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Du ministrai atsisako dirbti 
A. Šleževičiaus kabinete 

Vilnius, sausio 5 d. (AGEP) -
Du svarbus Adolfo Šleževičiaus 
kabineto ministrai atsisakė 
dirbti jo vadovaujamoje vyriau
sybėje, padėtį joje įvertinę kaip 
politinę ir moralinę krizę. 

Krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius ir užsienio 
reikalų ministras Povilas Gylys 
penktadienio rytą įteikė atsis
tatydinimo pareiškimus prezi
dentui Algirdui Brazauskui. 

L. Linkevičius kalbėdamasis 
su korespondentu pareiškė, kad 
susidariusią padėtį vyriausybėje 
vertina kaip politinę ir moralinę 
jos krizę. „Toliau dirbti ministro 
pirmininko A. Šleževičiaus va
dovaujamame kabinete nebega
liu", sako Linas Linkevičius. 

Užsienio reikalų ministras 
savo atsistatydinimą iš dalies 
paaiškino valdančiosios partijos 
„gyvybiškumo išlaikymo moty
vais". Kreipdamasis į „partijos 
bičiulius", LDDP prezidiumo 
narys P. Gylys tikina, kad šis jo 
sprendimas nėra „skaldytojiš-
kas ar destruktyvus". 

Užsienio reikalų ministerijos 
spaudos tarnybos paskelbtame 
pareiškime užsienio reikalų 
ministras taip pat teigia, kad 
„valstybės stabilumas yra 
didelė vertybė, tačiau stabi
lumas negali tarnauti negero
vių kaupimuisi", jis rašo. 
„Mano politinės veiklos tikslas 
yra laisva, demokratiška Lietu
va, k ui .oje galioja įstatymo 
viršenybės, moralios politikos 
principai", rašo Povilas Gylys. 

Ministro pareiškime tiesiai 
nenurodoma, kad premjero A. 
Šleževičiaus vadovavimas prieš
tarauja minėtiems principams. 
P. Gylys apsiribojo pranešimu 
spaudai ir atsisakė kalbėti su 
žurnalistais. 

Tuo tarpu krašto apsaugos mi

nistras, pokalbyje su žurnalistu 
komentuodamas savo sprendi
mą, paaiškino, kad „stabilumas 
ir vienybė yra didelės vertybės, 
bet yra ir moralinės normos, 
kurios neturi būti peržengtos". 
L. Linkevičius tačiau pareiškė 
liksiąs A. Šleževičiaus vado
vaujamoje Lietuvos Demokrati
nėje Darbo partijoje, nes „pa
žįsta daug žmonių partijoje, ku
rie yra padorus". 

Lino Linkevičiaus teigimu, 
savo sprendimą jie derinosi tik 
tarpusavyje su Povilu Gyliu ir 
nežino kitų ministrų nuomones. 
Pasak Linkevičiaus, „čia nėra 
noras bloginti padėtį, o noras, 
kad būtų padori laikysena". 

Linas Linkevičius, kuris, kaip 
ir Povilas Gylys, yra išrinkti į 
dabartinį Seimą, ketina dirbti 
Seime. Paklaustas, kodėl atsis
tatydinimo pareiškimą įteikė 
prezidentui, o ne premjerui, jis 
sakė, kad ryte nerado A. Šle
ževičiaus. 

Pasak L. Linkevičiaus, prezi
dentas susirūpinęs susidariusia 
situacija vyriausybėje ir ji jam 
yra „didelė našta". Tačiau, L. 
Linkevičiaus nuomone, minist
rų atsistatydinimas tos naštos 
nepadidins. Prezidentūra at
sistatydinimo kol kas neko
mentavo. 

Vyriausybė penktadienį sku
biai susirinko į uždarą posėdį. 
Apie atsistatydinimą pareiškę 
mir istrai jame nedalyvavo. 
Tiek partijos bendražygiai, tiek 
ir prezidentas pasmerkė A. 
Šleževičiaus sprendimą atsiim
ti savo indėli iš krizės apimto 
Lietuvos Akciniu Inovacinio 
Banko, tuo tarpu kai dešimčių 
tūkstančių piliečių sąskaitos 
liko įšaldytos. Tačiau tai ne
paskatino A. Šleževičiaus atsis
tatydinti iš premjero posto. 

