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V. Landsbergis Vašingtone 
susitiko su JAV politikais 

Vilnius, vasario 2 d. (AGEP) 
— Jungtinėse Valstijose viešin
tis Seimo opozicijos vadas Vy
tautas Landsbergis pakeitė savo 
planus ir į Vilnių ketina grįžti 
iki vasario 8-osios. Kaip žinoma, 
tą diena Seime įvyks balsavi
mas dėl prezidento siūlymo ats
tatydinti premjerą Adolfą Sleže
vičių. 

Sausio 31 - vasario 1 d. Vytau
tas Landsbergis lankėsi Vašing
tone ir dalyvavo kasmetiniame 
Atstovų rūmų rengiamame su
sitikime - Maldos pusryčiuose, 
į kuriuos kviečiami įvairių pa
saulio šalių politikai, pranešė 
Seimo opozicijos atstovė spau
dai. Renginyje dalyvavo JAV 
prezidentas Bill Clinton, 
Atstovų rūmų nariai ir senato
riai, daug politikų ir religinių 

veikėjų iš 126 saliu. Taip pat 
vyko įvairūs atskirų grupių 
posėdžiai. 

Vienoje tokių grupių kalbėjęs 
V. Landsbergis pabrėžė būti
nybe stabdyti karą laisvės 
siekiančioje Čečėnijoje ir tokiu 
būdu padėti Rusijai visiškai 
nenukrypti į „blogio kalią". 

Vašingtone V. Landsbergis 
taip pat susitiko su JAV Kon
greso respublikonų vadu Bob 
Dole bei kitais įtakingais JAV 
Kongreso nariais, pareiškusiais 
paramą Baltijos valstybėms. 

Vasario 3-4 dienomis Lands
bergis dar lankėsi Čikagoje. I 
Lietuvą jis žadėjo grįžti vasario 
10 d., tačiau pakeitė planus, kad 
galėtų dalyvauti balsavime dėl 
A. Šleževičiaus nušalinimo. 

Sausio 25 d. Lietuvos prezidentas Algirdas BNkausk&g priėmė Lietuvoje besilankanti Ukrainos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininku Aleksandr Moroz. Pripažinta, jog šiuo metu Ukraina išgyvena 
„gilią politine krize", Moroz palinkėjo Lietuvai iiuo metu išsaugoti politinį stabilumą, tuo tam
pant pavyzdžiu ir Ukrainai. 

Nuotr. P. Lileikio ,.Lietuvos ryta" 

Lietuva ir Lenkija pasikeis 
archyviniais dokumentais 

Vilnius, vasario 2 d. (Elta) — 
Lietuva ir Lenkija yra pasiruo
šusios pariteto pagrindais pasi
keisti originaliais archyviniais 
dokumentais, svarbiais abiems 
šalims, spaudos konferencijoje 
penktadieni Seime pranešė Lie
tuvos archyvų departamento di
rektorius Gediminas Ilgūnas ir 
Lenkijos valstybinių archyvų 
generalinis direktorius Jerzy 
SkovvT-onek. Tokią sutartį Lie
tuva turi su vienintele valstybe 
— Lenkija. Sutartis pasirašyta 
1994 metais. Jerzy Skowronek 
šitą sutarti įvertino kaip „euro
pinio masto eksperimentą" ir 
sakė, kad nepaisant pastangų, 
nei su Rusija, nei su Vokietija 
nepavyko Lenkijai pasirašyti to
kio dokumento. 

Kalbėdamas apie Armijos 
Krajovos dokumentus, rastus 
Vilniuje, Bernardinų vienuoly
ne, J. Skowronek spaudos kon
ferencijoje tikino, kad „tai nėra 
dokumentai, liudijantys apie 
Armijos Krajovos vadovybės po-
litinę liniją". Atskirų do
kumentų, ypač liudijančių apie 
lenkų ir lietuvių santykių 
antagonizmą, skelbimą be kon
teksto, jis pavadino „neatsa
kingu ir neleistinu". 

Armijos Krajovos, taip pat 
1920 m. dokumentų skelbimo 
klausimus galėtų spręsti, pasak 
jo, bendra Lietuvos ir Lenkijos 
komisija, tačiau toks spren
dimas turėtų būti priimtas vy
riausybiniu lygiu. 

Baigiami sutvarkyti 
rasti Armijos Krajovos 

dokumentai 

Indėlininkams bus pradėta 
mokėti tik vasario vidury 

Vilnius, vasario 2 d. (AGEP) 
— Lietuvos Akcinio Inovacinio 
Banko (LAIB) ir Litimpeks 
bankų indėlininkams bus pra
dėta išmokėti iki 1,000 litų ne-
anksčiau kaip po dviejų savai
čių, pasakė finansų ministerijos 
finansinių institucijų skyriaus 
viršininkė Lina Gasiūnaitė. 

Pasak jos, šiomis dienomis 
abiejų šių bankų ir Taupomojo 
Banko atstovai derina indėlių 
išmokėjimo tvarką ir žiniaraš
t i . P r a p i e s t i s l a i k i n a i 
eina vidaus reikalų 
ministro pareigas 
Vilnius, vasario 2 d. (AGEP) 

— Prezidentas Algirdas Bra
zauskas penktadienį pasirašė 
dekretą, kuriuo teisingumo mi
nistrą Joną Prapiestį įpareigojo 
laikinai eiti ir vidaus reikalų 
ministro pareigas. Jonas Pra
piestis premjero Adolfo Šleževi
čiaus teikimu paskirtas laikinai 
pakeisti atsistatydinusį Romasį 
Vaitekūną. 

Tuo tarpu pats J. Prapiestis 
sako, kad jo vadovavimas vi
daus reikalų ministerijai tėra 
formalumas, o realiai ministeri
jai vadovauja jos sekretoriai, 
kurie „puikiai išmano, ką reikia 
daryti". Pasak ministro, jis 
Vidaus reikalų ministerijai 
pataria tuomet, kai reikia pa
galbos išspręsti „esminius klau
simus". 

„Aš turiu tiek nuovokos, kad 
nesiveričiau vadovauti ten, kur 
nieko nesuprantu", spaudos 
konferencijoje ketvirtadienį 
teigė J. Prapiestis. 

čius su indėlininkų sąrašais ir 
išmokėjimų sumomis. Darbas 
bus tęsiamas ir kitą savaite. 
Kaip jau skelbta, LAIB ir Litim
peks banko indėlininkams, no
rintiems atsiimti šią sumą, 
pinigai bus išmokami Taupomo
jo Banko skyriuose. 

Vyriausybė ir Lietuvos Ban
kas yra nutarė iki 1,000 litų 
indėlininkams išmokėti vasario 
mėnesį. 

Finansų ministras Reinoldijus 

Vilnius, vasario 2 d. (AGEP) 
— Lietuvos archyvų direktorius 
Gediminas Ilgūnas sako, kad 
jau greitai bus baigtas pernai 
vasario mėnesį Vilniaus Ber
nardinų bažnyčios sienoje ap
tiktų Antrojo Pasaulinio karo 
metu Lenkįjos Armijos Krajovos 
veiklos Vilniaus krašte doku
mentų konservavimas ir apra
šymas. 

Penktadienį spaudos konfe
rencijoje G. Ilgūnas sakė, kad 
šie darbai bus baigti jau va
sario-kovo mėnesiais ir jais 
galės naudotis istorikai bei tuo 
besidomintys žurnalistai. 

Su daug diskusijų pernai Lie
tuvoje sukėlusiais dokumentais 
susipažino šią savaite Vilniuje 
viešėjęs Lenkijos archyvų gene
ralinis direktorius Jerzy Skow-
ronek. Pernai su šiais doku
mentais supažindinę žurnalis
tus Seimo nariai Centro sąjun-

Tuskulėnų dvare bus 
paminklas KGB 

aukoms 
Vilnius, sausio 31 d. (Elta) -

Siekdama įamžinti KGB aukų 
atminimą buvusiame Tuskulė
nų dvare Vilniuje, Lietuvos vy
riausybė įpareigojo Vilniaus 
miesto savivaldybe organizuoti 

Šarkinas sako, jog Taupomajam konkursą paminklui Tuskulėnų 
Bankui lėšos bus pervestos iš dvare ir paskelbti rezultatus iki 
karto po to, kai abiejų sustab
dytų bankų vadovai paruoš ži
niaraščius. Šis darbas užtruks 
ilgiau nei manyta, nes banki
ninkams kilo daug neaiškumų. 
Pavyzdžiui, ar reikia išmokėti 
kiekvienam indėlininkui, 
nepriklausomai nuo to, kiek jis 
turėjo sąskaitų, ar tik pagal 
vieną sąskaitą. Bankų vadovai 
taip pat nežino, ar priskaičiuoti 
indėlininkams palūkanas už tą 
laiką, kai, bankas buvo uždary
tas. 

Abiejuose bankuose yra apie 
60,000 indėlininkų, todėl 

birželio 15 dienos. Iki šios datos 
šioje vietoje turi būti baigti ar
cheologiniai ir antropologiniai 
tyrimai, o iki spalio 30 dienos 
turi būti baigti KGB aukų pa
laidojimo teritorijos projekta
vimo ir laikinojo sutvarkymo 
darbai. 

Buvusio Tuskulėnų dvaro pa
statų ir teritorijos tyrimams 
baigti ir palaikų palaidojimo 
teritorijai laikinai sutvarkyti iš 
Lietuvos vyriausybės rezervo 
skirta 280,000 litų. 

Tuskulėnų dvaro teritorija 
yra Vilniaus centre, dešinia-

gos pirmininkas Romualdas 
Ozolas ir konservatorius Juozas 
Dringelis tuomet teigė, kad ar
chyvas patvirtino, jog Pietryčių 
Lietuvoje Armija Krajova kovo
jo ne tik su vokiečiais okupan
tais, bet ir su lietuviais. 

Lenkijos archyvų vadovas J. 
Skowronek spaudos konferenci
joje Vilniuje teigė, kad Lietuvoje 
cituoti dokumentai buvo išimti 
iš konteksto ir jų vertinimais 
buvo siekiama pademonstruoti 
lietuvių ir lenkų antogonizmą 
bei tai, kad tokia buvo Armijos 
Krajovos politika. 

Pasak Skowronek, netiesa, 
kad tokia politika buvo visos 
Armijos Krajovos — Lenkijos 
pasididžiavimo ir vieno di
džiausių antifašistinio pasi
priešinimo judėjimo Europoje. 
Jis neneigė, kad tokių nuotaikų 
laikėsi kai kurie Armijos Kra
jovos vadovai, neneigė ir anto-
gonizmo lietuvių ir lenkų 
santykių istorijoje. Tačiau, anot 
jo, Vilniuje rastieji dokumentai 
neparodo visos Armijos Krajo
vos politikos. 

J. Skowronek pabrėžė, kad do
kumentai pirmiausia priklauso 
archyvarams, ir apgailestavo, 
kad „kaitinamos nuotaikos". 
Pasak Lenkijos archyvų vadovo, 
dokumentus pirmiausia turėtų 
analizuoti abiejų šalių istorikai. 

Pernai rastieji dokumentai 
daugiausia priklauso Armijos 
Krajovos Vilniaus krašto pro
pagandos ir informarijos biurui. 
Juose daugiausia kalbama apie 
1943 metų antros pusės bei 
1944 m. pirmojo pusmečio veik
lą. 

Šiemet bus baigta žymėti 
Lietuvos siena su Latvija 

preliminari išmokų suma yra jame Neries upės krante. Joje 
apie 60 milijonų litų. Tačiau, 
kaip korespondentui sakė fi
nansų ministras Reinoldijus 
Šarkinas, realiai išmokėti 
reikės maiiau.nes ne visi indė-
lininai norės pasiimti 1,000 litų, 
be to, i i suma nebus išmokama 
bankų akcininkams, skolinin
kams, darbuotojams, koduotų 
sąskaitų savininkams, taip pat 
tiems indėlininkams, kurių su
tarčių terminas dar nesibaigė. 

Išmokoma reikalinga suma 
bus paimta iš lėtų, gautų per-

1946-1947 metais KGB nužudė 
kelis tūkstančius lietuvių, kurie 
prieš tai buvo kankinami Vil
niaus kalėjimuose bei KGB rū
siuose. Tarp nužudytų buvo ir 
vyskupas Vincentas Borisevi-
čius. Jo, kaip ir kai kurių kitų 
nužudytųjų, palaikai identi
fikuoti. 

davus iki dviejų metų trukmės 
vyriausybės vertybinius popie
rius, o vėliau padengta i i 
susigrąžintų bankų paskolų. 

Dr. S. Bačkiui -
Garbės piliečio 

vardas 
Vilnius, vasario 1 d. (Eito) -

Pasvalio rajono savivaldybės ta
rybos sprendimu įžymiam diplo
matui, politikui, visuomenės 
veikėjui, Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos Garbės na
riui dr. Stasiui Antanui Bačkiui 
suteiktas Joniškėlio miesto ir 
Pasvalio krašto garbės piliečio 
vardas. Dokumentai apie garbės 
piliečio vardą dr. S. A. Bačkiui 
bus įteikti per iškilmingą jo 
90-ties metų sukakties minėji
mą vasario 9 d. Vilniaus univer
siteto centrinių rūmų auloje. 

Dr. Stasys A. Baikis yra pir
masis, kuriam suteikiamas 
Joniškėlio miesto ir Pasvalio 
krašto garbės piliečio vardas. 
Iki šiol jau dvylikai i i šių 

Tautininkai teigia, 
kad Lietuvą valdo 
buvę sovietai su 

mafija 
Vilnius, vasario 1 d. (Elta) — 

Lietuvių Tautininkų Sąjungos 
pirmininkas Rimantas Smetona 
mano, kad „iškilo grėsmė Lie
tuvos konstitucinei sant
varkai". Tai j is pare i škė 
ketvirtadienį spaudos konferen
cijoje Seime. Atsakydamas į 
klausimą, kas valdo šalį, R. 
Smetona sakė: „Lietuvą valdo 
buvusios sovietinės nomenkla
tūros bei mafijos jungtinės pajė
gos". 

Ši grupuotė, kuri „žadėdama 
per rinkimus vieną, o darydama 
kitą, tokiu būdu apgaule įgijusi 
valdžią", dabar akivaizdžiai, jo 
nuomone, tenkina tik savo gru
pės interesus. Tam, pasak R. 
Smetonos, „savo leidžiamais 
įstatymais aktyviai talkinin
kauja Seimas, vyriausybė ir vi
sos kitos valstybės institucijos". 

Tautininkai reikalauja iš 
prezidento „esminių, radikalių" 
veiksmų, o ne tik ministro pir
mininko bei Vidaus reikalų 
ministro pakeitimų. Jeigu prezi-
dentas paliktų dabart inę 
vyriausybę toliau eiti pareigas, 
Smetona tai vertintų kaip 
„sandėrį su LDDP". Visa vy
riausybė „in corpore" yra atsa
kinga, jo nuomone, už padėtį 
Lietuvoje, už jos ekonomijos 
žlugdymą. 

Lietuvos Laisvės 
Sąjunga sako, kad 

nereikia atstatydinti 
premjerą 

Vilnius, vasario 2 d. (Elta) — 
Lietuvos Laisvės Sąjungos 
pirmininkas Vytautas Šustaus
kas teigia, jog prezidento spren
dimas atstatydinti premjerą 
šiuo metu „nereikalingas". Tai 
jis pareiškė pačiam prezidentui, 
penktadienį per daugiau kaip 
valandą trukusį susitikimą. 
Artėjant Seimo rinkimams, 
tikino Šustauskas prezidentą, 
keisti premjerus nenaudinga, 
nes naujajam prireiktų mažiau
siai pusmečio, kol šis įsigilintų 
į esamą padėtį. 

Drauge su savo pavaduotoju 
Brunonu Pakėnu į Prezidentūrą 
atvykęs V. Šustauskas skaitė A. 
Brazauskui ištraukas iš dien
raštyje „Kauno diena" išspaus-

vietovių kilusių žmonių suteikti 
Pasvalio miesto garbės piliečių 
vardai. 1991 m. pirmuoju Pas
valio miesto garbės piliečiu tapo 
poetas Bernardas Brazdžionis. 

Vilnius, vasario 2 d. (AGEP) 
— Lietuvos pasienio policijos 
vadovai numato šiemet baigti 
Lietuvos ir Latvijos sienos 
žymėjimą ir pradėti žymėti 
sieną su Baltarusija, pranešė 
Stanislovas Stančikas, Lietuvos 
pasienio policijos departamento 
vyriausiasis komisaras, penk
tadienį įvykusiame išplėsti
niame posėdyje, kuriame daly
vavo visų pasienio rinktinių, 
štabų ir skyrių vadovai bei 
muitinės departamento atsto
vai. Posėdyje taip pat dalyvavo 
prezidento patarėjas teisėsaugos 
klausimais Zenonas Kalinas ir 
Vidaus reikalų ministerijos sek
retorius Jonas Liaudanskas. 

Apžvelgdamas pernai metų 
pasienio tarnybų darbą, S. 
Stančikas teigė, kad kai kuriose 
rinktinėse pasienio apsauga 
apsiriboja tik darbu kontrolės 
punktuose, visiškai nekontro
liuojant viso pasienio ruožo. Kai 
kurių užkardų vadai net neturi 
darbo žemėlapių ir išsamios in
formacijos apie padėtį savo pa

sienio ruože. 
Iš dalies tai lemia, kad dabar 

Lietuvoje apgyvendinta pus
penkto šimto nelegalių migran
tų iš Azijos šalių, kurių daugt lis 
sieną pervažiavo pasieniečių ne
saugomose vietose. 

Pasak Stančiko, beveik treč
dalis visų pernai sulaikytų ne
legalių migrantų sugauti bend
romis Lietuvos ir Lenkijos pa
sienio tarnybų pastangomis. 

Tarp kitų aktyviausių užsie
nio partnerių pasieniečių vado
vas minėjo Švedijos kolegas, 
padėjusius įdiegti šiuolaikinę 
ryšio sistema keliose Lietuvos 
rinktinėse bei dovanojusius du 
laivus, padedančius saugoti 
s ieną Kuršių mariose ir 
Nemune. 

Lietuvos valstybinę sieną 
saugo beveik 3,000 pasieniečių 
bei 1,000 privalomosios tarny
bos karių. Sienos saugotojai 
suskirstyti j aštuonias rink
tines, kurios dirba keliose 
dešimtyse kontrolės postų. 

