telio pirmininkei Giedrei Kaz
lauskaitei ir visiems kitiems, 
nepatingėjusiems anksti šeš
tadienio rytais keltis ir rinktis 
į ratelio susirinkimus. Už isto
rijos ratelio turininga veiklą 
padėkojo Maironio lituanisti
nes m-los tėvų komitetas, pa
vaišinęs ratelio narius. 

Paskutinę š.m. mokslo die

ną, gegužės 22 d., rimti ir su
sikaupę dešimtokai rinkosi į 
mokslo metų užbaigimo iš
kilmes. Keli, baigę dešimtą 
klasę, ratelio nariai, priėję 
prie istorijos mokytojos G. 
Sturonienės, paprašė, kad ji 
nepamirštų kitais mokslo me
tais ir praneštų apie įvyksian
čius ratelio susirinkimus. 
Nors dešimtokai išeina, bet is
torijos ratelyje „Geležinis Vil
kas" jie pasilieka. Šis ratelis 
ne tik tiems, kurie lanko mo
kyklą, tačiau ir tiems, kurie ją 
baigė ir nori toliau plėsti savo 
žinias apie Lietuvą. 

Savo mintis noriu užbaigti 
Giedrės Kazlauskaitės, istori
jos ratelio pirmininkės, žo
džiais, kad tai, kas yra istori
jos būrelis — yra tiltas mums 
su Lietuva. Mes supratome, 
jog nebūtina gimti Lietuvoje, 
kad ją pažintum ir mylėtum 
visa širdimi. 

Sandra Gedrimaitė 

SKELBIMAI 
• Kauno „Žalgiris" 1989 

Skautų ir skaučių JAV 
Vidurio rajono stovykla 
Rako stovyklavietėje Cus
ter, Michigan, vyks š.m. liepos 
28 iki rugpjūčio 7 d. Stovyk
laus visi Čikagos, Detroito, 
Clevelando ir Omahos skautai 
ir skautės. Registracija jau 
vykdoma per tuntus. Tunti-
ninkai surinks mokestį, pilnai 
užpildytus registracijos lapus 
ir juos iki birželio 20 d. pasiųs 
stovyklos administracijai. Pla
tesnė informacija bus pateikta. 

m. Eurolygos čempionas! 
Aukštos kokybės vaizdajuostėje 
(3 vai.) matysite dvi nuostabias 
krepšinio rungtynes: pusfinalio 
„Žalgiris* - Pirėjo „Olympiakos" 
(Graikija) ir finalo „Žalgiris" -
Bolonijos „Kinder" (Italija). 
Nugalėtojas „Žalgiris" - stip
riausias Europos krepšinio 
klubas. Vaizdajuostę dabar 
galite užsisakyti pas Inter
national His tor ic Films, 
Inc., skambinant telefonu 773-
927-2900, raštu arba asme
niškai atvykdami į mūsų raš
tine 3533 S. Archer Ave., 
Chicago,IL 60809. Kaina $22 
(Illinois gyventojams reikia 
pridėti $1.70 valstijos mokestį) 
ir $5 už persiuntimą. Mes 
priimame čekius ir Visa/ 
Mastercard kredito korteles. 
Sav. Petras Bernotas. 9U90 

• A. a. Alfonso Eitučio 
prisiminimą pagerbdami, Rita 
Cox, Janet Eitutis ir Sandy 
Boyd, Orlando, FL, atsiuntė 
$100 Lietuvos našlaičiams. 
Reiškiame užuojautą velionio 
giminėms, o aukotojams dė
kojame. „Lietuvos Našlaičiu 
Globos" k o m i t e t a s , 2711 
W«at 71 st. Str„ Chicago, IL 

.Spindulio" vyresnieji šokėjai patarnavo svečiams per koldūnų pietus, vykusius PLC. 
Nuotr. Baniutės Kronienes 

Maironio lituanistinės mokyklos darželio mokinukai su mokytojos padėjėja ir dainavimo mokytoja J. Pisher bei 
Šokių mokytojo padėjėju T Mikužiu 

x Karaliaučiaus srities 
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $100 - Dr. Juozas Plikai-
tis. Po $25 - Stasys ir Sofija 
Vaikiai; Valerija Aukštikal-
nienė. $20 • Algirdas Gustai
tis — a.a. Stasio Dėdino ir a.a. 
Ernestinos Gražienės atmini-
mui.Rėmėjams dėkojam. „Ka
raliaučiaus krašto lietuvy
bei", 1394 Middleburg Ct., 
Naperville, IL. 60540-7011. 

(sk) 
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. *18M 
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