Prezidentas nepriėmė 
ministrų atsistatydinimo 

Vilnius, sausio 8 d. (BNS) -
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas nepriėmė užsienio 
reikalų ministro Povilo Gylio ir 
krašto apsaugos ministro Lino 
Linkevičiaus atsistatydinimo. 
Tai išryškėjo pirmadienį, prezi
dentui Brazauskui susitikus su 
šiais ministrais. Tiek P. Gylys, 
tiek ir L. Linkevičius atsisakė 
komentuoti prezidento motyvus, 
atsisakant priimti atsistatydini
mus. 

Valdančiosios LDDP frakcijos 
Seime seniūnas Gediminas Kir
kilas taip pat dalyvavo prezi
dento susitikime su ministrais 
Gyliu ir Linkevičium. 

Užsienio reikalų ministras 
Povilas Gylys pasakė, kad abiejų 

ministrų atsistatydinimai buvo 
nepriimtini Brazauskui ir kad 
abu sutiko toliau dirbti Šleže
vičiaus vyriausybėje. Tačiau 
Gylys taip pat pažymėjo, kad 
tiek jo, tiek ir Linkevičiaus 
įvertinimai Šleževičiaus ad
ministravimo lieka „neatšau
kiami". Anot Linkevičiaus, 
padėtis yra tokia, kokia ji yra". 

Praėjusį penktadienį, praneš
dami, kad prezidentui įteikė 
savo atsistatydinimus, užsienio 
reikalų ministras Gylys ir 
krašto apsaugos ministras Lin
kevičius padėtį ministro pir
mininko Adolfo Šleževičiaus vy
riausybėje apibūdino kaip „po
litinę ir moralinę krizę". 

Komercinių bankų 
korespondentinės 
sąskaitos didėja 

Vilnius, sausio 3 d. (AGEP) -
Trečiadienio rytą Lietuvos ko
mercinių bankų korespondenti
nėse sąskaitose buvo per 300 
milijonų litų — apie 50 milijonų 
litų daugiau nei buvo prieš pat 
Kalėdas, kai kilo indėlininkų 
panika dėl dviejų didžiųjų ko
mercinių bankų veiklos įšaldy
mo. 

Trečiadienio rytą centrinio 
Lietuvos Banko valdybos pir
mininkas Kazys Ratkevičius 
Lietuvos Radijo laidoje sakė, 
kad komerciniai bankai daug 
pinigų savo kasose laiko grynais 

— iš viso per 70 milijonų litų. 
Centrinio banko vadovas sakė, 
kad paskutinę pernai metų dar
bo dieną iš komercinių bankų 
gyventojai atsiėmė 11.9 mili
jonus litų, o padėjo 11.5 mili
jonų. Tokią tendenciją jis ver
tina kaip džiuginančią ir rodan
čią gyventojų nusiraminimą. 

Tačiau Kazys Ratkevičius pri-
pažino, kad iš l ieka stipri 
tendencija atsiimti indėlius 
valiuta, ir paskutinę metų dieną 
tokių indėlių sumažėjo „keliais 
milijonais JAV dolerių". 

Lietuvos Banko vadovas dar 
kartą pabrėžė, kad komerciniai 

Kalėdų savaitgalį, rusų kariuomenė užėmė Gudermes mieata, mūAių metu visiškai sugriovus 
miesto centrą. Po kovų jo gyventojai su baltomis vėliavomis grįžta į miestą. Nors čečėnų ir rusų 
duomenys nušutink* dėl žuvusiųjų karių skaičiaus (čečėnai sako, kad kovoje Gudermese žuvo 
107 kovotojai ir 700 rusai, o rusai sako, kad žuvo 70 rusų ir 300 kovotojų), Rusijos karinė vadovybė 
panaia* pranešimos, kad kovoja žuvo 267 civiliai. Gruodžio 27 d. pirma humanitarinės pagalbos 
siunta buvo įleista į miestą. Rusuos karinė vadovybė pranešė, kad Čečėnuos jaunuoliai vėl bus 
imami į RUSŲO kariuomene; iki liol čečėnai buvo atleidžiami nuo Šios prievolės. 