Paskelbtos valstybines 
paslaptis saugančios įstaigos 

Vilnius, vasario 2 d. (AGEP) 
— Vyriausybė patvirtino sąrašą, 
kuriame yra maždaug 130 
valstybės institucijų ir įmonių. 
ga l inč ių turėt i ir saugoti 
valstybės paslaptis. Šių įstaigų 
tarpe yra visos aukščiausios val
džios ir valdymo bei savivaldos 
institucijos, ministerijos ir kai 
kurios joms pavaldžios įmonės, 
departamentai, teismai, gene
ralinė prokuratūra, centrinis 
šalies bankas, Lietuvos ginklų 
fondas, archyvai, kitos valstybės 
institucijos. 

Sąraše yra visos strateginės 
energetikos bei naftos pramonės 
įmonės, valstybinės įmonės 
„Lietpraba" ir „Spindulys", 
ryšių ir telekomunikacijų įmo
nės, visi Lietuvos aerodromai. 

kelių, geležinkelio ir laivų bei 
Klaipėdos uosto įmonės, valsty
binės oro linijų bendrovės. Be to, 
valstybės paslaptis įpareigotos 
saugoti visos Lietuvos mėsos bei 
grūdu perdirbimo įmonės, Kau
no tabako fabrikas „Kova" bei 
alkoholinių gėrimų gamykla 
„Stumbras". 

Visos į sąrašą įtrauktos insti
tucijos bei įmonės, remdamosi 
Valstybės saugumo departa
mento paruoštu ir vyriausybės 
patvirtintu bendru valstybės 
paslapčių sąrašų, privalės pa
ruošti savus valstybės, paslaptį 
sudarančių žinių sąrašus. Juos 
keisti bus galima tik suderinus 
su Valstybės saugumo departa
mentu. 

Radioaktyvios nuosėdos 
Skandinavijoje negali 

būti iš Ignalinos 
Vilnius, vasario 2 d. (AGEP) 

— Ignalinos Atominės Elektri
nės veikla negali būti susijusi 
su sausio viduryje Skandinavi
joje pastebėtomis nedidelėmis 
radioaktyviomis nuosėdomis, 
pareiškė Lietuvos Valstybinė 
Atominės Energetikos Saugos 
Inspekcija (VATESI). 

Šią savaitę buvo paskelbta, 
kad Norvegija sausio 8-15 die
nomis užtiko ore radioaktyvias 
nuosėdas, kurios galėjo kilti iš 
užsienyje esančio branduolinio 
reaktoriaus. Suomija tuo pačiu 
metu irgi pastebėjo naujai at
neštas nuosėdas, tačiau radia
cija neviršijo normos. Vėjas ta 
savaite pūtė iš pietų ir pietryčių, 
ir spėta, kad nuosėdos atkeliavo 
iš Rusijos arba Baltijos 

dinto straipsnio, kuriame Prezi
dentūros pareigūnai, opozicijos 
veikėjai ir buvę vyriausybės 
nariai kaltinami ryšiais su „ga
linguoju Lietuvos aštuonkoju" 
— EBSW kompanija. 

Rašinyje „Gal atverskime kor
tas?" taip pat teigiama, jog 
pakeisti Lietuvos vyriausybės 
vadovą yra suinteresuota Rusi
ja. Supažindintas su publikaci 
jos teiginiais, prezidentas A, 
Brazauskas pažymėjo, jog. me
tant tokius kaltinimus, turėtų 
būti pateikiami ir įrodymai. 

valstybių. 
Norvegijoje jodo ir cezio-137 

nuosėdos užfiksuotos tiek 
arktinėje Finmarko provincijo
je, tiek pietuose esančiame Osle. 
Gamtoje tokių radioaktyvių me
džiagų nerandama. Užfiksuotoji 
radiacija šiek tiek viršijo nor
malią, bet pavojaus sveikatai 
nekėlė. 

VATESI viršininkas Povilas 
Vaišnys į paklausimą penkta
dienį pranešė, kad nuo sausio 1 
iki 15 dienos Ignalinos Ato
minėje Elektrinėje išmestų į 
atmosferą radioaktyviųjų me
džiagų kiekiai, įskaitant jodą, 
neviršijo leistinų dydžių, o 
cezio-137 apskritai neįregis
truota. 

Povilas Vaišnys primena, kad 
sausio 7 d., pastebėjus nuotėkį 
šalutinėje vamzdyno sistemoje, 
buvo stabdomas vienas Ignali
nos AE reaktorių, kuris, paša
linus gedima, vėl buvo pradėtas 
naudoti sausio 9 dieną. 

KALENDORIUS 

Vasario 6 d.: Šv. Paulius 
Miki ir 25 draugai, kankiniai 
Japonijoje 1597 metais, Darata. 
Teofilis, Alkis, Živilė. 

V a s a r i o 7 d.: Ričardas, 
Romualdas, Mozė. Ramutis. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
AR ĮMANOMA SULĖTINTI 

SENĖJIMO PROCESĄ? 
DR. JŪRATĖ NESAVAS-BARSKY 

(Tęsinys) 
Moksliniuose tyrimuose, stu

dijuojant dietos įtaką į įvairių 
vėžio rūšių vystymąsi, daug 
dėmesio skiriama odos vėžiams. 
Eksperimentuose su pelėmis, 
sumažinus maiste kalorijų ar 
riebalų kiekį , odos vėžių 
vystymasis yra sulėtintas. 

Antioksidantai — tai elemen
tai, kurie apsaugo ląsteles nuo 
oksidacijos proceso pakenkimo. 
Tarp jų svarbią vietą užima 
vitaminai C ir E. Karotinai 
(Carotinoids) yra pigmentai, 
kurie gausūs gamtoje. Jie taip 
pat apsaugo nuo saulės spindu
lių kenksmingumo. B-carotene 
arba, Beta karotinas, yra dau
giausia randamas morkose ir 
pomidoruose. 

Retinoids — tai labai įdomi, 
nauja vaistų grupė, kuri veikia 
į ląstelių augimą. „Retinoids" 
yra iš vitamino A giminės. 

Tretinoin arba „Retin A" yra 
kremas, daugiausia naudojamas 
odos išbėrimui, „acne", gydy
mui ir turi įtakos, atstatant odą 
į normalias funkcijas po saulės 
spindulių sužalojimo. „Retin 
A" sumažina smulkias raukšle
les, pagerina odos spalvą (iš 
gelsvos į rusvą), pašviesina šla
kus (freckles) ir jo poveikyje kar
tais išnyksta ankstyvos vėžio li
gos stadijos. 

„Retin A" paskatina odos pa
viršiaus ląstelių augimą ir oda 
išsilygina, viršutinės ląstelės 
greičiau nusilupa, pranyksta 
paviršiaus šiurkštumas „Retin 
A" dėka oda ilgiau sulaiko 
vandenį, tad jos paviršius darosi 
lygesnis. Taip pat „Retin A" 
pagreitina kolagenų (collagen) 
gamybą, todėl oda tampa ma
žiau raukšlėta. 

Jeigu ,,Retin A" naudojamas 
ilgesnį laiką, yra duomenų, kad 
odos vėžiai mažiau išsivysto. 
„Retin A" pradžioje naudojamas 
mažiau koncentruotas, o kai oda 

prie jo pripranta, koncentra
vimas didinamas. „Sunscreen'" 
(apsauga nuo saulės ultravio
letinių spindulių) turi būti 
būtinai vartojamas kasdien — iš 
ryto-o „Retin A" — vakare. Kai 
vartojamas „Retin A", oda 
pasidaro jautresnė, švelnesnė. 
todėl muilas, astringenas, kitos 
žalingos priemonės neturi būti 
naudojamos. Reikia suprasti, 
kad pagerėjimo rezultatai 
pasirodo ne iš karto. Raukšlės 
pradeda nuo veido nykti tik po 
kelių mėnesių „Retin A" nau
dojimo. 

Kai nepakanka paprastų kre
mų ar preparatų odai atšvie
žinti, naudojami stipresni — 
dažniausiai įvairios rūgštys ir 
cheminiai nulupimai. Juos turi 
atlikti prityręs gydytojas. 

„Alfa hydroxy acid" arba 
hidroksine rūgštis, yra seniai 
žinoma, kaip odos pagerinimo. 

atjauninimo priemonė. Dabar šis 
metodas labai populiarus. Sako
ma, kad Egipto karalienė Kleo
patra naudojusi nuosėdas iš vy
no statiniu tfngno ir jomis ma
sažuodavus veido oda. Tai, be 
abejo, buvo „tartaric" rūgštis, 
gaunama iš fermentuotų vynuo-
gių-

„Alfa hydroxy acid" — AHA 
yra organinių rūgščių grupė, iš 
kurių geriausiai žinomos šios: 
glikolinė iglycolic), gaunama iš 
cukrinių nendrių; citrininė 
(citric) — iš citrinų ir apelsinų; 
pieninė (lactic) — iš pieno; ma-
lininė (malk) — iš neprinokusių, 
žalių obuolių, migdolinė (man-
delic, bitter almonds) — ran
dama migdoluose, ir jau minė
toji „tartaric" — gaunama iš 
fermentuotų vynuogių. 

Visos šios rūgštys, naudo
jamos kosmetikoje, yra paga
minamos sintetiniu būdu Du 
Pont pramonės įmonėse. 

Rūgštys skatina odos 
lupir^ąsi. Rūgštis naudojant, 
pavii siaus ląstelės praranda 
tarpląstelinius junginius ir 
lengvai nusilupa. Oda netrunka 
priprasti prie pradinės rūgšties 
koncentracijos ir tuomet į ją ne
reaguoja. Ilgainiui rūgšties 
koncentracija kreme turi būti 
padidinta. Geriausias kiekis 
„pH" veido kremams yra tarp 
2.8 ir 4.8. Jeigu produktas yra 
per menkai koncentruotas, 
rūgštis neturi jokio poveikio. 

Mažos koncentracijos produk
tas pasiekia 2-3 odos sluoksnius, 
o 10% AHA jau gali pasiekti 
10-20 sluoksnio. AHA kremai 
suerzina odą, tačiau tas suer
zinimas būtinas, kad odos 
sluoksniai atsinaujintų. AHA 
gali būti naudojamas kartu su 
„Retin A". 

Yra kelios efektingos proce
dūros odą atnaujinti arba at
jauninti. Kad pasikeistų odos 
paviršius, naudojamas vadina
masis „nulupimas cheminiu bū
du" (chemical peel), viršutinių 
odos sluoksnių „nutarkavimas" 
(Dermabrasion), lazeriai ir kt. 
Kai odoje susidaręs per daug ne
vienodas riebalų išsidėstymas 
minėtų priemonių nepakanka. 
Rekomenduojama tam tikros 
operacijos (facelift, liposuction). 

Pacientai turi suprasti, kad 
senėjimo proceso visiškai sus
tabdyti neįmanoma ir visos odos 
atnaujinimo priemonės veikia 
tik laikinai. Daugelį reikia vėl 
pakartoti. 

Odos nulupimas cheminiu bū
du yra dviejų rūšių: paviršutinis 
ir gilusis. Paviršutiniam nau
dojamos įvairaus stiprumo rūgš
tys. Šis metodas gali pagerinti 
odos išvaizdą, bet svarbu, kad 
pacientas tiksliai žinotų, ko 

galima tikėtis po šios proce
dūros. 

Glikolinės rūgšties AHA/ nau
dojimas odos paviršiaus nutūpi
mui turi tikslą tik atšviežinti 
odą. Procedūra nepasiekia giles
nių odos s luoksnių. Š ia i 
procedūrais geriausi kandidatai 
yra asmenys su šviesia, plona 
oda, smulkiomis raukšlelėmis. 
Jokio nuskausminimo nereikia. 
Procedūra užtrunka 10-15 
minučių, o paviršiaus parau
dimas pranyksta po 1-2 dienų. 
Procedūrą galima pakartoti kas 
6 savaitės. 

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

Procedūra, naudojant TCA 
rūgštį, jau veikia gilesnius odos 
sluoksnius, bet taip pat nepa
keičia odos struktūros.. Ji re
komenduojama asmenims, tu
rintiems negilias raukšles. 
Procedūra užtrunka apie valan
dą laiko, nes odos paviršius 
nuskausminamas EMLA kre
mu. Tas padeda procedūros 
metu nejausti deginimo. Po 
nulupimo jokio skausmo nėra, 
bet veidas patinsta ir lupasi 
apie savaite. Naujai ataugusi 
oda atrodo daug švelnesnė ir ly
gesnė. TCA nulupimo procedūrą 
galima pakartoti kartą me
tuose. 

Kai odoje raukšlės yra gilios, 
ypač apie lūpas ir akis, taip pat 
daug tamsių dėmių, visa spalva 
gelsva ir oda atrodo „susidėvė
jusi", tuomet laikas pagalvoti 

POPIEŽIUS SUSITIKO SU 
MILIJONU ŽMONIŲ 

1995 m. Jono Pauliaus II ben
drosiose audiencijose dalyvavo 
daugiau kaip pusė milijono žmo
nių. Popiežiškų rūmų prefektū
ros paskelbtais duomenimis, su 
popiežiumi bendrosiose audien
cijose susitiko 536,500 žmonių 
— 100,000 daugiau nei 1994 
metais. Viso popiežius surengė 
44 bendrąsias audiencijas. Be 
to, Vatikane buvo surengta pa
pi ldomų audiencijų su at
skiromis grupėmis. Jų metu su 
Jonu Pauliumi II susitiko dar 
beveik 200,000 žmonių. Popie
žiaus vadovaujamose liturginė
se ceremonijose dalyvavo maž
daug 400,000 maldininkų. Taigi 
visuose šiuose renginiuose Jo
nas Paulius II susitiko su 
daugiau kaip milijonu žmonių. 

1995 m. įsidėmėtini ir dėl 
rekordinio skaičiaus žmonių, 
atvykusių į popiežiaus vadovau
jamą renginį po atviru dangu
mi. Metų pradžioje, sausio 15 d., 
penki milijonai žmonių atvyko 
į Manilos parką Rizal, kur vyko 
dešimtoji pasaulinė jaunimo 
diena. Pernai popiežius Jonas 
Paul ius IT apkeliavo visus 

K„B„,T„_. pasaulio žeriiynus. Popiežiaus 
apie gilaus nulupimo procedūrą *v. Petro bazilikoje aukotas 
(phenol peel). Ši procedūra taip Bernelių misiąs transliavo 57 
oat atliekama gydytojo kabinę- televizijos stcįys visame pasau-
te, bet visuomet labai svarbu lyje, o k^ėdiifc sveikinimą — 69 
paviršiaus nuskausminimas televizijos stotys, 
(anesthesia). Po to, kai che- ,_ 
mikalų mišinys užtepamas ant 
odos, paveikiama oda iki vidu
rinių sluoksnių. Tas sluoksnis 
(mid dermis) pradeda at-

VATIKANAS ĮSIJUNGĖ I 
I N T E R N E T " TINKLĄ 

Kalėdų diena (gruodžio 25 d.) 
sikratyti pamažu. Kadangi odos Vatikanas oficialiai įsijungė į 
gijimas yra kaip tik po tuo pasaulinį tematinės informaci-
sluoksniu, todėl prieš atitin- jos tinklą „Internet". Popiežiui 
karną laiką jo nuimti negalima, teikiant palaiminimą Urbi et 
Gijimas tęsiasi iki 10 dienų, bet 
nauja oda yra rausva, lygi, be 
raukšlių. Paraudimas išnyksta 
labai palaipsniui, per" kelias 
savaites. Reikia pažymėti, kad 
šis cheminis odos lupimas at
liekamas t iktai kartą per 
gyvenimą. Rezultatai'išsilaiko 
15-20 metų, oda lieka pastoviai 
baltesnė negu prieš gydymą. 

Pastaruoju metu išrastas nau
jas būdas gydyti saulė pažeistą, 
pasenusią odą. Tai „Ultra Pulse 
Co2 Laser". Lazerinis metodas 
yra labai tikslus, nes lazeris iš 
anksto užprogramuojamas, kaip 
giliai turi nuimti pažeistus odos 
sluoksnius, priklausomai nuo 
paciento odos stovio. Procedūra 
atliekama gydytojo kabinete su 
paviršiaus nuskausminimu. La
zerio spindulys iššaukia reak
ciją odos ląstelių drėgmėje — 
labai greitai pakel ia tos 
drėgmės temperatūrą ir ląstelė 
išgaruoja. Taip odos pažeidimai 
yra nuimami sluoksnis po sluoks
nio. Jokio kraujavimo nebūna. 
Oda sugyja per 7-10 dienų, tam
pa lygesnė ir nėra pigmentaci
jos pasikeitimų. Šis lazerinis 
metodas yra vienintelis, kuriuo 
galima gydyti lūpas, pažeistas 
saulės radiacijos. 

Orbi, kalėdinis Jono Pauliaus II 
sveikinimas bei linkėjimai įvai
riomis pasaulio kalbomis buvo 
paskelbti per „rnternet". Šiemet 
„Internet" bus skelbiamos 
Šventojo SostoTir atskirų Romos 
kurijos dikasierijų rubrikos 
vadinami „Homepage" ir „Sub-
homepage". Per telematinį ryžį 
bus galima susipažinti su Vati
kano spaudos salės, Vatican In
formation seryice, Vatikano 
dienraščio biuleteniais, naudo
tis Vatikano žinynu. Vėliau nu
matoma skelbti ir popiežiaus 
bei įvairių Roriios kurijos dikas-
terijų dokumentus. 

ii 

VĖL MELDŽIAMASI 
JUODKRANTĖS 

BAŽNYČIOJE 

Evangeliku liuteronų Juod
krantėje nedaug, tad bažnyčioje 
dažniau meldžiasi katalikai 
Vietinės parapijos kunigas L. 
Fetingis sakė, kad abiejų 
konfesijų tikintieji kol kas 
sutaria gražiuoju. Atgaivinta 
bažnyčia bus pašvent inta 
pavasarį. 

KALĖDOS PAGAL SENĄJĮ 
KALENDORIŲ j 

Bažnyčios ir kirkščioniškosios 
religinės bendruomenės, kurios 
tebenaudoja Julijaus kalendo- ' 
rių, sausio 7 d. šventė Kalėdas. 

Pagrindinės Rusijos Stačiati
kių bažnyčios Kalėdų iškilmės 
vyko Maskvoje, atstatomoje 
Kristaus Išganytojo cerkvėje. I 
joje vykusias pamaldas atvyko 
ne tik Rusijos patriarchas Alek-
siju8 II, ki t i Stačiat ikių 
bažnyčios aukštieji dvasiškiai, 
bet ir Rusijos prezidentas Boris 
Jelcin. 

RUSIJOS GYVENTOJAI 
PRIEŠ SEKTAS 

Sankt Peterburge įregistruo
tas tarpregioninis gelbėjimo nuo 
totalitarinių sektų komitetas. 
Panašios antisektantiškos są
jungos jau įkurtos daugelyje 
Rusijos miestų. Jų nariai — 
žmonės, kaip nors nukentėję 
nuo sektų veiklos. Sankt Peter
burge tokių nukentėjusiųjų in
iciatyva įkurto komiteto veiklo
je dalyvauja juristai, religi
jotyrininkai. 

Pagrindinis komiteto tikslas 
— įvairiuose Rusijos regionuose 
gyvenančių žmonių suvieni
jimas atisektantiškai veiklai. 
Komiteto nariai pabrėžia, kad 
visomis išgalėmis kovos su 
sektantų veiklos metodais, daž
nai pažeidžiančiais pagrindines 
žmogaus teises. 

•/. 
KUNIGŲ SEMINARIJA 
SANKT-PETERBURGE 

Maskvoje 1993 m. įsteigta 
tarpdiecezinė kunigų seminari
ja gruodžio 10 d. oficialiai 
persikėlė į Sankt-Peterburgą. 
Daugiau kaip prieš 70 metų 
sovietų valdžios nusavintos 
seminarijos ir Lurdo Dievo 
Motinos bažnyčios pastatus 
katalikams šį pavasarį grąžino 
Sankt-Peterburgo miesto 
taryba. 

1993 m. į Maskvoje pradėju
sios veiklą seminarijos pirmą 
kursą įstojo 18 klierikų. Dabar 
seminarijoje mokosi 50 jau
nuolių. 
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metams * 
JAV $86.00 $65.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $80.00 
Tik ssetodtonio laidas 
JAV $86.00 $40.00 
Kanadoje ir kitur (U&) $80.00 $46.00 
Uiaakaat i Lietuvą 
(Air cargo) $100.00 $66.00 
Tik iestedieiiio laida $66.00 
Usaakaas \ sMBaĮ 
oro pasta $600.00 $260.000 
Tik Mtomanio laida $160.00 $86.00 

3 i 
$36.00 
$40.00 

$30.00 
$36.00 

Vyriausia redaktore Danute Bindokienė 
Administratorius Msj Stoocias 

Moderatorius kuo. Viktoras Rimielis, MIC 
• Administracija dirba 
nuo 8:30 iki 4:30, 

• Redakcija ut skelbimų turini 
naataaiii. Skelbimų kainos pri-
ajunfiamns. gavus Įssijsią ką 
nors skelbti. 

• Redakcija dirba kaartien nuo 
8:30-4.-00; isetsdisnisii nedirbę. 
• Redakcija straipsnius taiao 
savo nuoiiura. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 

ryti Šv.Kazimiero kolegiją 
Berčiūnuose, nes jos veikla 
nepasiteisino. Vyskupijos kuni
gai buvo įpareigoti pranešti 
kurijai apie jų parapijoje vyks
tančius religinius renginius, 
kad kurija apie juos galėtų in
formuoti Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios informacijos centrą. 

Atkreiptas dėmesys, kad kle
bonai, pristatydami kandidatus 
į Kunigų seminariją, atsakingai 
patikrintųjų tinkamumą ir ra
šytų objektyvias charakte
ristikas. 

Visų parapijų klebonai bei 
vikarai įpareigoti, kiek leidžia 
galimybės, dėstyti tikybą mo
kyklose. Neturėdami tokios 
galimybės, jie privalo palaikyti 
nuolatinį ryšį su katechetais, 
jiems patarti, parūpinti vadovė
lių ir literatūros. 

NAUJI VILKAVIŠKIO 
VYSKUPIJOS KUNIGAI 

Trečiąjį advento sekmadienį 

(Bus daugiau) 

I Vokietiją persikėlusių senų
jų Kuršių nerįjos gyventojų pas
tangomis atnaujinta XIX am
žiaus pabaigoje pastatyta Juod
krantės evangelikų liuteronų 
bažnyčia. Pirmąją medinę baž
nytėlę Juodkrantės žvejų gyven
vietėje 1794 m. pastatė žmonės, ^ ^ " j Į , § v . Arkangelo 
persikraus* iš smėliu užpusty- Ukoh katedr^e _ v ^ ^ 
to Karvaičių kaimo. Ją sunai
kino gaisras. 1885 m. toje 
pačioje vietoje buvo pastatyta 
nauja raudonplytė gotikos sti
liaus bažnyčia. Po karo nunio
kota Juodrantės bažnyčia virto 
sandėliu. Tvarkant gyvenvietę, 

je Vilkaviškio vyskupas J. Že
maitis, MIC, kunigais įšventino 
šiuos vyskupijos diakonus: Arną 
Abraitį, Rimantą Baltrušaitį, 
Gintautą Kuliešių, Paulių Mar
čiulionį, Mindaugą Puidoką, 
Arūną Užupį, Darių Vasiliaus-

UNAS A. SaSRYS. M.D. 
Ophtalmotoosa/Akių Chirurgas 

i S. PsatBaSaa* Ava. 
•8416 

414* Vf. 
JH798-779* 

EUOCIOE C. OSCKKR. DOS, ">.C. 
4847 W. 103 St., Oam L a a n , IL 

Pirmas apyf su Nortnuvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimam, 
absoliučiai punktualiai Sw*ttartmul 
(kalbėt angliškai) to*. 7 0 0 - 4 2 2 4 2 * 0 

8UNG L. CHOU, M.D. 
Vidaus Htios, akupunktūra 

HOLYCROSS 
PHYStCIANS PAVJUON 
3 f l . South, Esat SuKo* 

LItnuafitsti Plaza Ct. 
st C—fornla Ava. 
CMcogo, IL 60629 

(312M71-6142 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CMlUUPGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3*00 W. M St. Tat. (70«) 4224101 
valandos pagal suS'ta"ma 

p-TIO 3 v pp 7 « v aot'fl '2 30-3 v p p 
M M jzda'yia neivd ' 3 v p p 

penm r testo 9 v i i? v p p 
•132 t . KedMe Ave.. CMceee 

(312) 77S-MM ar&a (312) «se>4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS m 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINE CHIRURGIJA 

• • • • • • • • • • f * 

MOLY CROSS FAMILY 
MEMCAL CENTER 

746 W. 31st St. 
CMcago, IL 60616, 

(312)-225-0665 

CsrOac Dtągtiosla, Ltd. 
•132 S. Kedzie Ava. 
CMeaso, H. 8 0 8 2 * 
Tai. 312-438-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W SSth St Ci icago IL 
Tat (312) 478-2112 

9525 S 79tn Ave H.cko'y M.lls I 
Tai. (708) 98S-8101 
Vai pagal susitarimą 
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evangelikų liuteronų parapijai. 
Vokietijoje gyvenantys juod-
krantiskai bažnyčios remontui 
surinko daugiau kaip 20,000 
markių. Šiomis lėšomis buvo 
atstatytas altorius, sakykla, 
suolai, medžiu apkaltos sienos. 
A. Bružo kūriniai rėmėjams 
pasirodė netinkami, juos pakei
tė nauji vilniečio K. Satūno 
vitražai. Norima atstatyti ir 
vargonus, bokite įtaisyti didesni 
varpą. 

kan. doc. dr. Algimantas Ka-
jackas, Šventinamųjų diakonų 
parapijų klebonai, klierikai, ar
timieji bei gausus būrys 
tikinčiųjų. 
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VIETA IX PLB SEIMUI 
NUSPRĘSTA 

ALEKSAS VITKUS 

„Pasaulyje pasklidę lietuviai 
sudaro vieningą Pasaulio Lietu
vių Bendruomene", — taip jau 
1949.6.14 Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo komitetas paskelbė 
tai bendruomenei parašytoje 
Lietuvių Cbartoje. Pagal PLB 
konstituciją, vyriausias PLB 
organas yra PLB seimas, kuris 
„taria visus PLB reikalus" ir 
taip pat išrenka PLB valdybą, 
kurios viena pareigų ir yra bent 
kartą per penkerius metus su
šaukti PLB seimą. Seime balsa
vimo teise turi atskirų kraštų 
LB rinktieji atstovai, PLB val
dybos nariai, Kraštų LB val
dybų ir Jaunimo sąjungos pir
mininkai bei Garbės teismo ir 
kontrolės komisijos pirminin
kai. Pavienių kraštų lietuvių 
bendruomenių renkamųjų atsto
vų skaičių nustato PLB valdy
ba. 

Kodėl toks ilgas (vadas? Bend
ruomenės aktyvesnieji nariai, 
be abejo, visa tai žino. Šiaip sau 
visuomenė, ir ypač ypatingai 
jaunesnioji karta nėra su tuo pa
kankamai susipažinusi. Prisi
minkime, kad Charta buvo ra
šyta 1949, pirmoji konstitucija 
priimta 1958, o dabartinė yra 
pataisyta ir priimta PLB IV-ojo 
seimo 1973, taigi jau prieš dau
giau kaip 20 metų. 

Pirmasis PLB seimas susirin
ko 1958 m. New Yorke ir pirmo
sios PLB valdybos pirmininku 
buvo išrinktas finansininkas, 
visuomenininkas Jonas Matu
lionis (1898-1980), buvęs 1941 
metų Lietuvos laikinosios vy
riausybės finansų ministru ir 
vokiečių okupacijos laikais 
finansų generaliniu tarėju. 
Nebe daug turbūt tebeturime 
bendruomenės veikėju, rimusių 
dar pereitame šimtmetyje, ir 
štai ruošiamės IX seimui, kuris 
mus turės įvesti jau i XXI am
žių! 

Buvusieji seimai būdavo 
sušaukiami kas penkeri metai 
įvairiose JAV (Washington, 
D.C., New York ir Chicago) 
vietovėse ir net tris kartus To
ronte, Kanadoje. Po VII seimo 
Toronte 1988 m. jau nebuvo 
laukta penkerių metų šaukti 
kitą seimą. Didieji pasikeitimai 
Sovietų Sąjungoje, „Baltijos 
kelias", Berlyno sienos išgrio-
vimas ir pagaliau seniai laukta 
bei išsvajota Lietuvos nepri
klausomybė išeiviją pastatė į 
visai kitokių uždavinių plotmę. 
Juos apibrėžti ir juos nagrinėti 
buvo nutarta kitą PLB seimą 
šaukti 1992 m. Jau ir tada buvo 
nemažai balsų bei nuomonių, 
kad toks istorinis seimas turėtų 
būti šaukiamas mūsų visų tėvy
nėje — Lietuvoje. Deja, nors 
mūsų sentimentas Lietuvai bu

vo ir labai stiprus, bendruome
nės vadovai suprato, kad troški
mas visiems lietuviams susi
tikti pagaliau savoje ir nepri
klausomoje žemėje dar turės 
palaukti. Lietuva buvo dar labai 
užsiėmusi savo naujos valstybės 
aparato kūrimu ir jos varginti 
mes savo problemomis nenorė
jome. Seimas posėdžiavo Le-
monte, IL, 1992 m. liepos 1-4. 
Nauja PLB valdyba buvo išrink
ta ketverių metų kadencijai su 
nutarimu šaukti kitą seimą 
1996 metais. 

Ruoštis 1996 m. seimui dabar
tinė valdyba pradėjo jau praėju
siais metais. Pirmiausia nagri
nėjome ateinančio seimo renka
mų atstovų skaičių ir jų paskirs
tymą įvairių kraštų bendruome
nėms. Jau Lemonto seime bu
vo atstovaujama 23 kraštams, su 
140 seimo atstovų. Lietuvai at
gavus nepriklausomybę ir 
pagyvėjus LB veiklai, kraštų ar 
bendruomenių skaičius pašoko 
iki 29, todėl, bandydami suda
ryti galimybę ir naujai į LB 
įsijungusiems kraštams būti 
tinkamai seime atstovauja
miems, bendrą seimo atstovų 
skaičių pakėlėme iki 165. Nenu-
skriaudėme nei „trijų didžiųjų": 
JAV, Kanados ir Australijos 
LB, kurioms renkamųjų atsto
vų skaičius buvo paliktas toks 
pat: 48,15 ir 10. 

Seimo programos komisija yra 
jau sudaryta. Jai pirmininkau
ti maloniai sutiko žinoma Ka
nados LB veikėja Irena Lukoše
vičienė. Kadangi šis seimas 
bus ypač svarbus, nes svarstys 
PLB uždavinius Lietuvai tapus 
nepriklausoma, nagrinės toli
mesnės veiklos kryptį, tar
pusavio krantų ir su Lietuva 
santykius, į komisiją buvo 
įtraukta net 14 JAV ir Kanados 
bendruomenininkų. Bus kviečia
mos ir visų kitų kraštų valdybos 
bei jaunimo organizacijos pri
sidėti savo sumanymais ir nuo
monėmis, deja, greičiausiai tik 
korespoadenciniu būdu. 

Gal sunkiausia ir pareikala
vusi daugiausia vargo bei laiko 
problema buvo nutarti ateinan
čio seimo vietą ir iš dalies datą 
PLB valdybos pirmininkas Bro
nius Nainys, paskutinių 12 mė
nesių laikotarpiu dalyvavo JAV 
ir Kanados LB tarybų suvažia
vimuose, lankėsi Lietuvoje, Lat
vijoje ir Australijoje, jam ir ki
tiems valdybos nariams teko 
seimo vietovės parinkimo reika
lu girdėti visokiausių nuomo
nių. Buvo kraštų, pvz. Australi
ja, kur beveik vienbalsiai buvo 
pasisakoma už seimo rengimą 
Lietuvoje, bet buvo ir pasi
sakymų, ypač iš JAV, kad sei
mas turėtų būti rengiamas tik 

JAV ar bent Kanadoje. Turėjo 
nuspręsti visa valdyba, o, prieš 
sprendimą paskelbiant visuo
menei, man atrodė, kad būtų 
pravartu prisiminti Garbės kon
sulo Vaclovo Kleizos 1996 Nau
jų metų proga pasakytus linkė
jimus užsienio lietuviams ir Lie
tuvai: „Išmokime vieni kitus 
gerbti. Išmokime ne tik kalbėti, 
bet ir klausytis. O besiklausy
dami, išmokime ir girdėti, kas 
yra sakoma, o ne tai, ką mes no
rime išgirsti". 

Nors bet koks asmeniškos, lie
tuviškos, ar net valstybinio 
masto veiklos sprendimas yra 
dažnai pagrindžiamas ir nu
sprendžiamas, iš dalies, at
sižvelgiant į realias galimybes, 
išteklius ar lėšas, PLB valdyba 
šiuo atžvilgiu atkreipė dėmesį 
į dar vieną svarbų momentą. 
Juk mes daugiau kaip 50 metų 
dienų dienomis svajojome apie 
Lietuvą ir jos ilgėjomės, lauk
dami valandos, kada galėsime, 
kaip organizuota užsienio 
lietuvių bendruomenė, sugrįžti 
į savo žemę ne vien tik min
timis, bet ir tikrenybėje. Štai 
tokia proga ir atėjo, kai galė
sime visi įvairiose pasaulio 
šalyse, karų, okupacijų ir dėl ki
tokių priežasčių išblaškyti, 
lietuviai susitikti savo tėvų 
žemėje, paduoti vienas kitam 
ranką, dar kartą pasiryždami 
vieningai tausoti savo tautinę 
gyvybę, kalbą, kultūrą ir lie
tuviškas tradicijas. . Ar yra 
kraštas, kuris mus visus taip su
vienytų, kaip Lietuva?. Lietu
vybėje sustiprėję ir sustiprinę 
savo brolius Lietuvoje, kad „lie
tuvis lieka lietuviu visur ir vi
sada", taip kaip sako mūsų PLB 
Charta, grįšime į savo gyvena
mus kraštus. f 

Seimo dalyviai Lietuvoje ga
lės parodyti, kad išeiviai nėra 
nutautę, jog jie susirinko tė
vynėje sustiprėti tautiškai ir 
prižadėti, kad grįžę į juos 
priglaudusius kraštus pasiliks 
ištikimi savo tėvynei, dirbs 
lietuvybės gerovei ir pasisėmę 
tautines ugnies, ja uždegs visą 
plačią išeiviją. •"!'« 

Kai 1935 m. Lietuvoje, "Kau
ne, vyko Pasaulio lietuvių kon
gresas, ir tuomet buvo žmonių, 
kurie nenorėjo vykti į Lietuvą, 
nes „ten nėra tikros demokra
tijos, ten Smetona šaudo Suval
kijos ūkininkus, ten Lietuva 
išgyvena ekonominę krizę". Gir
dime ir šiandien, jog ruošti PLB 
seimą Lietuvoje reikštų, kad 
prisidedame, nors ir netiesio
giai, prie dabartinės valdančios 
partijos rėmimo. PLB betgi yra 
nepolitinė organizacija, kuri 
nesieja savęs nė su bet kokia 
viena politine partija, grupe, 
judėjimu, idėja, pasaulėžiūra ar 
religija. Jos pagrindinis tikslas 
yra nepriklausoma Lietuva ir už 
jos ribų gyvenančių tautiečių 
lietuvybė. Nenorėdami būti 
pavaldūs jokiai Lietuvos val

džiai, atsisakėme ir anksty
vesnės minties turėti ministrą 
išeivųai. 

Jau po 1935 m. kongreso 
DULR pirmininkas adv. Rapo
las Skipitis akcentavo, kad 
„kongresas buvo šaukiamas ne 
Lietuvos vidaus politikai 
nustatyti". Nedarys to nei 1996 
m. PLB seimas. Vyksime į Lie
tuvą, nes norime parodyti, kad 
neatsiribojame nuo savo krašto, 
kad išeivija nori iš laikyti 
lietuvybę, kad ji nesiliaus pa
laikyti tamprių ryšių su Lietu
va, kad parodytų vieningumą 
visais su Lietuva susijusiais, 
reikalais. Tą mes jau sėkmingai 
demonstravome ir Pasaulio lie
tuvių 1991 m. .sporto, o 1994 
dainų ir šokių šventėse, taip pat 
ir VIII Pasaulio lietuvių jau
nimo kongrese, taip pat ir 1995 
m. sporto žaidynėse. Visi šie 
įvykiai buvo Lietuvoje. Neapvil-
kim jų entuziastingų dalyvių, 
nei Lietuvos, ir dabar. 