Bankų krizės pasekmės 
pakeičia valstybės biudžetą 

Pinigus iš banko 
laiku atsiėmė ir 
R Vaitekūnas 

Vilnius, sausio 3 d. (AGEP) — 
Socialdemokratai mano, kad 
bankų krizė ir gruodžio 29 d. 
Seimo priimti sprendimai dėl 
neatidėliotinų priemonių ban-
kmmkystėa problemoms spręsti 
gali turėti didelių socialinių 
pasekmių. 

Socialdemokratų partijos pir
mininkas, Seimo pirmininko 
pavaduotojas Aloyzas Sakalas 
trečiadieni spaudos konferenci
joje sakė, kad bankams, sus
tiprinti panaudotos lėšos iš 
esmes pakeis valstybės biudže
tą. Todėl jau dabar reikia 
spręsti, ar patvirtintasis 1996 
m. biudžetas yra realus, ar ji 
reikia svarstyti iš naujo. 

Be to, sakė A. Sakalas, bankų 
sustiprinimui panaudotos lėšos 
padidins infliaciją, todėl 
nebeverta nė kalbėti apie 15% 
metinę infliaciją. 

Papildomos lėšos bus paimtos 
iš mokesčių mokėtojų, o dėl to 
nukentės specialiai remtini pi
liečiai ir padidės ekonominis 
skirtumas tarp turtingiausių ir 
neturtingiausių gyventojų, ma
no socialdemokratai. 

Kitas socialdemokratų frakci
jos narys, Vytenis Andriukaitis, 
mano, kad būtina priversti biu
džetinių ištaigų vadovus laikyti 
šių įstaigų sąskaitas tik vals
tybiniuose komerciniuose ban
kuose. Taip pat, pasak jo, būtina 
nustatyti tvarką, kaip toliau 
bus tvarkomi krizės ištikti 
komerciniai bankai — ar jie bus 
jungiami prie kitų, ar vėl pri
vatizuojami. 

Be to, socialdemokratų nuo
mone, būtina skubiai priimti 
valstybės turto valdymo įsta
tymą, apsaugoti Lietuvos Ban
ką nuo visiško suparalyžavimo 
ir padidinti jo atsakomybę už 
komercinių bankų kontrolę, 

bankai, turėdami litų, be jokių 
problemų gali iš centrinio banko 
pirkti valiutą. Kaip žinoma, Lie
tuvos Banko užsienio valiutos 
atsargos siekia apie 826 mili
jonus JAV dolerių, ir visiems į 
apyvartą išleistiems litams pa
dengti tereikia dviejų trečdalių 
šių atsargų. 

Seimas gruodžio 29 d. priėmė 
kelis įstatymus, kuriais numa
tyta gelbėti krizės ištiktus 
Lietuvos Akcinį Inovacinį 
Banką ir Litimpeks banką. 

įstatymais numatyti, kokia in
formacija nėra komercinė ban
kų paslaptis, kad apie bankų 
būklę galėtų žinoti visi suin
teresuotieji asmenys. 

Socialdemokratai siūlo pa
klausti LDDP narių, ar jie žino, 
kaip ir kada premjeras Adolfas 
Sleževičius uždirbo 135,000 litų 
— dirbdamas ministro pavaduo
toju Gedimino Vagnoriaus vy
riausybėje ar tapęs vyriausybės 
vadovu. 

Socialdemokratai taip pat 
pažymi, kad premjeras, atsiim
damas savo indėlį, nuskriaudė 
likusius indėlininkus. Todėl, 
mano socialdemokratai, koks 
nors Lietuvos Akcinio Inova
cinio Banko indėlininkas galėtų 
paduoti A. Šleževičių į teismą, 
laimėti civilinę fcylą prieš jį ir 
gauti kompensaciją. 

Lietuvos Banke 
atleisti keli 
pareigūnai 

Vilnius, sausio 5 d. (AGEP) -
Penktadienį atsistatydinimo pa
reiškimus Lietuvos prezidentui 
įteikė trys Lietuvos Banko val
dybos nariai: Stasys Kropas, 
Laima Černaitė bei Sigitas 
Godelis, penktadienį susitikęs 
su Seimo konservatorių frakci
ja pasakė Lietuvos Banko valdy
bos pirmininkas Kazys Ratkevi
čius. Lietuvos Banko valdyboje 
iš viso yra 13 narių. 

Kazys Ratkevičius sakė pats 
pasiūlęs jiems atsistatydinti, dėl 
spaudimo, patiriamo iš kai ku
rių Seimo narių ir tendencijų 
suversti visą kaltę dėl Lietuvą 
ištikusios komercinių bankų 
krizės Lietuvos Bankui bei jo 
komercinių bankų priežiūros 
departamentui. 

Savo ruožtu Lietuvos Banko 
vadovas atleido iš pareigų 
komercinių bankų priežiūros 
departamento direktorę L. 
Černaitę bei dar du šio depar
tamento tarnautojus. Pasak jo, 
dar keliems darbuotojams ser
gant, komercinių bankų prie
žiūros departamentui tiesiogiai 
šiuo metu vadovauja pats Lietu
vos Banko valdybos pirminin
kas. 

B. Jelcinas priėmė A. 
Kozyrevo atsistatydinimą 

Vilnius, sausio 5 d. (AGEP) -
Terminuotą indėlį iš krizės 
apimto banko prieš laiką atsi
ėmė ne tik premjeras, bet ir 
vidaus reikalų ministras, teigia 
televizija ir spauda. 

Pasak Lietuvos Televizijos, 
ministrą* Romasis Vaitekūnas 
termirrtmto indėlio sutartį su 
LietuvoM 'Akciniu Inovaciniu 
Banku (LAIB) nutraukė gruo
džio 8~ d?,' o po 12 dienų banko 
veikla ouvo sustabdyta. Indėlio 
terminas turėjo baigtis šiemet 
balandžio 12 dieną. 

„Lietuvos ryto" žiniomis, 
ministras iš savo valiutinės 
sąskaitos pasiėmė visus ten 
buvusius 2,307 dolerius. Pasak 
dienraščio, Romasio Vaitekūno 
ir banko sutartis garantavo 
ministrui neįprastai palankias 
indėlio sąlygas — 32% metinių 
palūkanų arba beveik dukart 
daugiau nei įprastos palūkanos 
už tokį indėlį. 

Kaip žinoma, atsiimti savo 
135,000 litų ir banko prieš jo 
veiklos įšaldymą suskubo ir 
premjeras Adolfas Šleževičius, 
terminuoto indelio sutartį su 
LAIB per įge lietinius nutraukęs 
gruodžio 18 dieną. Premjero 
sprendimą atsiimti savo pinigus 
iš banko, kuriame liko įšaldytos 
dešimčių tūkstančių piliečių ir 
įmonių sąskaitos, pasmerkė tiek 
valdančiosios partijos bendražy
giai, tiek ir prezidentas. 

Landsbergis 
komentuoja ministrų 

atsistatydinimą 
Vilnius, sausio 5 d. (AGEP) -

Seimo opozicijos vadas Vytautas 
Landsbergis užsienio reikalų 
ministro Povilo Gylio pareiš
kimą apie atsistatydinimą pri
lygino buvusiojo Sovietų Sąjun
gos užsienio reikalų ministro 
Eduard Ševardnadzės atsista
tydinimui 1990 m. pabaigoje, 
perspėjus apie artėjančią dikta
tūrą. Landsbergis tai pasakė 
žurnalistams Seime, po pirmųjų 
pranešimų apie Povilo Gylio ir 
krašto apsaugos ministro Lino 
Linkevičiaus atsistatydinimą. 

Kalbėdamas apie krašto ap
saugos ministrą, V. Landsbergis 
pabrėžė, kad būtų pasiūlęs jam 
ne atsistatydinti, o padarius 

Maskva, sausio 5 d. (NYT) — 
Padarydamas pirmą nuolaidą 
vis labiau komunistinių pažiūrų 
vyriausybei, Rusijos prezidentas 
Boris Jelcin penktadienį, pri
ėmė užsienio reikalų ministro 
Andrėj Kozyrev atsistatydini
mą. Kozyrev yra vienas iš pas
kutiniųjų liberalių narių prem
jero Viktor Černomyrdin vado
vaujamoje vyriausybėje. 