Kur seimas, bebūtų rengia
mas, be lėšų nieko negalime 
padaryti. Jei seimas būtų 
ruošiamas JAV ar Kanadoje 
mūsų apskaičiavimu, reikėtų 
apie 60,000 dolerių, kad at
skraidintume 35 Rytų kraštų 
atstovus ir juos čia apie savaitę 
išlaikytume, parūpinant vieš
bučius, maitinimą ir transportą. 
PLB valdyba savo ižde tokių 
pinigų neturi ir nežino, iš kur jų 
gauti. Sudaryįį lėšų telkimo 
komitetą nepasisiūlė niekas. 
Teko todėl dar kartą aiškintis 
su Lietuvos vyriausybe dėl pa
galbos Rytų kraštų atstovams, 
kurie tokioms kelionėms į užsie
nius pinigų nefrįri. Laimei, Lie
tuvos vyriausybe sutiko jiems 
tokias išlaidas padengti, bet tik 
tokiu atveju, jėi PLB seimas 
vyktų Lietuvoje. Turtingesnių
jų kraštų, kaip JAV, Kanados, 
Australijos, atstovai kelionių iš
laidas turės padengti patys. Vy
riausybė betgi mielai parūpintų 
patalpas seimo posėdžiams, su
tvarkytų nakvynes ir maitini
mo reikalus ir visaip stengtųsi 
būti paslaugiu seimininku. Jei 
kas priekaištautų, kad netur
tingai Lietuvaičiai galėtų suda
ryti nepageidaujamų sunkumų, 
tegu paskaito, ką 1935 m., Lie
tuvą aplankęs;'Suves „Draugo" 
redaktorius, iridis Lietuvos 
patriotas Leonardas Šimutis 
buvo pataręs: _...Ir Lietuvoj 
žmonės žino, kąd čia Amerikoj 
pinigai kaip lapai ant medžių 
neauga. ...Jie džiaugėsi, kad at
važiavau juos aplankyti. Ne aš 
juos, bet jie manę vaišino. Taip 
ir turi būti"? Tikrai savo 
tėvynės ir mes fSbnuskriausime, 
nes seimo atstovai i š Vakarų 
kelionės ir visas kitas išlaidas 
apsimokės patys. 

Nelabai aišku, kodėl JAV LB 
valdyba yra gerokai nusistačiu
si prieš seimą Lietuvoje. Per di
delės kelionės,išlaidos? Kad 
nesame tokie neturtingi, paro

do jau tas faktas, kad šimtai 
lietuvių sugebėjo ii įstengė 
dalyvauti ir sporto, ir tautinių 
šokių, ir dainų šventėse. Antra 
vertus, juk tūkstančiai tautiečių 
važiuoja į Lietuvą, lanko gimi
nes beveik kasmet. Nejaugi tik 
bendruomenės veikėjai yra to
kie neturtingi? Juk Sibiro, Len
kijos, Rusijos ar Ukrainos atsto
vams kelionė į Ameriką savo
mis lėšomis tikrai būtų neįkan
dama. O norėtume, kad kuo 
daugiau kraštų būtų šiame sei
me dalyvautų ir, atrodo, kad 
Lietuvoje taip ir bus, ten susi
lauksime didžiausio bendro at
skirų kraštų atstovų skaičiaus. 
Išnaudokime tokią retą progą 
bendradarbiauti. 

Šio viso pasaulio lietuvių 1996 
seimo nuotaikos turėtų būti 
panašios į tas, kuriomis gyveno 
mūsų laikinoji sostinė Kaunas 
1935 m. pirmojo Pasaulio lie
tuvių kongreso metu. Tada 
visuomenė buvo kongresu labai 
susidomėjusi ir jo dalyvius 
priėmė t ikrai nuoširdžiai, 
laukdama kažko naujo, tikė
dama, kad visoje mūsų tautoje 
turėtų prasidėti naujas judė
jimas, kad turės sustiprėti 
vienybė, kuri ir anuo sunkiu 
Lietuvai momentu, kaip ir šian
dien, buvo taip reikalinga. Ir ta
da, atidarant kongresą, prez. 
Antanas Smetona pabrėžė: 
„Lietuva atstatyta visų lietuvių 
pastangomis: tų, kurie gyvena 
savo krašte ir tų, kurie gyvena 
užsieniuose. Tatai įsidekime 
galvon ir visuomet minėkime". 

Tai ir šiandieną tesiunčia iš
eivija savo atstovus į Lietuvą, 
ypač, kai pavojingi kaimynai jai 
gali grasinti, o mes galime jiems 
parodyti viso pasaulio lietuvių 
vieningumą. Prisidėkime bent 
truputėliu ir prie pačios Lie
tuvos visuomenės vienybės sus
tiprinimo mūsų tautos ir vals
tybės kūrybos darbe. Tegu Lie
tuva akivaizdžiai pamato, kad 
išeivija eina su Lietuva, to pa
ties laukdama ir iš Lietuvos. 

Dėl datos nutarėme, kad sei
mą parankiausiai būtų šaukti 
rugpjūčio pabaigoje — rugsėjo 
pradžioje. Per savaitgalį (rug
pjūčio 31 - rugsėjo 1) seimo 
nariams į Vilnių suskridus, pra
dinės iškilmės galėtų būti atlik
tos pirmadienį, po kurių prasi
dėtų seimo posėdžiai. Savaitga
lis, rugsėjo 7-8 d būtų skrydžiams 
ar traukiniams, autobusams 
grįžti namo tiems, kurie neno
rėtų ilgiau pasilikti ir dalyvauti 
savaitgalio kultūrinėje progra
moje. Tačiau seimas galėtų būti 
ruošiamas ir rugpjūčio 24-31 d. Tuo 
atveju su universitetais ar kito
mis mokyklomis surišti atstovai 
rugsėjo 1 ar 2 d. jau galėtų grįžti 
namo. Žinoma, datos parinki
mas priklausys ir nuo sąlygų 
Lietuvoje. 

Planuojame pirmąją PLB sei
mo Lietuvoje dieną pradėti pras-

(Nukelta į 5 psl.) 

Danutė Bindokienė 

Ekonomijos vingiuose 
Jeigu svetimšalis, besilanky

damas Amerikoje, kurį sekma
dienį ar šeštadienį užsuktų į 
vieną didžiųjų apsipirkimo cent
rų, nustebtų šimtais (gal net 
tūkstančiais) automobilių, susi
grūdusių pastatymo aikštėse ir 
kone sausakimšai žmonių pri
pildytais centro koridoriais. Iš 
pirmo žvilgsnio susidarytų įspū
dis, kad čia ekonomija klestėte 
klesti, nes juk ta marga minia 
suvažiavusi pirkti, neribotą 
kiekį pinigų perkelti iš savo 
kišenių į pardavėjų kasą. 
Tačiau akylesnis stebėtojas ne
trukus pamatytų, kad daugu
mos besišvaistančių po parduo
tuves piliečių rankos tuščios: 
nei ryšulėlių, nei krepšių su 
pirkiniais. Tiesa, daug žiū
rinėjančių, pačiupinėjančių, 
pakilnojančių įvairius daiktus 
ant prekystalių, bet perkančių 
— nedaug. 

Šį reiškinį jau gerokai anks
čiau pastebėjo — ir apgailėjo — 
Amerikos prekybininkai, nors 
reiškė viltį, kad Kalėdų laiko
tarpis pagyvins publikos susi
domėjimą prekėmis ir pirkimas 
prieš pat šventes pasieks įpras
tąjį zenitą. Deja, taip neįvyko, 
nepaisant nupiginimų, reklamų 
ir kitokių prievolių. Pirkėjai 
buvo atsargesni, galima sakyti, 
labai konservatyvūs, o krašto 
vidaus politikos bei ekonomijos 
stebėtojai skubėjo paskelbti 
savo nuomonę, kodėl staiga 
eilinis amerikietis, praeityje 
gan lengvai švaistės savo pini
gus, nusprendė su jais nesiskir
ti. Pasigirdo net tamsių prana
šysčių, kad valstybė galvotrūk
čiais lekia į ekonominę prarają, 
panašią į tą, kurioje atsidūrė šio 
šimtmečio antrojo dešimtmečio 
pabaigoje — trečiojo pradžioje. 
Anuomet kraštas taip pat 
pasižymėjo labai pagausėjusia 
gamyba, o parduotuvės buvo tie
siog perpildytos įvairiausiomis 
prekėmis. Tačiau tuo pačiu 
metu, tiek žemės ūkis, tiek 
pramonė išgyveno mechaniza
cijos laikotarpį: kur anksčiau 
reikėjo dešimt ar dvidešimt dar
bininkų, darbą greičiau, geriau 
ir pigiau atliko viena mašina. 
Žinoma, buvusieji fabrikų ar 
ūkio darbininkai neteko darbo. 
Jeigu 1933 metais Amerikoje 
jau buvo 10 milijonų bedarbių, 
tai ne tik jie, bet ir jų šeimos, 
iškrito iš spontaniškų pirkėjų 
skaičiaus. 

Panaši situacija yra ir šiuo 
metu. Didžiosios ir net mažes
nės įmonės, įstaigos, bendrovės 
nuolat kalba apie tarnautojų 
skaičiaus mažinimą, pakeičiant 
juos įvairiais mechaniniais prie
taisais. Pvz., AT & T telefono 
bendrovė neseniai paskelbė at
leisianti 40,000 tarnautojų. Ir 

tai tik vienas atvejis — panašių 
pasitaiko kone kasdien. Daug 
rečiau girdime apie darbininkų 
ar tarnautojų samdymą, negu 
apie atleidimą. Nenuostabu, 
kad žmonės stengiasi taupyti 
pinigus, nes ateitis neaiški, juo 
labiau, kad ir vyriausybė ketina 
paspausti krašto gyventojus vis 
to nepažabojamo biudžeto ba
lansavimo vardan. 

Gavę daugumą vietų Senate 
ir Atstovų rūmuose, respub
likonai labai norėtų įgyvendinti 
savo rinkiminės kampanijos 
pažadus ir išlyginti valstybinio 
biudžeto vingius, besisukinėjan
čius krašto finansinių išteklių 
dirvoje jau bent ketvirtį šimt
mečio. Priežastis aiški: vy
riausybė per daug pinigų išlei
džia, per mažai surenka. Jeigu 
būtų atvirkščiai, iš biudžetinio 
labirinto išėjimas tuoj pasirody
tų. Deja, pagrindinis valsty
binių pajamų šaltinis yra 
gyventojų mokami mokesčiai, o 
jų padidinimas — tokia nepo
puliari tema, kad ją net 
užsiminti vengia, ypač jei kuris 
politikas nori kilti karjeros laip
tais — iki pat valdžios viršūnės. 
Antra išeitis — vyriausybės 
išlaidų mažinimas. Bet ir čia 
sprendimai nepopuliarūs, nes 
balsuotojai — kaip sakoma — 
nori ir turėti, ir suvartoti. 

Artėjant prezidento rinki
mams, be abejo, girdėsime 
devynias galybes siūlymų ir re
ceptų, kaip pagydyti valstybę 
nuo chroniškos „biudžetorum 
nebalansorum" ligos, bet po 
rinkimų nedaug kas pasikeis, 
kaip iki šiol nepasikeitė, o 
Amerika turės prisitaikyti prie 
naujo mechaninio amžiaus ir 
sumažėjusios perkamosios 
galios. Amerikiečiai yra su
manūs — išliko didžiosios depre
sijos laikais, išliks ir dabar. 

Mums svarbu gyvenamojo 
krašto padėtis, bet rūpestį kelia 
ir Lietuva. Visomis išgalėmis 
stengiamės matyti kiekvieną 
pozityvų reiškinį, kiekvieną 
pažangą kultūros, mokslo bei 
kitose srityse, tačiau kartais la
bai sunku tai padaryti. Net ir 
nepagydomas optimistas turėtų 
pripažinti, kad reikalai nelabai 
gražiai atrodo. Oficialūs šal
tiniai gali skelbti, ką nori, bet 
realybė rodo ką kita. Lietuvis 
gali daug iškentėti, jeigu yra 
galimybių, kad sulauks švie
sesnių dienų. Šiuo metu ateitis 
nieko gera nežada. Net ir dir
bantieji, ypač valdiškose įstai
gose, negauna atlyginimo, nes 
vyriausybė neturinti pinigų... Į 
klausimą, kodėl neturi, mano
me, kiekvienas gali rasti savo 
atsakymą. O ką tuo tarpu turi 
daryti eilinis Lietuvos gyven
tojas? 

KELIONĖ Į PASLAPTINGĄ 
ŠAI4 

JUOZAS KONČIUS 
1 

Kam neįdomu pakeliauti po svetimas šalis? Jau nuo 
senų laikų europiečiai keliaudavo, ieškodami gražesnių 
gamtovaizdžių, šiltesnio bei malonesnio klimato, rudens 
darganoms ar žiemos speigams užėjus. Pietinė Prancū
zija, Ispanija bei Italija žavėjo savo gamta ne vieną daili
ninką, muziką ar poetą. Šių kelionių įtaka ryškiai at
sispindi ir jų kūriniuose. Mažiau galėjo grožėtis 
kelionėmis, bent iki nepriklausomybes laikų, Lietuvos 
žmogus — tik bajorai ir pirkliai sau leido tokį malonumą. 

Nepriklausomybės laikais lietuvis irgi toli nenu
keliavo, o pasitenkindavo skaitydamas kelionių apra
šymus bei kitų išgyvenimus: Mato Šalčiaus „Svečiuose 
pas keturiasdešimt tautų", po Europą su žemaituku 
keliavusio Pulgio Andriušio nuotykius bei Kudreikio 
„Mūsų laikraštyje" spausdintus „Nuotykiai keliau
jant". Kai kam pasisekdavo pasiekti Paryžių, Berlyną, 
Vieną, na ir, be abejo, Alpes. 

Jei į svetimus kraštus kelionės Lietuvoje ir neišsi-
plėtė, tačiau po savąjį, kad ir mažą mūsų kraštą, buvo 
keliaujama apsčiai: autobusais, garlaiviais, dviračiais 
ir baidarėmis. Kelionės populiarėjo per mokyklas, orga
nizacijas bei įvairius sambūrius. Pažinti savąjį kraštą 
tarytum buvo kiekvieno piliečio pareiga. 

Po paskutiniojo pasaulinio karo kelionių įkarštis vėl 

prasidėjo — šiauriečių antplūdis pasipylė į pietinę 
Europą, prie saulėtos Viduržemio jūros. Tik turistai i i 
Rytų Europos, tuo pačiu ir Lietuvos, ten nebepasirodė 
ir kažin ar daug kas jų ten pasigedo. Vienur kitur, kaip 
antai Nicoje, išliko carines Rusijos relikvijų; prabangiai 
įrengta pravoslavų cerkvė, kur, prieš Pirmą pasaulinį 
karą suvažiavę žiemas praleisti didikai, pasijusdavo kaip 
namie. Pinigų jiems šiam tikslui netrūko, tai matyti ir 
iš puošnaus cerkvės interjero. Užsukau kartą apie sep
tintojo dešimtmečio vidurį į tą prabangiai išpuoštą rusų 
cerkvę. Ten meldėsi ar meditavo vienas kitas vyresnio 
amžiaus senų laikų emigrantas. Tikriausiai juos slėgė 
praeities nostalgija, ilgėjosi senos gadynės, sugrįžtan
čiu gerų laikų, kad jų cerkvė vėl prisipildytų kilmingai 
atrodančiais didikais ir atgautų pirmykštę savo reikšmę. 

Po karo užkliuvus keletai metų Vokietijoje, nors iš 
pradžių ir buvo kiek suvaržymų važinėti iš vienos 
kariškos zonos į kitą, bet kur gi iškęs nostalgijos sle
giamas tautietis, uždarytas monotoniškam gyvenimui 
stovykloje, kurios aplinka daug kur igi nebuvo viliojanti: 
pamiškėse stūksantys, karo mašinai tarnavę, greito
siomis suręsti lentiniai barakėliai ir apgriauti ir apleis
ti kareivinių kvartalai už miesto. Kas atsispirs, tokiose 
sąlygose gyvenant, kelionei į gamtą, į kalnus, į tolumas, 
į apie knygose skaitytas, romantiškas, akį užburiančias, 
vietas. Kad ir pusalkanis — viena kita konservų dėžu
tė kuprinėje, kad ir sunkiai pūškuojančiam, kad ir sta
čiom prisigrūdusiame traukiny, bet svarbu, kad važiuo
ji — bet kur O su vokiška tvarka ir drausme neprapulsi: 
anksčiau ar vėliau jie tave nuveš kur nori, jei tik būsi 
apsisprendęs kur. 

Emigracijos varžtai laikinai prigesino kelionių įkarš
tį Europoje, bet tik laikinai, pakol buvo spėta sušilti ko
jas naujame kraite ir pradėta naudotis atostogų leng
vatomis. Taip ir vėl pradėjo keliauti išeivis lietuvis. Jei 
gimtajame krašte per daugelį metų ir nebuvo jis pagei
daujamas svečias, kad kartais nepastebėtų jis ten ko 
nereikia, o paskui grįžęs ims visiems pagražindamas 
pasakoti, o dar blogiau, kad kokias paslaptis neišvežtų. 
Na gerai — nenorit, tai nereikia, saugokit savo paslap
tis! Ir apsisprendė ne vienas tautietis pasukti į jį domi
nančius kraštus, kur jie bebūtų. Net ir tolimiausios 
kelionės, kaip Australija, Brazilija jo nebebaugino, kad 
tik patogiai veža ir tvarka neblogesnė, kaip pas 
vokiečius. 

Turėjau laimes pakeliauti ir aš. Atvykus į svetingą 
Dėdes Šamo kraštą, gyvenimas taip klostėsi, kad tris
dešimt vienerius metus dirbau aukštesniojoje mokykloje, 
kur susidarė sąlygos ir pakeliauti, o noro, kaip ir pas 
visus, niekad netrūko. Tik kelionių įspūdžiai taip ir liko 
dūlėti pasąmonėje. Vienam kitam pažįstamam retkar
čiais pabandydavau atverti savo odisėją, paįvairindamas 
kelionių įspūdžius skaidrėmis bei mėgėjiškai susuktais 
filmukais, bet nekartą pagalvodavau, gal geriau nevar
ginti Žmonių. Pačiam įdomu visą prisiminti, o jiems ten 
nebuvus, kažin. Ii mandagumo žiūrės, bet greitai ir 
pabos. 

Tik štai po daugel *«tų, panūdau raštu atskleisti, 
ką patyriau keliaudamas, ko dar nepadengė užmaršties 

rūkai. Rašau, ką prisimindamas, tik apie vieną šalį, kuri 
man, kaip ir kiekvienam išeiviui buvo uždariusi kelius 
ir devyniais raktais užrakinusi vartus, kad atvykę nesu-
sigundytume išvežti jų paslaptis. O ką gi, su tokiais, kaip 
mes, visko galima tikėtis: tik cakt, cakt ir nėra paslap
ties, o tada vaikykis tuos nenaudėlius, kad gudras Sis 
mano aprašymas, didelių paslapčių neatidengs, vis dėlto 
bus šis tas apie didžiąją paslapčių šalį 

Pirmieji mūsų mokykloje, kaip ir daugelyje kitų 
atostogų metu. apie šeštojo dešimtmečio vidurį 
pajudėjo ispanų kalbos mokiniai ir jiems vadova
vę mokytojai; pasuko jie j kaimynine Meksiką, o po 
keletos metų ir į Ispaniją. Pažymėtina, kad tais laikais 
kelionės į Meksiką nebuvo visuomenėje dar taip papli
tusios, kaip šiandien, kai vargu ar kas nebūtų savaitę 
kitą praleidę Cancun ar Puerto Vallarta. kur saulutė 
ir viduržiemį tiek pat maloniai glamonėja, kaip liepos 
mėnesį pas mus, Mičigano pakrantėse, Union Pier, ant 
Lengvino ar „Gintaro" paplūdimio 

Ispanų klases mokinių pavyzdžiu pasekė ir prancū
zų kalbos mokiniai Jų mažiau, bet apsukresni, greit atsi
rado norinčių pasisemti kultūros Paryžiuje. O kaip gi 
kitaip, ten Eiffelio bokštas, ten Notre Dame katedra prie 
romantiškomis dainomis apdainuotos Semo upės. kad 
ir beskubant, bet galės pamatyti Luvrą, Napoleono kapą 
ir Versalio rūmus, o kas ir besuskaičiuos Paryžiaus įdo
mybes, kurios atsivers visa didybe kultūros lobiais besi
dominčiam mokinukui. 

i Bus daugiau i 

! 
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LIETUVOS VYČIŲ VEIKLA 

D A Y T O N A B E A C H , F L 

LIETUVIŲ KLUBO 
METINIS SUSIRINKIMAS 

Daytona Beach lietuvių klubo 
narių metinis susirinkimas 
įvyko sausio 14 d. Pradžioje 
Prince of Peace bažnyčioje, Or-
mond Beach, vyko lietuviams 
skirtos pamaldos. Šv. Mišias 
aukojo kun. Ričardas Grasso; 
sveikindamas gausiai pamal
dose dalyvaujančius su Nau
jaisiais metais prisiminė ne
seniai amžinybėn išėjusią Ireną 
Sprindienę ir kitus čia gyve
nusius lietuvius, pasidžiaugė 
lietuvių gražia veikla. Choras 
„Sietynas", vadovaujamas muz. 
Antano Skridulio pagiedojo gra
žių lietuviškų giesmių, šv. Mi
šių skaitymus atliko Kazimie
ras Barimas, aukas nešė Izabelė 
Ramanauskienė ir Valerija Ši
leikienė. Pamaldose ir susirin
kime dalyvavo 80 asmenų. 

Po pamaldų parapijos salėje 
vyko Lietuvių klubo narių 
metinis susirinkimas. Klubo 
pirmininkas Jonas Daugėla 
pasveikinęs susirinkimo da
lyvius ir svečius iš Šiaurės, 
"priminė, kad vakar, t.y. sausio 
13 d., Lietuva ir užsienio lie
tuviai pagarbiai prisiminė tą 
skaudžią dieną, kada okupantas 
puolė TV ir parlamentą ir šioje 
kovoje sudėtas gyvybių aukas. 
Pagarbiai įvertino tą dieną 
žuvusius, pažymėdamas, kad 
mes esame visuomet su kovojan
čia tauta. Prisiminė šio telkinio 
pastaraisiais metais amžinybėn 
išėjusius a.a. A. Šimkų, A. 
Žindžių, St. Šarauską, Ireną 
Sprindienę ir Algirdą Karaitį; 
jų atminimas pagerbtas susi
kaupimo minute. 

Pirmininkas Jonas Daugėla 
susirinkimui vadovauti pakvie
tė Vytautą Abraitį, sekreto
riauti — Fr. Dippel. 

Priėmus darbotvarkę, praėju
sių metų klubo narių metinio 
susirinkimo protokolą perskaitė 
Fr. Dippel. Protokolas išsamiai 
parašytas, susirinkimo vienbal
siai priimtas. 

Klubo metinį veiklos praneši
mą atliko pirmininkas Jonas 
Daugėla. Klubas dirbo sėk
mingai. Per metus įvyko 9 kar
tus lietuviams skirtos pamal
dos, dažnai susijusios su reikš
mingais įvykiais, kaip: Tautos 
švente. Motinos diena, birže
linių įvykių minėjimu, gedulin
gomis pamaldomis ir pan. Pažy
mėjo, kad dabar mūsų telkiny
je veikia jau keletas orga
nizacijų ir daugumai jų vadovau
ja moterys. Be klubo, vadovauja
mo Jono Daugėlos, čia veikia 
LB apylinkė, vadov. dr. Birutės 
Preikštienės, „Saulutė", naš
laičių globos būrelis, vadov. 
Sigitos Ramanauskienės, BALFo 
skyrius — vadov. Onutės Kara-
šienės ir Onutės Daržinskienės, 
Lietuvių fondo įgaliotinis Jurgis 
Janušaitis. Pirmininkas pasi
džiaugė, kad klubo valdyba dar
niai sugyvena su visomis orga
nizacijomis, jų valdybomis. Klu
bas suruošė solistų N. Ščiu
kaitės ir Žukausko koncertą, 
„Sietyno" metinius koncertus, 
Jono Daugėlos ir Vytauto Gry
bausko pagerbimus, Naujųjų 
metų pietus, rūpinasi lietuvių 
pamaldomis. Pažymėjo, kad tel
kinio lietuviai visur parodė 
gražų solidarumą, lankė rengi
nius, juos rėmė. Aptaręs klubo 
veiklą, pirmininkas Jonas Dau
gėla išreiškė nuoširdžią padėką 
chorui „Sietynui", jo vadovui 
muz Antanui Skriduliui, siety-
mečiams, kun. Ričardui Grasso, 
vėliavos ir bažnyčios tarnybai, 
žurnalistams, aprašiusiems šio 
trlkinio veiklą; padėkojo savo 
valdybos nariams už uolų parei
gu atlikimą. 

Valdybos vicepirmininkė Ani
ceta Mažeikiene tarė nuoširdų 
ačiū visoms moterims, prisidė

jusioms prie vaišių paruošimo. 
Klubo iždininkė Danutė Šilba-

jorienė, labai kruopščiai tvar
kanti klubo iždą, pranešė apie 
iždo stovį: klubui priklauso 105 
nariai. Nario mokestį už 1995 
m. susimokėjo 99 nariai. Klubas 
per 1995 m. turėjo 5,568,- dol. 
pajamų ir 5,067.71 dol. išlaidų. 
1996 m. sausio 6 d. kasoje, pri
dėjus kasos likučius, liko 
2,300.69 dol. Klubas aukomis 
parėmė „Sietyną", „Darbi
ninką", „Dirvą", A.P.P.L.E., 
vyskupo Baltakio fondą. 

Lietuviškų pamaldų rinkliavų 
apyskaitą atliko Juozas Bart
kus. 1995 m. buvo surinkta 
aukų 1,503 dol. Išleista (ku
nigui, salei, „Sietyno" vadovui) 
1,250 dol. Likutis 253 dol. šiems 
metams. 

Kontrolės komisijos aktą per
skaitė Narimantas Karaša. Pa
žymėjo, kad klubo atskaitomybė 
vedama labąy tvarkingai, yra 
pateisinamieji dokumentai, iš
mokėjimai teisingi, prašė iždi
ninkei už kruopštų darbą pa
reikšti padėką, ką susirinkimas 
atliko plojimais. 

Choro „Sietynas" valdybos 
pirmininkė Juoze Daugėlienė 
pranešė apie choro veiklą. 
Chorui vadovauja didelės kant
rybės ir takto maestro Antanas 
Skridulis. Chore dainuoja 12 
moterų ir 5 vyrai. Per metus 
turėta 30 repeticijų. Choras 
dalyvauja įvairiose programose, 
suruošia savo metinį koncertą, 
dalyvauja laidotuvėse ar gedu
lingose pamaldose, gieda lietu
viškų pamaldų metu bažnyčioje. 
Taip pat atlieka menines prog
ramas įvairiuose minėjimuose. 
Sietyniečiai paaukoja daug 
brangaus savo poilsio laiko; 
dainuoja jau trylikti metai. 
Padėkojo už kantrybę maestro 
A. Skriduliui ir gražiabalsiams 
choristėms ir choristams. Susi
rinkimas visus pranešimus pri
ėmė vienbalsiai ir palydėjo 
gausiais plojimais. 

Pabaigoje vyko valdybos ke
turių narių, (baigusių kaden
ciją), rinkimai. Susirinkimas 
gražiai įvertino kadenciją bai
giančių Danutės Šilbajorienės, 
Onutės Daržinskienės, Onutės 
Lanienienės ir Alfonso Bace
vičiaus darbštumą ir paprašė 
visus pasilikti dar vienai kaden
cijai, o jiems sutikus, dalyviai 
vienbalsiai patvirtino sekančiai 
juos naujai kadencijai. Iš buvu
sios valdybos liko pirmininkas 
Jonas Daugėla, vicepirm. Ani
ceta Mažeikienė ir Algirdas Šil
bajoris. Valdybos rinkimai pra
ėjo greitai ir sklandžiai. 

Prezidiumo pirmininkas Vy
tautas Abraitis visų dalyvių 
vardu padėkojo senajai valdy
bai, pasveikino naująją valdybą, 
palinkėjo sėkmės. Kontrolės 
komisija — Kostas Žolynas, 
Narimantas Karaša ir Juozas 
Sodaitis sutiko pasilikti dar 
vienai kadencijai. Padėkota ir 

Lietuvos vėliava Tautybių bendrose pamaldose, Daytona Beach, FL. Iš k. 
— Regina Snarskienė, Stasys Daržinskas ir Elena Ambrazaitienė. 

jai. 
Pabaigoje klubo pirmininkas 

Jonas Daugėla padėkojo savo 
valdybos nariams už malonų 
bendradarbiavimą, gerai atlik
tus darbus. Dėkojo visiems 
klubo valdybos darbus rėmu
siems-. Amalijai ir Mykolui 
Jagučiams ui auką klubui, Al
fonsui Bacevičiui, dažnai savo 
lėšoir '9 vynu vaišinusiam susi
rinkimų dalyvius, padėkojo 
prezidiumo pirmininkui Vytau
tui Abraičiui ir sekretorei Fr. 
Dippel už gerai pravestą susi
rinkimą. Susirinkimas praėjo 
sklandžiai ir darbingai. 

Sėkmės naujajai valdybai 
ateinančiuose metuose! 

Po susirinkimo trumpą pra
nešina padarė LB apyl. pir
mininkė dr. Birutė Preikštienė, 
prašydama visų rašyti kongreso 
nariams laiškus, prašant, kad iš 
Karaliaučiaus srities būtų iš
vesta rusų kariuomenė. Išdalino 

TAUTYBIŲ BENDROS 
PAMALDOS 

Daytona Beach, FL, ir apy
linkėse gyvenančios įvairios 
tautybės kartą metuose suorga
nizuoja bendras Tautybių pa
maldas, vadinamas ,,Freedom 
Mass" Šiose pamaldose daly
vauja ir lietuviai, su Lietuvos 
vėliava, o taip pat ir pamaldų 
programoje. Lietuvių dalyvavi
mu pamaldose rūpinasi Lietu
vių klubo valdyba, vadovau
jama Jono Daugėlos. 

1996 m. sausio 21 d., jau sep
tinta kartą rinkosi 7 tautybių 
žmonės į Prince of Peace kata
likų bažnyčią, Ormond Beach, 
švęsti šią tradiciją. 

Šv. Mišias aukojo parapijos 
klebonas Thomas P. McMackin, 
asistuojant lenkų mons. Walter 
C. Bayer. 

Pamaldose visos tautybės 
dalyvavo su savo vėliavomis. 
Lietuvos vėliavą nešė nuolatinė 
vėliavos tarnyba: Stasys Dar-
žinskis ir palyda — tautiniais 
drabužiais pasipuošusios Elena 
Ambrozaitienė ir Regina Snars
kienė. 

Pamaldų metu kiekvienos 
tautybės atstovas atlieka savo 
pareiškimus. Lietuvių vardu 
pareiškimą atliko klubo pirmi
ninkas Jonas Daugėla: „Mes, 
lietuviai, dideliu dvasios 
pakilimu ir vėl šiandien, kaip ir 
kiekvieneriais metais, dalyvau
jame visų tautybių bendrose pa
maldose. 

Mes dėkojame Aukščiausia
jam, kad išpildė mūsų tautos 
troškimą ir suteikė mūsų sese
rims ir broliams pakankamai jė
gų žiauriausios bolševikinės 
tironijos laikais kovoti už savo 
tautos laisvę ir atstatyti vals
tybinę nepriklausomybę..." 

Pamaldos baigtos visoms tau
tybėms (kiekvienai atskirai) su
giedojus tautos himnus. 

Po pamaldų salėje buvo kuk
lios vaišės ir visų tautybių 
gražus pabendravimas. 

SULAUKĖME 
GOLFININKŲ IŠ ŠIAURĖS 

Kiekvieneriais metais po 
Kalėdų ir Naujųjų metų švenčių 
į mūsų telkinį atvyksta šiaurie-

paruoštus kongreso nariams 
laiškus, prašydama juos nedel
siant išsiųsti. 

Svečias Antanas Paužuolis pa
dėkojo Daytona Beach lietu
viams už paramą Lietuvos par
tizanų fondui. 

Pabaigoje klubo valdyba daly
vius pavaišino kava ir saldu
mynais. 

Jurgis Janušait is 

čiai tarp jų i r geri golfininkai: 
iš Kanados — dr. Antanas ir So
fija Pacevičiai^dr. Alfonsas Ki
sielius iš Ohio. Čia jie praleidžia 
porą mėnesių. Šiais metais šiau
riečiai čia pasirodė sausio mėn. 
viduryje. Visi trys geri golfi
ninkai ir su <įia gyvenančiais 
golfininkais ^bendrauja golfo 
laukuose. Dr. A. ir S. Pacevičiai, 
yra veiklūs visuomenininkai, 
Kanadoje, o dr. A. Kisielius — 
JAV-se. Jų rūpestis — Lietuvos 
problemos. Tad ir golfo laukuose 
nuolat gvildenamos Lietuvos 
problemos. 

Jurg i s Janušaitis 

EAST ST. LOUIS, IL 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖ 

Lietuvių Bendruomenė prane
ša St. Louis apylinkėje ir toliau 
gyvenantiems lietuviams bei jų 
draugams, kad šių metų vasario 
25 dieną, tuoj po šv. Mišių, 
parapijos salėje švęsime Lietu
vos Nepriklausomybės šventę. 

Mišios bažnyčioje prasidės 10 
vai. ryto, o jas aukos parapijos 
klebonas kuru J C . Hays. Tuoj 
po pamaldų, parapijos salėje bus 
iškilmingas susirinkimas, pa
skaita ir Margaritos Isdūnytės-
Branson solo dainos. Margarita, 
kurios dainavimu gėrėdamies 
klausėme prieš kelis metus, 
turėsime progos jos švelniu 
balseliu grožėtis ir vėl. 

Programai pasibaigus mūsų 
moterys pavaišins visus lietu
viškais pietumis. 

Šia proga, kaip ir kiekvie

nais metais, bus renkamos 
aukos lietuviškos veiklos Ame
rikoje palaikymui. , 

DR. VYTAUTUI GAVEUUI 
ILGIAUSIŲ METŲ 

Nuoširdus ir darbštus Lie
tuvių Bendruomenės darbuoto
jas dr. Vytautas Gavelis švenčia 
garbingą aštuoniasdešimties 
metų sukaktį. Malonu apie šį 
Dzūkijos sūnų porinti, nes jo gy
venimo istorija yra įdomi ir 
įspūdinga. 

Mūsų padangėn Vytautas su 
dviem dukrelėm atkeliavo 1949 
metais. Dėl nesveikatos mamy
tė Albina Vokietijoje buvo 
užlaikyta ilgesnį laiką. Nors 
dukrelės jau nebebuvo mažutės, 
tačiau Vytautui teko kurį laiką 
pabūti mamyte ir tėveliu, ne
retai patarimų pasišiaušiant 
sesers Marytės, na, o ir jo paties 
mamytės, gyvenusios su dukra. 

Keletą metų Vytautas pragy
venimą šeiniai pelnė dirbdamas 
A & P sandėlyje, paruošdamas 
krautuvių užsakymus. Nors 
sunkaus darbo nesibodėjo net 
iki šių dienų, jis įsiregistravo 
St. Louis universitete studijuoti 
sąskaitybą. Sėkmingai baigęs 
studijas CPA pažymėjimu, Vy
tautas studijų nemetė, jas tęsė, 
iki įsigijo bakalaureatą. Neuž
teko ir to. Stojęs Pietų ūlinojaus 
Universitetan Edvvardsvileje 
įsigijo pedagogikos magistro 
laipsnį. Vytautas nesiliovė 
deginęs šviesą savo studijų 
kambarėlyje ir dabar. Panūdo 
siekti daktarato. Ne tik siekė, 
bet ir pasiekė. Didžiavosi juo jo 
šeima, didžiavomės juo ir mes, 
visi šios apylinkės lietuviai. 

Jei dienomis dirbdamas sun
kų darbą, o naktimis studijuo
damas, Vytautas visuomeninio 
darbo dirbti neturėjo jokios 
galimybės, tai užbaigęs studijas 
ir pradėjęs dirbti vietos vidu
rinėje mokykloje jis jau leidosi 
renkamas Bendruomenės vado-
vybėn ir kruopščiai joje vykdė 
sekretoriaus ir pirmininko pa
reigas. 

Vytautas turi ne tik puikią 
galvą, bet ir šaunias rankas. 
Tomis rankomis jis be galo daug 
padeda vietos lietuvių parapijai. 
Jo rankų dėka parapija yra su
taupiusi ne mažai pinigėlio. Ne 
vienas tautietis (jo gelbstimas) 
sutaupė lėšas šeimos naudai. 