Nors šio atsistatydinimo buvo 
laukiama jau kurį laiką, jis 
parodo kaip stipriai po Rusi

jos rinkimų pasikeitė vyriausy
bės politinė kryptis. A. Kozyrev 
dabar Dūmoje užims vietą, ku
rią laimėjo per gruodžio 17 d. 
vykusius rinkimus. 

Prezidentas Jelcinas, kuris 
pasakė, kad vasario mėnesį pra
neš, ar pats kandidatuos prezi
dento rinkimuose, atrodo ruo
šiasi kandidatuoti, kad prezi
dento posto nelaimėtų komunis
tas ar nacionalistas. Sausio 16 
d. susirinksiant naujai Dūmai, 
kuri pilna Jelcino priešininkų. 
Jelcinas rodo, kad labiau domisi 
susitaikymu, nei konfrontacija. 

Ir atrodo, kad B. Jelcinas 
nevengia laimėti kuo daugiau 
politinės naudos iš savo il
galaikio pagelbininko A. Kozy
rev atsistatydinimo. „Prezidentas 
jau ne kartą yra pareiškęs nepa-

sitenkinimą Užsienio reikalų 
ministerijos veikla", kalbėjo 
prezidento spaudos sekretorius 
Sergej Medvedev, „ir paties 
ministro padarytomis klaidomis 
tarptautinėje arenoje". 

Jau kelis kartus B. Jelcinas 
viešai grasino atleisti iš pareigų 
A. Kozyrevą. bet manoma, kad 
Kozyrevo asmeniška draugyste 
su prezidentu Jelcinu paaiškina 
kodėl A. Kozyrev neatsistatydi-
no iki šiol ir kodėl Jelcinas delsė 
jį atleisti. 

Nors nemanoma, kad Kozyre
vo įpėdinis žymiai pakeis Rusi
jos užsienio politiką, tikimasi. 
kad jis aiškiau išsakys Rusijos 
lūkesčius santykiuose su Va
karais. 

Naująjį užsienio reikalų mi
nistrą turės patvirtinti komu
nistų dominuojama Dūma. O 
kad Dūmos nuomonė yra svar
bi, rodo tai. kad su komunis
tų vadovu Gennadi Ziuganov 
penktadienį susitiko ir tarėsi 
ministras pirmininkas Viktor 
Černomyrdin. 

Prezidentui Jelcinui pasisiū
lymą j užsienio reikalų ministro 

pareigas jau atsiuntė trečio 
didžiausio bloko Rusijos Dūmoje 
valdyba, nominuodama savo 
vadą Vladimir Zirinovskij. 

K. Bobelis šaukiasi 
Lietuvos Banko valdybos 

atsistatydinimo 
V i l n i u s , sausio 5 d . — 

Lietuvos Seimo Užsienio rei
kalų komiteto pirmininkas Ka
zys Bobelis penktadienį pa
skelbė pareiškimą, kuriame 
reikalauja Lietuvos Banko 
valdybos pirmininko Kazimiero 
Ratkevičiaus ir visos jo valdybos 
atsistatydinimo. 

Pareiškime jis pastebi, kad 
Lietuva nepriklausomos valsty
bės gyvenimo atstatymo eigoje 
„pergyvena jau ne pirmą sunkią 
valstybės prestižo, ekonominio 
bei politinio stabilumo ir pilie
čių teisių bei materialinių re 
sursų pažeidimų krizę". 

„Laisva iniciatyva, laisvos 
rinkos ekonomika, privatizaci
ja, priešingai daromiems pareiš
kimams, yra visais galimais 
biurokratiniais metodais slo
pinama ir leidžiama tik privi
legijuotiems asmeninims. 