Vytauto žmona Albina, jos vy
ro siekiuose buvo nuoširdi pa
dėjėja. Ji dėstė lituanistinėje 
mokykloje, dirbo Lietuvių Mo
terų draugijoje, Lietuvių Bend
ruomenėje ir tarptautiniuose 
festivaliuose demonstravo vely
kinių margučių marginimo me
ną. 

Už Gavėlių įdėtą darbą ir širdį 
mūsų apylinkės lietuvių tarpe 
esame abiem giliai dėkingi. 
Vytautui gi, sulaukusiam tokio 
garbingo amžiaus, linkime dar 
ilgų ir sveikų metų, gražios 
ateities. 

Z. Grybinas 
. * • • 

CLASSIFIED GUIDE 

TRANSPAK 
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Pinigai pervedami doleriais. 
Sutvarkomi palikimai. 

Skubiems siuntiniams AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 
Dokumentus, įgaliojimus notarizuojame veltui. 

MAISTO SIUNTINIAI. 
Du patys populiariausi - už $39.- ir $98.-

$39.- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 
kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, 
aliejus^nesos konservai, aspirinas, multivitaminai. 

$98.- dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai,vaisių 
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, 
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta, 
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos, 
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai, 
konservuoti agurkai, šokoladas, aspirinas, 
multivitaminai. 55 svarai arba 25 kg. 

Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
TRANSPAK, 2638 W. 69th St. 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772 

MISCELLANEOUS 

• L I K T U O S 
r y i M M A I - PATAISYMAI 

Turiu Chicsgos miesto leidimą, Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai. 

312*771-3313 
KUIUOUUS PUMPUTIS 

REAL ESTATE 

AUTOMOBSJO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Fr* * Zapofc ir 0*f. Mgr. 
Aukse S. Kena kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
MOBVį West95th Street 

TeL (708)424-9654 
f31Ž)S81-SS54 

J K S CONSTRUCTION 
„Shingie" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu-
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
t«L 708480-2658. 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-9069 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

•Perkant ar parduodant 
»Grettaa ir sąžiningas patarnavimai 
• MLS kompiuteriųir FAX pagalia 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
»Perkame ir parduodame namus 
• Aparknsntus ir žema 
»Pensininkams nuotakia 

T A I S O M I 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. 

H. Decfcys 
T«L 312 • • • 8 8 M 

FOttSALE 
Toamfiouoo, Ortand Pk., Brook 
Hills. Beautiful tocation. many 
upgrades; full baaement, 2 car 
garage. Call: 708-478-7166. 

FOR RENT 

Va 
HELP VVANTED *rte*kaa*arią 

vyras dirbti automobilių 
plovykloj. Smulkesnei irrformacijai 
kreiptis: tel. 708 666 M 6 \ p — 
6:30 v.v. 

IEŠKO DARBO 

kejsee. Antras sukit ai. su eaSajįsSBSs 
prie troleibuso enstojimo. Yra telefonas 
Galima kreiptis tiesinti i i , skamhinent 
011-S7S-1-7S-11-7S. Arba cla tai. 
413 9m SStS po darbo valandų. 

Prie) Kedade Ava Ir 86 St. išnuo
mojamas 3 kamb. gerai apšil
domas butas. $360 į mėn. 

Kreiptis: 708-425-7160 
JeWMine»glMleafco bet koMo 
darbo. Turi savo automobilį. 
Kreiptis: Gitana, 

1*4.312 4364646 

Į LAISVĘ FONDAS 
Uatuvtakal Kultūrai Ugdyti 

Laidiniai 

Jonas Mikelinskas — NORS NEŠVIETĖ LAIMĖ
JIMO VILTIS. Romanas, laimėjęs ĮLF rezis
tencinio romano premiją $8.00 

Adolfas Markelis — SUSITIKIMAI. Novelės, išleis
ta Kaune 1993 $6.00 

Vytautas Vaitiekūnas — VIDURNAKČIO SARGY
BOJE I tomas. Rastai 1993 $10.00 

Vytautas Vaitiekūnas — VIDURNAKČIO SARGY
BOJE II tomas. Raštai 1994 $10.00 

Lukša-Daumantas — LAIŠKAI MYLIMOSIOMS 
Čikaga, 1994 $10.00 

Antanas Paikus — EVOLIUCIJA IR KRIKŠČIO
NYBĖ. 1988Ž $6.00 

Antanas Paikus — ASMENYBĖ IR RELIGUA. $6.00 
Antanas Paikus — SĄŽINĖ $6.00 
Antanas Paikus — ŽMOGAUS MEILĖS 1995 $6.00 
Juozas Brazaitis — RAŠTAI. II, III, IV, V. VI t. po 

$15.00. V»si (5) tomai $50 
Liudas Dambrauskas — GYVENIMO AKIMIRKOS 

11. Sibiro tremties atsiminimai $10.09" 
Liudas Dambrauskas — GYVENIMO AKIMIRKOS 

II t. Sibiro tremties atsiminimai $8.00 

PASTABA. VISUS ŠIUOS ( LAISVE FONDO leidinius 
galima gauti DRAUGE arba: 1 LAJSVf FONDAS c/o A. Par-
gauskas, 8908 Butterfieid Ln. ORLAND PK. IL 60462. USA 
Prie knygos kainos pridedama supakavimo ir pašto išlaidos. 

ŽEMAITĖ AMERIKOJE 
DAUA NOftEIKAfTt KUCtNIENI, PM.O. 

Julijos Žemaitės-Žymantienės lankymasis šiapus Atlanto, 
1916-1921 metais, jos darbai, kūryba, veikta pristatoma, 
pasiremiant to laikotarpio periodika, dar neatspausdintais 
laiškais ir grožinės literatūros palikimu Amerikoje. Žvelgiama 
į Žemaitę kaip į pirmąją lietuvių rašytoją, klasikę, pergyvenu
sia egzodą Amerikoje ir šio šimtmečio pradžioje p;irmają 
aprašiusią ateivių praradimą: tėvynės ilgesį, kalbos 
dezintegraciją bei imigrantų nepritapimą naujame kraite, 
pirmąją lietuvę feministę Amerikoje, pavojingą politikę ir 
naujų viešnių prozoje autorę. 

Knyga gaunama DRAUGE. Kakta — 20 dol. Su 
persiuntimu — 17 dol. Illinois gyv. prideda State sale tax 
1.78 dol 

; 



LAIŠKAI 
PADĖKIME AUGINTI ŠIA 

ŠEIMĄ 

Dr. Albina Prunskienė, nese
niai spausdintoje „Drauge" 
savo prisiminimų iš kelionės po 
Lietuvą atkarpoje, rašė: „Nie
kada nepamiršiu apsilankymo 
vilniečių Ūsų daugiavaikėj 
šeimoje. Gyvena jie Fabijo
niškių gatvėj, daugiabučio 
namo koridoriai dvokiantys, pri
šiukšlinti. Tačiau įėjusios į Ūsų 
butą, mudvi su Gražina Lands
bergiene net aiktelėjom. Pavyz
dinga tvarka ir švara, o vaikų 
septyni. Aštuntasis vaikas, 
greitai pamatys pasaulį". Dr. 
Prunskienė, grįžusi į Čikagą, 
kitą rytą man paskambino ir 
papasakojo apie šią daugia
vaikę šeimą. Aš tuojau pat 
pasikviečiau savo pagalbinin
kes ir skubotai supirkom pre
kes į siuntinius. Už dvie
jų dienų du dideli siun
tiniai su drabužiais vaikams, 
jau buvo pakeliui į Lietuvą. 
Šiomis dienomis gavau iš Ūsų 
šeimos padėką už siuntinių ir jų 
šeimos nuotrauką. 

Jie rašo: „Sveikiname jūsų 
Dukterų draugiją su Kalėdom ir 
linkime Dievo palaimos Jūsų 
asmeniniam gyvenime ir misijų 
kilniame darbe. Dėkojame už 
atsiųstas dvi dėžes drabužėlių 
vaikams. Romualdo Ūso šeima 
jums labai dėkinga, už tai ir 
siunčiame jums atminimui, 
savo šeimos nuotrauką". 

Šiuo metu jau atėjo į pasaulį 
ir aštuntasis šeimos narys. 
Sūnelis. Lietuvos dukterys vėl 
nusiuntė dvi dėžes drabužių 
naujagimiui, kitiems vaiku
čiams ir tėveliams, kad jiems 
būtų lengviau auginti tą gražią 
ir gausią šeimą. Norime at
kreipti dėmesį ir kitų geros 
širdies lietuvių, padėti šiai 
pavyzdingai šeimai išauginti 
tuos vaikelius. Jų adresas yra: 
Romualdas Ūsas, Fabijoniškių 
g-vė 94-15, Vilnius 2029, 
Lithuania - Lietuva. 

Marija NoreUdenė 
Lietuvos Dukterų pirmininkė 

Chicago, IL 

LAIŠKU RAŠYMAS IR 
TELEGRAMŲ SIUNTIMAS 

TURI ĮTAKOS 
Buvęs JAV valstybės sekre

torius James Baker savo atsimi
nimuose, labai įžvalgiai recen
zuotuose Algirdo Landsbergio 
„Draugo" sausio 27 d. numery
je, rašo, kad savo susitikimuo
se su Sovietų S-gos užsienio 
reikalų ministru Edvardu 
Ševardnadze jam daugelį kartų 
priminęs, kad kalbant apie so
vietų tautybių problemą, Balti
jos kraštai esąs specialus atve
jis. Tai esą dėl dviejų priežasčių: 
teisinės padėties (per 40 metų 
JAV nepripažino šių kraštų 
įjungimo į Sovietų S-gą) ir dėl 
Amerikos visuomenės bei 
Kongreso sentimento: Amerika 
netoleruotų, jei prieš šiuos 
kraštus būtų panaudota jėga. 
Galima spėlioti, kad šie abu 
mums palankūs faktoriai ne
būtų egzistavę, jei per pra
ėjusius 40 metų Amerikos 
lietuviai nebūtų tūkstančiais 
laiškų ir telegramų „bombar
davę" Amerikos prezidentą, 
Kongreso narius bei didžiąją 
spaudą. Juk, skaitant Bakerio 
knygą, susidaro įspūdis, kad 
jam lietuviai buvo tik kaip 
įkyrūs uodai, kaip erzinanti 
kliūtis didesniems jo planams, 
pavyzdžiui, gerinimui politinių 
ir ekonominių santykių su 
sovietais ir planavimui Persų 
įlankos karo. Bet jis negalėjo 
lietuvių ignoruoti, kada, jo 
žodžiais, virš Vilniaus skraidą 
Sovietų lėktuvai amerikiečiams 
priminę „little guys", užpultus 
„bully", ir kada Amerikos 
senatas pasmerkė sovietų 
veiksmus 93-0 balsais. Todėl 
praktiškas pasiūlymas da-

Romualdo Uso daugiavaikė šeima, kurią remia Lietuvos Dukterys. 

barčiai būtų: rašykim laiškus 
Kongreso nariams H. Con. Ewa. 
41 reikalu dėl Karaliaučiaus 
srities demilitarizavimo. Ne tik 
savo Kongreso nariui, bet ir 
visiems užsienio reikalų komi
teto nariams; visiems savo 
valstijos kongreso atstovams; 
kongreso vadams, ypač 
Daugumos vadui Armey iš 
Texas, be kurio sutikimo ši rezo
liucija nebus pateikta kongreso 
balsavimui; taip pat visiems 
kongreso nariams, kurie gali 
turėti prezidentinių ambicijų, 
pavyzdžiui, Diek Gebhart ar 
Diek Armey. Neužmirškim ir 
tų, kurių distriktuose nėra 
lietuvių. Ar „Draugas" nega
lėtų parūpinti Kongreso narių 
sąrašų, nurodant iš kurios 
valstijos, ar demokratas ir ar 
respublikonas ir kurie yra už
sienio reikalų komiteto nariai? 
Anais gerais Valiuko laikais, 
kai buvo pravesta bendra kong
reso rezoliucija 416, visi eilniai 
laiškų rašytojai turėjom šią 
informaciją. Ji labai padeda, 
rašant didesnį skaičių laiškų. 
Nereikia rašyti memorandumų 
— užtenka vos kelių sakinių. 
Kiek suprantu, į trumpą ranka 
rašytą laiškutį atkreipiama gal 
net daugiau dėmesio, negu į 
telegramą. Juk paprastai 
Kongreso nario štabo tarnauto
jas laiškeliu su „boso" parašu 
padėkoja už laiško parašymą. To 
nebūna su telegrama. Kainuo
ja tik 32 centai. Taigi, šimtas 
laiškų kainuotų tik 32 dolerius, 
o šimtas telegramų apie 20 
kartų daugiau, Sutaupytus 
pinigus būtų galima paaukoti 
našlaičiams Lietuvoje. 

Zenonas Prūsas 
Chillicothe, OH 

DOSNŪS LIETUVIAI 

Parvažiavęs Kalėdų atosto
goms į Floridą turėjau malonią 
progą susitikti su Daytona 
Beach ir St. Petersburgo lie
tuviais. Daytona Beach „Sau
lutė" jau keletą metų remia 
Vytauto Didžiojo universiteto 
studentų valgyklą ir mano apsi
lankymo metu „Saulutės" pir
mininkė B. Kožicienė įteikė 
man bendruomenės skirtus 200 
dolerių. Man kalbant salėje, 
netikėtai buvo surinkta dar 343 
dol., kuriuos įteikė šios bend
ruomenės pirmininkė dr. B. 
Preikšienė. Taigi, nedidelis 
lietuvių telkinys apdovanojo net 
543 doleriais. 

St. Petersburgo lietuvių klubo 
salėje Kultūrinių popiečių 
būrelio pirmininkės A. Karnie-
nė8 iniciatyva buvo surinkta net 
1,155 dol. Be to, A. Kamiene 
pasiūlė įsteigti Vytauto Didžiojo 
universiteto alumnų, buvusių 
studentų ir bičiulių būrelius, 
kurių nariai sutiktų sudėti po 1 
dol. per mėnesį, šią sumą ati
duodant VDU reikalams. Tuo
jau pat susidarė trys tokie 
būreliai, vadovaujami A. Kar-
nienės, A. Valienės ir J. Vie-
nužienės. 

Dar vienas malonus netikėtu

mas — tai Nijolės ir Vlado 
Užubalių 50 dol. auka VDU 
studentų reikalams. 

Visi šie pinigai bus panaudoti 
studentų maitinimui ir pašal
poms, kurios dažnai jiems yra 
labai reikalingos. 

Nuoširdžiausiai dėkoju vi
siems šiems Vytautos Didžiojo 
universiteto rėmėjams, o taip 
pat susitikimų dalyviams už 
šiltus priėmimus Floridoje. 

Bronius Vaškelis 
Vytauto Didžiojo universiteto 

Rektorius 

„PATTESINAMA" TIESA 

, ,Kur tiesa"? Tokiu pavadini
mu Danos Stankaitytės laiškas 
išspausdintas penktadienį, va
sario 2 d., laiškų skyriuje. 
Autorė prašo patikslinti šį saki
nį: .Mes čia išeivijoje iš spaudos 
visi žinojom apie tas kankinimo 
bei žudymo kameras, o ten Lie
tuvoje (dargi buvę kagėbistai) 
nežinojo!" Laiške išspausdintas 
žodis „kagėbistas" (vienaskai
ta?, o turi būti „kagėbistai" 
(daugiskaita). 

ŠIŲ METŲ SAUSIO 13-OJI 
VILNIUJE 

Gavau laišką ir Vilniaus 
(rašytą sausio 22 d.), kurio nuo
taikomis noriu pasidalinti su 
„Draugo" skaitytojais. Rašo 
gydytoja kilimu žemaitė, dabar 
su sunkiai sergančia pensininke 
seserimi gyvenanti Vilniuje. 

„Įtemptos tos mano dienos, 
laukimo dienos. Vakar nedir
bau, nes operavo Alę. Šiaip 
kiekvieną dieną vykstu į darbą, 

VIETA IX PLB SEIMUI... 

(Atkelta iš 3 psl.) 

mingu ir iškilmingu pagerbimu 
Lietuvos laisvės kovotojų — par
tizanų, paryškinant jų daugelio 
metų kovos prasmę. Spaudoje 
visuomenė apie mūsų planus ir 
pasirengimus bus nuolat infor
muojama. O, grįždami iš seimo, 
gal dūmosime panašiai, kaip ir 
Leonardas Šimutis Lietuvą vėl 
palikdamas po 1935 m. kongre
so: „Aš, kaip ir kiti mano ko
legos, kongreso atstovai grįžta
me atgal į...(savus kraštus)... 
kad ten atnaujintomis jėgomis 
ir energija misijonieriautume 
lietuvybės išlaikymui. Keliau
jame į pasauli, atnaujinę paža
dus pasilikti ištikimais savo 
bočių kraštui....po to dar kartą 
pažvelgsiu į Rytų kraštą (Lie
tuvą), nuoširdžiai trokšdamas, 
kad ir mano vaikų akys kryptų 
į...(ten)... ir jų mintys skristų per 
jūres, mareles, kad ir jų gyva 
lietuviška širdis gyventų troš
kimu atvykti j bočių kraštą tau
tiškai atsigaivinti ir susistiprin-
ti, pasisemti naujų jėgų prie 
karžygių kapų, kaip ir aš kad 
sėmiau, prisiekti ir išmokti, 
kaip reikia dirbti ir aukotis savo 
tautai. Vardan tos, Lietuvos, 
vienybė težydi!" 

kiekvieną dieną, ką nors ska
naus paruošus valgyti vežu Alei 
į Santariškių ligoninę. 

Žiema ir pas mus šiemet 
privertė kalnus sniego. Tro
leibusai važiuoja su pertrauko
mis, tai kelionė į Santariškes 
užtrunka daugiau kaip valandą. 

Per tas Alės ligoninėj gulė
jimo dienas praėjo ir Sausio 
13-oji (Alė serga melanoma ir 
kelis kart operuota. EJV). Ji su 
ašaromis prašė, kad nors aš 
nueičiau sausio 12-tą į Ne
priklausomybės aikštę prie lau
žų. >.. 

Ryte dirbau konsultacijoj, po 
darbo važiavau į ligoninę pas 
Alę, iš ten -^ prie Parlamento. 
Ten gi — minios žmonių. 

Girdėjau kalbant buvusį Is
landijos užsienio reikalų mi
nistrą Hanibalsoną, kuris tarp 
kitko pasakė: „Juk pas jus greit 
bus nauji rinkimai į Seimą. 
Nenusiminkit išsirinksit patiki
mą valdžią". 

Minioje sutikau buvusią bend
radarbę dr. Onutę, su kuria, 
tomis atmintinomis 1991 m. 
sausio dienomis, vaikščiodamos 
prie Parlamento rūmų ir išgir
dusios, kad Islandija pirmoji pri
pažino Lietuvos nepriklauso
mybę, bėgome į M. Mažvydo (ša
lia Parlamento esančią) biblio
teką, sužinoti iš enciklopedijos, 
kokia Islandijos vėliava, spal
vos, kryžiaus išmatavimai. Pa
vakariais ant Parlamento bari
kadų jau plevėsavo Islandijos 
vėliava su užrašu, „Ačiū Islan
dijai!" 

Po metų, minint Sausio 13-tą, 
matėm ministrą Hanibalsoną 
naktiniame koncerte Šv. Jono 
bažnyčioje. Stovėjom su Ale 
visai netoliese ir aš mačiau jo 
nepaprastai nustebusias, sujau
dintas akis, beklausant gedu
lingos muzikos, bežiūrint į 
minią susikaupusių žmonių. Tai 
buvo sukrečiančios, neužmirš
tamos valandos. 

Šiemet Sausio 13-tą buvau ka
tedroje. Meldžiausi, kaip visuo
met prie Vytauto (mes, pagal 
seną tradiciją, visad susitinkam 
prie Vytauto Didžiojo paveiks
lo, kuris yra kairėje didžiojo 
altoriaus pusėj EJV). Po pamal
dų minia žmonių važiavo į An
takalnio kapines pagerbt žuvu
sius prie Televizijos bokšto ir 
Medininkuose. Ten buvo labai 
daug jaudulio. Visą laiką norė
josi verkt. 

Prie manęs stovėjo vieno, prie 
Televizijos bokšto žuvusio, jau
nuolio mama su rožių puokštele 
ir tėvas. Kapų takuose (takai 
nukasti, o kitur kalnai sniego) 
žmonės buvo taip susigrūdę ir 
susispaudę, kad tėvai negalėjo 
prieiti prie sūnaus kapo. 

Graudžiai skambėjo žmonių 
dainuojamos „Oi neverk, mo
tušėle, „Graži tu mano, brangi 
tėvynė" ir „Marija, Marija". 
Kaltinantį ir valdžiai prie
kaištaujantį žodį prie naujai pa
statyto paminklo žuvusiems pa
sakė arkivyskupas A. Bačkis. 
Tai buvo malda... Pirmą kartą 
girdėjau jį taip kalbant. 

Gal dėl arkivyskupo žodžių, 
gal ne, vyriausia valdžia, su 
Algirdu priešakyje nieko nekal
bėjo ir pro susispaudusią minią 
vorele buvo išvesti iš kapinių. O 
žmonės, aišku, išeinantiems epi
tetų nepagailėjo! 

įspūdis buvo nepakartoja
mas". 

Tai tokie įspūdžiai iš Sausio 
13-tos minėjimo Vilniuje. Jie 
tikri ir nemeluoti. 

Emilija J. Valantinienė 
Chicago, IL 

LIETUVOS BANKŲ KRIZĖ 

Užsienio lietuviai skaito apie 
bankų bankrotų skandalus Lie
tuvoje. Tenykščiai laikraščiai 
turi įsivedę savo puslapiuose 
skaitytojų pasisakymus įvai
riomis temomis, paskambinus 
redakcijai telefonu. 

Dienraštis „Lietuvos aidas", 
sausio 17 dieną išspausdino 
įdomų S. Kitkausko iš Kauno 
pareiškimą, kuris skamba taip: 

„Kiek buvo bankrutavusių 
bankų Smetonos valdomoje Lie-
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Mylimai mamytei 

A.tA. 
BRONEI KVIKLIENEI 

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame dukrą 
DANGUOLE KVIKLYTE, dukras RŪTA KULI
KAUSKIENE ir RAMUNE LUKIENĘ su šeimomis, 
visus gimines, artimuosius ir kartu liūdime. Lai 
Dievas suteikia jai Amžiną Ramybę. 

Žibutė ir Povilas Knepper 
Stasės, Yolanda, Algis ir 
Antanas Zaparackai 

atlanta 
IMPORT-EXPORT, INC. 
2719 West 71st Street, Chicago. I L 60629 

(312)434-2121 (SOO)775-SEND 
Persiunčiame siuntinius | Lietuvą, Latviją, Estiją, 

Rusiją, Ukrainą ir Baltarusiją. 
SKUBŪS SIUNTINIAI- AIR CARGO 

Galite užsisakyti 5 rūsių maisto komplektus. 
Persiunčiame automobilius, baldus bei 

komercines siuntas. 
Verčiame ir notarizuojame dokumentus, paruošiame 

iškvietimus ir vizos pratesimo dokumentus. 
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tuvoje? Tada juk bankai neban 
krutavo, nors ir buvo krizė — 
produkcijos perteklius. Tada 
bankai pirko auksą, dėjo juodai 
dienai į užsienio bankus. To 
aukso didelę dalį turime ir šian
dien. 

O dabar bankuose sėdi specia
listai, kurie, valdžiai nuo
laidžiaujant, apvagia žmones, 
valstybę, griauna Lietuvos au
toritetą". Šis S. Kitkausko 
pareiškimas yra vertas komen
taro. 

Tuolaikinėje Lietuvoje, svies
tas, kiaušiniai ir bekonas buvo 
Lietuvos auksas. Gaminius pir

ko Anglija ir kitos valstybės. 
Turėjome ir žąsų perteklių. Dėl 
tuolaikinės Vokietijos trans 
porto varžymo, Lietuvos vy
riausybė įpareigojo savo tar 
nautojus pirkti žąsis. 

Šiandieninėje Lietuvoje ūki 
ninkai rašo skundus vyriau
sybei, kad jie turi bekonų per
teklių, kuris neeksportuojamas 
į užsienį. Vietoj to Lietuva 
perka iš užsienio kiaules ir jo
mis maitina Lietuvos gyven
tojus. 

Kur yra logika? 
Vytautas Šeštokas 

Los Angeles, CA 

A.tA. 
ERNA EITMANIENĖ 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1996 m. vasario 4 d., 9:16 vai. ryto, sulaukusi 86 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Žarėnuose. Amerikoje išgyveno virš 40 m. 
Nuliūdę liko: vyras Domininkas, dukra Johanna Vizgir

dienė, anūkai: Vida, Arvydas ir Daiva; dukterėčios — Irena 
Kuzelienė, Rita Turnevičienė ir sūnėnas Edmundas Kybar
tas su šeimomis; Vokietijoje dukterėčia Edith Blinde ir šeima. 

Priklausė Lietuvių Bendruomenei. 
Velionė buvo pašarvota pirmadienį, vasario 5 d. nuo 3 iki 

9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. Caiifornia 
Ave. 

Laidotuvės įvyks antradienį, vasario 6 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. 
ryto gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras, dukra ir giminės. 
Laidotuvių direkt. Gaidas-Dainud Funeral Home. Tel. 

312-523-0440. 

A.tA. 
Prof. dr. PETRAS JONIKAS 

Gyveno Riverside, IL. 
Mirė 196 m. vasario 3 d., 9:35 vai. ryto, sulaukęs 89 metų. 
Gimė Lietuvoje, Atvingyje prie Ringės upelio, dabar

tiniame Raseinių rajone. Amerikoje išgyveno 47 m. 
Nuliūdę liko: žmona Ona Ibenskaitė. 
A.a. prof. Jonikas buvo žynius kalbininkas, Vilniaus 

universiteto lietuvių kalbos katedros docentas, Lietuvių 
Mokslų akademijos narys; Vokietijoje Pabaltijo universiteto 
profesorius; Čikagoje dirbo Čikagos universiteto kalbotyros 
skyriuje; taip pat suorganizavo Lituanistikos Institutą ir buvo 
Pedagoginio Lituanistikos Instituto rektorius. Daug rasė li
tuanistikos reikalais ir buvo autorius kelių lietuvių kalbo
tyros knygų. 

Velionis pašarvotas trečiadienį, vasario 7 d. nuo 3 iki 9 
v.v. Petkus Maruuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. Atsi
sveikinimas 7 vai. vakaro. 

Laidotuves įvyks ketvirtadienį, vasario 8 d. Po atsi
sveikinimo apeigų 9:30 vai. ryto, iš laidojimo namų bus nuly
dėtas ir palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame kolegas profesorius, buvusius 
studentus, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona ir draugai. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M Petkus. 

Tel. 312-476-2345 arba 800-994-7600. 

A.tA. 
Prof. dr. PETRUI JONIKUI 

mirus , re i šk iu nuoš irdž ią užuojautą jo žmonai 
O N A I . 

Marcelė Mackienė 

A.tA. 
ALFONSUI POŠIŪNUI 

Lietuvoje mirus, seserį ONUTE VENCLOVIENĘ, 
Lietuvių Bendruomenės Cicero apylinkės valdybos 
sekretorę, ir visus artimuosius giliai užjaučiame jų 
liūdesio valandoje. 

Lietuvių Bendruomenės 
Cicero apylinkės caldyba 

Gyvenimo žemėje išvarginta 

A.tA. 
BERNADETA BELEŠKIENĖ 

tesiilsi Amžinoje Šviesoje. 
Nuoširdžiai užjaučiame vyrą ANTANĄ, dukra 

NIJOLĘ , sūnų VYTAUTĄ, vaikaites ir visus veliones 
liūdinčius artimuosius. 

Lietuvos Dukterų draugija 

J 



DRAUGAS, antradienis, 1996 m. vasario mėn. 6 d. PIRMAS ŠIŲ METŲ LML 
SUSIRINKIMAS 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Nors Lietuvos Nepriklauso

mybės šventės proga ruošiama 
daug minėjimų, bet, pagal įsi
senėjusią Čikagos lietuvių tra
diciją, pagrindinės iškilmės 
paprastai rengiamos Maria 
aukštesniosios mokyklos audito
rijoje. Jas ruošia Amerikos 
Lietuvių tarybos Čikagos sky
rius, dalyvaujant visai lietuviš
kajai visuomenei — su vėliavo
mis, uniformomis bei tautiniais 
drabužiais. Šiemet Vasario 
16-tosios iškilmės bus vasario 
11 d. tokia tvarka: 10 vai. r. 
vėliavų pakėlimas Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos aikštėje; 
10:30 r. iškilmingos šv. Mišios 
parapijos bažnyčioje; jas aukos 
klebonas Jonas Kuzinskas, gie
dos parapijos choras, kuriam 
vadovauja Antanas Linas, o 
vargonais pritaria muz. Ričar
das Šokas. Tuo pačiu metu, t.y. 
10:30 vai. r., pamaldos bus 
Tėviškės liuteronų evangelikų 
parapijoje. Pamaldoms vadovau
ja vysk. Hansas Dumpys; Ziono 
lietuvių evangelikų parapijoje 
pamaldos vysk 11 vai. r.; jas 
atliks kun. Jonas Juozupaitis. 

Oficialus minėjimas prasidės 
2 vai. p.p. Maria aukštesniosios 
mokyklos salėje. Lietuvos ir 
Amerikos himną giedos Mary 
Kinčius, akompanuojant prof. 
Leonardui Šimučiui. Pagrin
dinis prelegentas yra Lietuvos 
generalinis garbės konsulas Los 
Angeles, CA, Vytautas Čeka
nauskas. Meninę programos 
dalį atliks „Dainavos" an
samblis, akompanuos muz. Ri
čardas Šokas. 

Ne tik Čikagos, bet ir tolimes
nių apylinkių lietuviai ragina
mi gausiai šioje Nepriklausomy
bės šventėje dalyvauti. 

Šv. Mišios u i a.a. prof. dr. 
Petrą Joniką bus aukojamos 
Tėvų jėzuitų koplyčioje vasario 
8 d., ketvirtadienį, 8:30 vai. 
ryte. 

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje jau įsisenėjo tradicija 
— lietuviškų blynų pusryčiai, 
kuriuos sumanios šeiminin-
kės-savanorės paruošia ir tuo 
sutelkia lėšų parapijai. Pus
ryčius lanko tiek lietuviai, tiek 
amerikiečiai iš arti ir iš toliau. 
Kai praeina ilgesnis laiko tar
pas, žmonės pradeda klausinėti: 
kada bus tie lietuviškų blynų 
pusryčiai. Klebonas su malo
numu praneša, kad jie ruošiami 
vasario 18 d., sekmadienį, kaip 
paprastai, po 8,9:15 ir 10:30 vai. 
r. šv. Mišių. Visi kviečiami. 

Lietuvos vyčių 36-tasis kas
metinis banketas — prisime
nant Lietuvos nepriklausomybę 
ir pagerbiant Ateitininkų 
federaciją, įvyko Martiniąue 
pokylių salėje vasario 4 d. Puo
tai vadovavo LV centro valdy
bos pirm. Evelyn Oželienė. 
Žymenį, skirtą Ateitininkų 
federacijai, priėmė federacijos 
vadas Juozas Polikaitis. Puotoje 
dalyvavo ir prof. Vytautas 
Landsbergis, lydimas JAV LB 
Krašto valdybos pirm. Reginos 
Narušienės bei Irenos ir arch. 
Alberto Kerelių. 

ALT Lake apskrities India
na valstijos skyrius Vasario 
16-tosios minėjimą rengia va
sario 18 d., sekmadienį. Šventė 
bus pradėta šv. Mišiomis Šv. 
Kazimiero bažnyčioje, Gary, IN, 
11:30 vai. r. už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės. Po pamaldų 
parapijos salėje vyks akademi
ja, kurioje kalbės dr. Julius 
Šmulkštys. ALT valdyba malo
niai kviečia apylinkės lietuvius 
dalyvauti šioje prasmingoje 
šventėje. 

Lietuvių visuomenė nepa
būgo šalčių ir gausiai dalyvavo 
praėjusio sekmadienio rengi
niuose Čikagoje, ypač JAV LB 
Krašto valdybos rengtame Sau
sio 13-tosios įvykių Vilniuje 
paminėjimo. I iškilmingas 
pamaldas Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje Brighton Parke su
plaukė daug jaunimo ir senimo, 
daug įvairių organizacijų vėlia
vų ir uniformuotų jų narių. La
bai gražiai pasirodė Čikagos ir 
apylinkių skautai. Prasmingą 
pamokslą pasakė kun. dr. 
Viktoras Rimšelis, MIC. Po 
Mišių dėl šalto oro iškilmės prie; 
paminklo žuvusiems už Lietu
vos laisvę buvo labai trumpos, 
bet Jaunimo centro didžiojoje 
salėje publikos netrūko (buvo 
užpildytas ir balkonas). Čia 
pagrindinė atrakcija, be abejo, 
buvo prof. Vytautas Lands
bergis, kuris, nors taip pat 
grybžtelėtas Vašingtono ir 
Čikagos šalčių (kaip pats sakė), 
turėjo kovoti su slogomis, 
kalbėjo labai įspūdingai apie 
pergyventuosius 1991 m. sausio 
13 d. įvykius. Žavią meninę 
programą atliko jaunimas — 
vyrų oktetas, sudarytas iš 
„Dainavos" ansamblio narių, 
vad. muz. Dariaus Polikaičio, 
„Grandies" šokėjos ir „Spindu
lio" šokėjai. Platesni reportažą 
apie minėjimą pateiksime 
vėliau. Šiuo metu tenka tik 
pasidžiaugti jo pasisekimu. Prof. 
Landsbergis jau išvyko atgal į 
Vilnių, kad suspėtų dalyvauti 
Seime vasario 8 d. numatytuose 
balsavimuose dėl prez. A. Bra
zausko dekreto ryšium su prem. 
A. Šleževičiaus tolimesniu 
išlikimu savo pareigose. 

1996 m. sausio mėn. 18 dienos 
vakare Pasaulio lietuvių centre 
(PLC) įvyko pirmas šių metų 
„Lithuanian Mercy Lift" susi
rinkimas. Pirmoj eilėj buvo ap
tarti valdybos rinkimai, kurie 
buvo atidėti du mėnesius dėl 
įvairių priežasčių. Nors dabar
tinis LML prezidentas Jurgis 
Lendraitis nusiskundė, kad jau 
pavargęs, buvo svarstyta prie
žastys: kodėl jis turi pasilikti 
prezidentu dar vienus metus. 
Sunku pakeisti žmogų, kuris 
supranta ir gerai vykdo tarpi
ninkavimą tarp Lietuvos Respu
blikos (LR) Sveikatos apsaugos 
ministerijos, Vašington'o įstai
gų, kurios mums labai daug pa
deda ir įvairių lietuviškų orga
nizacijų, kurios pasinaudojo 
mūsų paslaugomis. Tuo tarpu 
jis ir žmona Viligailė Lendrai-
tienė lankosi Lietuvoje kiek
vienais metais, nebūtinai kartu, 
aplanko mūsų aptarnaujamas 
ligonines ir įvairius skyrius. 
Kiti LML nariai taip pat lankosi 
Lietuvoje. Visi apsimoka savo 
keliones ir pragyvenimo išlai
das patys valdybai sutikus, 
buvo nutarta viską palikti: 
Jurgis Lendraitis, LML prezi
dentas, Rita Riškienė, vicepre
zidentė ir Marytė Utz, iž
dininkė. 

LML organizaciją neturėtų 
pasisekimo, jei nebūtų Chris-
tian Relief Services (CRS) 
organizacijos, kurios dėka 1995 
m. LML išsiuntė 54 kon
teinerius. Konteinerių vertė — 
11,793,560.46 dolerių. Persiun
timo kaina 1,066,669.22 dol. 

Pokylyje dalyvavo apie 200 
žmonių. Jau pradėti susitarimai 
šių metų rudeniniam pokyliui. 
Apie tai bus pranešta spaudoje. 
Pasigedome narių iš kitų lab
daros organizacijų, kurias ap
tarnaujame ir priimame jų 
dėžes į savo konteinerius. 
Reikėtų pagalvoti, kas bus, kai 
„auksinė žąsis" nustos dėti 
„auksinius kiaušinius". 

Tokiam darbui yra ir raštinės 
išlaidų: atlyginimas vienai 
administratorei metams — 
6,943,50 dolerių, mokesčiai IRS 
- 963.90 dol.; IDR - 85.05 dol.; 
raštinės išlaidos — 5.899.35 dol.; 
paštas — 2,518.83 dol.; telefonai 
ir telefaksai — 897.51 dol.; per
siuntimai greitu aptarnavimų 
- 235.08 dol.; „Draugui" — 
518.45 dol. ir t.t. Buvo nupirkta 
tuberkuliozės vaistų už 7,075.28 
dol. buvo ir kitokių susidariusių 
išlaidų. 

Buvo nustatyta LML žiniaraš
čio paruošimo data ir sudarytas 
komitetas šį leidinį paruošti bei 
išsiųsti paštu. Bus atspausdin
ta 2,000 egzempliorių. Žiniaraš
tį ruošia Birutė Vindašienė. 

Rita Riškienė, RN, pranešė 
apie Šv. Kryžiaus ligoninės 
talką ir apie uždaramos Anchor 
HMO įstaigos dalykus, kuriuos 
nuvažiavę į Anchor, apžiūrėsi
me, nuspręsime,, ką galima 
panaudoti išsiuntimui. 

Leonidas Ragas, DDS., iš 
DAFL pranešė, kad gavo dau
giau kėdžių ir įrengimų, bet 
trūksta įvairių geležinių 
prietaisų, pritaikytų dantų 
gydymui. Vienbalsiai buvo nu-

„Sveikatos dovanos" pokylio, ruošto Lithuanian Mercy Lift lapkr. 4 d. Čikagoje svečiai (i* kairės): 
dr. Antanas Razma, Asta Razmiene (ruoaoe komiteto narė). Rasa ir Marius Kasniūnai, D. ir dr. 
T. Quinn. 

Department of Defense (DOD) balsuota paskirti 'dr. L. Ragui 
irgi prisidėjo 6 konteineriais. Už 2,000 dol. pirkimui šių reikme-

x TRAN8PAK prmneim: 
„Kiekvieneriais metais Lietu
voje padaroma 40-50 inkstų per
sodinimo operarijų. Laukiančių 
inkstų persodinimo operacijų 
Lietuvje kasmet vis daugėja: 
pernai jų buvo apie 200, o šie
met prisidėjo dar 50". Pinigai, 
startiniai ir komercinės siun
tos i Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 
x Operų arijų popietė: sol. 

Genovaitė Bigenytė, sopranas, 
muz. Alvydas Vasaitis, fortepi
jonas, Lietuvių Dailės muzie
juje, Lemont, IL 1996 m. va
sario 11d., sekmadieni, 1 vai. 
p.p. Visas pelnas muziejaus 
fortepijono pirkimo išlaidoms 
padengti. 

(sk) 

Tradicinė Užgavėnių blynų 
vakarienė Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte, ruošiama vasario 
20 d. (antradieni, taigi per 
pačias Užgavėnia kaip ir turi 
būti!), nuo 5 vai. vakaro. Svečiai 
bus vaišinami sklindžiais, 
blyneliais, spurgomis ir kitais 
skanumynais. Visus kviečia 
Pasaulio lietuvių centro 
renginių komitetas, vadovauja
mas Bronės Nainienės. 

x Lietuvos našlaičiams 
gautos aukos: $20 — Augus
tinas Orentaa, Chicago, IL; $20 
- Danutė Krivickaitė Clarks 
Summit PA; $10 - Vladas Vis-
mantas Chicago, IL. Aukoto
jams našlaičių vardu dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas. 

(sk) 
x Bronius Jaras, Kenosha, 

WI rašo: „Per šventes, man 
gulinti ligoninėje, gavau iš Wis-
consin šaulių pasveikinimą su 
linkėjimais greitai pasveikti ir 
priede įdėtą $20 kalėdine 
dovaną. Pridėjęs savo $30, siun
čiu $80 Lietuvos našlaičiams. 
Dėkojame! „Lietuvo. Naš
laičių globos komitetas", 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 

(sk) 

tris DOD persiųstus konteine 
rius buvo sumokėta 16,713.74 
dol., už tris konteinerius per
siuntimo išlaidos dar nežino
mos. Viso susidarė 12,876, 
943.42 dol, suma. CRS taipgi 
sumokėjo už sandėlio nuomą ir 
krovimo išlaidas. Su CRS sutar
tis kiekvienais metais baigiasi 
liepos mėnesį LML realiai žiūri 
į padėtį ir bijo, kad vieną dieną 
CRS pasakys, kad daugiau 
nebeskirs pinigų. Mes visi 
žinome, matome kas darosi 
Bosnijoje, Čečėnijoje, Afrikoje. 
Kadangi CRS išsilaiko iš 
stambių korporacijų aukų, tos 
korporacijos, kurios aukoja, gali 
prašyti aptarnauti ir tuos 
kraštus, kur žmonės vargsta 
daugiau negu mūsų tautiečiai 
Lietuvoje. 

Lapkričio 4 d. „Cafe Brauer" 
patalpose įvyko LML metinė 
lėšų telkimo vakarienė. Lidijos 
Ringienės ir Marytės Nemickie-
nės bei kitų talkininkių dėka, 
pokylis pasisekė. Pelnas buvo 
28,827.98 dolerių. Daug darbo 
vienaip ar kitaip įdėjo visi 
nariai. Nuoširdžiai dėkojame 
tiems, kurie apsilankė ir pa
rėmė „Lithuanian Mercy Lift" 
organizaciją: dalyvavimu, auko
mis, dovanomis loterijai. Suma 
atrodo labai didelė, bet, palygi
nus su suma, kurią apmoka 
CRS ir DOD, tai tik lašas jūroje. 
Už šią sumą galima būtų apmo
kėti persiuntimą 7 kontei
nerių. 

x A.a. Marijos Kerelienės 
atminimui artimieji paaukojo 
$96 Lithuanian Mercy Lift. 
Reiškiame gilią užuojautą 
seimai ir nuoširdžiai dėkojame 
aukotojams: Viktorijai Karaitie-
nei, Aušrinei Karaitytei, Adai 
ir Domui Misiuliams. 

(sk) 
x Visi, kas gyvas ir dar kru

ta per nuožmius žiemos šalčius, 
skubėkite į Užgavėnes! Muzi
kantai, kaukės, blynai, gėrimai, 
dainos, šokiai ir žaidimai! Jūs, 
kuriems dar veikia fantazija, at-
vykit ir ii Jaunimo centro 
kiemo žiemą išvarykit vasario 
17 d., šeštadieni 4 vai. p.p. ir 
vėliau. Skubėkite, kol 
nesutemo! Rengėjai — naujai 
atvykusiųjų iniciatyvinė grupė. 

(sk) 

nų, nes jų kasa jau tuščia ir 
dėmesys organizacija yra suma
žėjęs. L. Ragas taip pat pranešė, 
kad Judith Martin, dantų higie
niste, išvyksta ilgesniam laikui 
padirbėti Kaune. 

Petras Jokubauskas rūpinasi 
gautomis aukomis, jas tvarko ir 
perduoda, iždininkei. Kiek
vienam aukotojui buvo padėko
ta laišku. Petras Irgi rūpinasi 
kaip surinkti ir nuvežti dides
nes dėžes į sandėlj'.'O kai reikia 
į sandėli suvežCus dalykus 
paskirstyti ir sudaryti invento
rių, tai beveik visi važiuojame, 
kas tik gali tą vakarą. 

Pranė Šlutienė, RN., pakalbė
jo apie ryšius su University of 
Illinois at Chicago (UIC). Ji 
pranešė, kad pavasari atvyksta 
dvi med. sesutės, felčerė iš 
Biržų, Tobulinimo centro direk
torė iš Vilniaus ir gydytojas 
akušeris iš Klaipėdos. Gydyto
jas akušeris dirbs su pernatolo-
gu dr. Andrės Beniarz, o sesu
tės dirbs UIC College of Nur-
sing. Ji pranešė, kad pavasarį iš 
UIC į Lietuvą važiuos ir dr. D. 
Vidyasagar su brigada. 

Vilyte Lendraitienė pranešė 
apie gautas aukas ir jos darbą 
su Americares. Vacys Šaulys 
rūpinasi kompiuteriais ir yra 
paruošęs nemažai kompiuteri
nės medžiagos Lietuvai. Jis 
visada ieško pagalbos. Jei būtų 
žmogus, kuris norėtų jam padėti 
prašome paskambinti į mūsų 
raštinę: (815) 729-9251. 

Dana Mikužienė, administra
torė, nusiskundė dėl nuvežtų 
dėžių tiesiai į Amber sandėlį. 
Žmonės nuveža arba atsiunčia 
siuntinius be jokio inventoriaus. 
Ateityje, jei nebus inventoriams 
lapo ir vertės, mes tokių siunti
nių nesiųsime. Kartais net ne
žinome, iš kur gauta, kas 
dėžėse, kad galėtumėm jiems 
paskambinti. Mums reikia va
žiuoti į sandėlį, gaišti laiką, 
atidaryti dėžes ir peržiūrėti, kas 
ten sudėta. Pasenusius ter
minuotus vaistus išmetame. To 
galima būtų išvengti, jei žmonės 
būtų atsargesni. Būna atvejų, 
kai daiktai visiškai netinkami 
vartojimui. 

Darbo netrūksta. Kiti klausia, 
kodėl taip vargstame, net Lie
tuvoje negali suprasti, kodėl 

* IŠ ARTI IR TOLI 
ŠVĘSIME LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĘ 

Brockton, MA 
Brockton lietuviškų organiza

cijų atstovai penktadienį, vasa
rio 16 d., 10 v.r. lankysis pas 
miesto merą, kuris pasirašys 
proklamaciją, skelbiančią Va
sario 16 d. Lietuvos švente 
Brocktono mieste. 

Sekmadienį, vasario 18 d., 
10:15 v.r. šv. Mišios už Lietuvos 
laisvės kovotojus Šv. Kazimie
ro bažnyčioje. Organizacijos 
dalyvauja su vėliavomis. Po 
Mišių prie Žuvusiems už Lietu
vos laisvę paminklo padedamas 
vainikas ir vykstama prie mies
to rotušės nuleisti Lietuvos 
vėliavą, kuri ten buvo iškilmin
gai pakelta vasario 11d. Pagrin
dinė minėjimo dalis 3 vai. p.p. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Kalbės LB Bostono apygardos 
pirm. Česlovas Mickūnas. Meni
nę programą atliks Bostono 
etnografinis ansamblis „Sodau-
to", vadovaujamas Gitos Kup
činskienės. 

Detroit, MI 
Vasario 16-sios minėjimas 

vyks sekmadieni, vasario 11d. 
Šv. Mišios Šv. Antano ir Dievo 
Apvaizdos parapijų bažnyčiose 
bus aukojamos 10:30 v.r. Orga
nizacijos dalyvauja su vėliavo
mis. 

Visuomeninis minėjimas 
12:15 vai. p.p. vyks Dievo Ap
vaizdos Kultūros centro salėje. 
Pagrindinė kalbėtoja — vie
nuolė ses. Margaret John Kel
ly, Daughter of Charity of St. 
Vincent de Paul., buvusi šios 
vienuolijos JAV rytų rajono pro
vincijole. Meninę programą 
atliks „Audinio" ir „Žiburio" 
tautinių šokių šokėjai. Vyks ir 
Algirdo Vaitiekaičio paruošta 
paroda „Lietuvos istorija pašto 
ženkluose, 1918-1940 m.". 

Minėjimą ruošia ir koordinuo
ja DLOC — Detroito Lietuvių 
Organizacijų centras ir „Pa
galba Lietuvai". 

Seattle, WA 

mes šitaip pasiaukojame. At
sakymas ryškėja laiške, atsiųs
tame SAM Labdaros skirstymo 
komisijos pirmininkės dr. Onos 
Grimalauskienės. Ji gruodžio 7 
d. laiške rašo: „Laikas bėga taip 
greitai, kad nebegali skaičiuoti 
taip, kaip iki šiol esi skaičiavęs. 
Baigiasi dar vieni metai, per
žengsime dar vieną slenkstį, 
užsitrenks dar vienų metų du
rys. Laiką gali pajusti tik per 
savo darbus, kuriuos esi nuvei
kęs, kad kitiems žmonėms būtų 
geriau. Dar daug kas nepadary
ta. Esu skolinga daug gerų 
žodžių Jums — žmonėms, kurie 
padeda vargo ir ligos, sielvarto 
prislėgtiems, atsidėkoti Jums už 
gerus darbus. Šiandien aš daug 
apie Jus galvojau. Aš nešioju su 
savimi Jūsų laiškus-dokumen-
tus apie Jūsų gerus darbus. 
Noriu padėkoti Jums už tai, kad 
paguodėt ir sušildėt, nuraminot 
ir pakėlėt iš ligos patalo, 
pamaitinot, suteikėt jėgų dauge
liui vargšų: vaikų, senukų ligo-

• nių-vyrų ir moterų, įvairaus 
amžiaus, įvairios tautybės 
Lietuvos žmonių. Jūs nuveikėte 
labai daug gerų, didelių darbų, 
negailėdami savo laiko, jėgų, 
negailėdami savo ramybės. Kal
bėjote, šaukėtės pagalbos į 
kitus, rinkote dovanas Lietuvai. 
Jūros, marios, vandenynai 
nebuvo Jums kliūtimi pasiekti 
Jūsų mylimą šalį Lietuvą. 
Ateinate į ją tarsi pervėrę pačios 
žemės širdį". Kitame laiške dr. 
Ona Grimalauskienė surašė 
sausio 9 d. gautų keturių 
konteinerių numerius. Jos 
atsakomybė pranešti visiems 
adresatams, kad jie galėtų at
vykti j Vilniaus sandėlį paiim-
ti jiems skirtus siuntinius. 

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 78-tųjų metinių 
minėjimas vyks šeštadienį, va
sario 10 d., 5:30 v.v. Latvių 
salėje, 11710 3rd Ave. North
east, Seattle, Washington. 

Pagrindinis kalbėtojas mi
nėjime bus Paul Goble, JAV 
Valstybės departamento Pa- ^ 
baltijo skyriaus buvęs ve
dėjas bei praėjusių metų „Gin
taro" premijos laureatas. 
Meninėje dalyje — talentai: lie
tuviška muzika, daina, šokis, 
poezija; pianistės Jūratės Audė-
jaitienės „Ūkanos" ansamblio, 
„Lietučio" grupės šokėjų, Danu
tės Rankienės ir vaikų grupės 
„Lankas" pasirodymas. Gausi 
suneštinė vakarienė ir linksmas 
pobūvis. 

Siūloma vaikų priežiūra. 
Vaikams bus gera proga pabū-
di drauge, pažaisti, o suaugę 
galės ramiai klausytis žymaus 
kalbėtojo. Dėl vaikų priežiūros, 
kreipkitės į priežiūros koordina
torę tel. (206) 542-0154. 

Prie įėjimo gautos aukos bus 
naudojamos vakaro išlaidoms 
padengti ir paremti vietinę tau
tinę veiklą. 

Philadelphia, PA 
LB Philadelphijos apylinkės 

v-bos ruošiamas Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimas sekma
dienį, vasario 18 d., bus pradė
tas 10:30 v.r. šv. Mišiomis Šv. 
Andriejaus parapijos bažnyčioje. 

Be minėtų LML narių veiklo
je dalyvauja kitomis pareigo
mis: Algis Ankus, RPh., Linda 
Burbienė, Ričardas Burba, Ona 
Daugirdienė, MD., dr. Angelė 
Dirkienė, RPh., Zita Ewert, 
Virginija Jokubauskienė, Lai
ma Jurkūnienė, kuri tvarko 
visus adresus, Aušrinė Karaitis, 
Virga Remeika, RPh., Jurgis 
Riškus ir Daina Rudaitienė. 

Pranė Šlutienė, RN 

Organizacijos kviečiamos daly
vauti su vėliavomis. Moterys ir 
mergaitės prašomos pasipuošti 
tautiniais drabužiais ir įsijungti 
eisenon. 

Akademinė minėjimo progra
ma 2 v. p.p. vyks Lietuvių na
muose (Lithuanian Music Hali), 
2715 E. Allegheny Ave. Pa
grindinę kalbą sakys jaunosios 
kartos atstovas, JAV-se gimęs ir 
augęs Edvardas Tuskenis, 
Lietuvos ambasados Washing-
tone patarėjas ryšiams su vi
suomene. Asmeniškai dalyvaus, 
visuomenę pasveikins ir miesto 
proklamaciją įteiks Philadelphi
jos miesto meras Ed Rendell. 

Meninę programą atliks „Žil
vino" tautinių šokių šokėjų 
grupė ir Vinco Krėvės lituanis
tinės mokyklos mokiniai. 

East St. Louis, IL 
LB East St. Louis apylinkės 

v-bos vasario 25 d. ruošiamas 
Lietuvos Nepriklausomybės mi
nėjimas bus pradėtas 10 vai. r. 
šv. Mišiomis lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Po Mišių parapijos 
salėje bus iškilmingas susirin
kimas, paskaita ir Margaritos 
Isdūnytės-Branson solo dainos. 

Po programos lietuviškos 
vaišės ir pabendravimas. 

Bus renkamos aukos lietuviš
kos veiklos Amerikoje palaiky -

A.t A. DR. KAZYS VAIČIUS 

St. Petersburg, Floridoje, po 
ilgesnės ligos š.m. sausio 29 d. 
mirė medicinos daktaras Kazys 
Vaičius. Vasario 2 d. buvo atga
bentas ir palaidotas Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse greta 
ten besiilsinčios a.a. žmonos 
Anelės. 

Dr. Kazys Vaičius buvo gimęs 
1915 m. Lietuvoje, Mažeikių 
apskr., Užlieknės kaime. Jau
nystę praleido Kaune, moky
damasis gimnazijoje, tarnau
damas Lietuvos kariuomenėje, 
studijuodamas universitete. Me
dicinos mokslą baigė ir daktaro 
laipsnį įsigijo Vokietijoje. 1949 
m. atvykęs į JAV-es gydytojo 
praktiką atliko New Yorko 
ligoninėje. Gydytojo profesijoje 
dirbo niinojuje ir Floridoje. A.a. 
dr. K. Vaičiaus Amerikoje liū
di dukterys Beatričė ir Violeta 
su šeima, artimi draugai ir buvę 
pacientai, o Lietuvoje — giminės 
ir artimieji. 

„SODAUTO" VASARIO 
16-TOS PROGRAMOJE 

Bostono lietuvių etnografinis 
ansamblis „Sodauto", vado
vaujamas Gitos Kupčinskienės, 
atliks programą Brockton, MA, 
ruošiamame Vasario 16-tos 
minėjimą. Minėjimas vyks š.m. 
vasario 18 d., 3 vai. p.p. Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
salėje. 