„Bankų, muitų, mokesčių. 
mažųjų verslo įmonių plėtimo ir 
paramos, ekonominių bei krimi
nalinių nusikaltimų kontrolė 
yra visiškos anarchijos būklėje. 
Žmogaus teisių pažeidimai 
vyksta kasdien. Bankai nusi
kaltėlių grupuotėms teikia pa
skolas, o pradedantieji, sąžinin
gai dirbti norintys verslininkai 
ignoruojarri, jiems daromos 
įvair iausios kliūtys gauti 
paskolas". 

Pareiškime K. Bobelis rašo. 
kad tvirtinant K. Ratkevičių 
Lietuvos Banko valdybos pirmi
ninku, jis tikėjęs Ratkevičiaus 
teigiamais atsakymais į klausi
mus ar leis atidaryti užsienio 
bankų skyrius Lietuvoje, ar 
Lietuvos Banko valdyba dary
sianti sprendimas kolektyviai, 
bei kitais klausimais, bet K 

pareiškimą, likti savo poste. V. 
Landsbergis tok) savo pasiūly
mą motyvavo galimu išorines 
grėsmės padidėjimu ir įvertin
damas Lino Linkevičiaus nuo
pelnus, vadovaujant krašto ap
saugos ministerijai 

Ratkevičius „savo pareikštų 
minčių nevykdė ir mus visus ap
vylė". 

„Šiandien" rašo K. Bobelis, 
„praėjus dvejiems su puse me
tų, aš turiu viešai pareiškti, kad 
jo. kaip Lietuvos Banko pir
mininko vadovavimas, privedė 
Lietuvos bankininkyste prie 
katastrofos. Jo pasielgimas sle
piant Lietuvos Akcinio Inova
cinio Banko (LAIB* finansinės 
padėties revizijos aktą ir 
uždelsimas imtis priemonių, o 
tuo pačiu metu leidžiant su
žeistam LAIB vesti derybas dėl 
susijungimo su kitu finansiškai 
stabiliu banku yra nepateisina
mas. Tai tik vienas pavyzdys 
Lietuvos Banko valdybos pir
mininko didelio aplaidumo, ne-
kompetencijos ar išorinių jėgų 
inspiruoto elgesio". 

„Neanalizuojant visu detalių 
ir neieškant kritišku mūsų 
tautai metu kitų kaltininkų, 
yra aišku ir nediskutuotina, kad 
Lietuvos Banko valdybos pir
mininkas K. Ratkevičius ir visa 
valdyba turi būti tuoj pat at
statyta, o Lietuvos Banko vado
vavimas atiduotas į sąžiningas 
ir kompetentingas rankas. Ban
kininkystės krizė turi būti kaip 
galima greičiau likviduota ir 
piliečių pasitikėjimas atsta
tytas", rašoma K. Bobelio 
pareiškime. 

..Lietuvos Respublikos vyriau
sybė turi tuoj pat imtis griežtu 
radikaliu priemonių esančios 
padėties sutvarkymui, o jei ji ne
pajėgia kovoti su mūsų valstybe 
graužiančiomis negerovėmis, 
negaišinant laiko tur: at
sistatydinti", baigia pareiškimą 
dr. Kazys Bobelis. 

KALENDORIUS 

Sausio 9 d.: Julijonas. Bazile. 
Algis. Gabija 1944 m. Clevelan-
de mirė Lietuvos prezidentas 
Antanas Smetona 

Saus io 10 d.: Agatonas. 
Vilhelmas. Ragaile. Gražutis. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
NAUJI VAISTAI 

CHOLESTEROLIUI 
MAŽINTI 

DANIELIUS DEGĖSYS, M.D. 

„New England Journal of 
Medicine" šių metų lapkričio 
16-tos dienos laidoje, aprašė 
škotų gydytojų grupės choles
terolio mažinimo vaistais re
zultatus. 

Škotų gydytojai tyrė 6,595 
sveikus, nuo 45 iki 64 metų 
amžiaus vyrus, kurių choles
terolio kiekis buvo tarp 250 ir 
300 miligramų. Jungtinėse 
Amerikos Valstijose ketvirtis 
gyventojų turi toki padidintą 
cholesterolio kiek}, šios studijos 
tikslas buvo nustatyti, ar ma
žinant padidintą cholesteroli, 
bet šiaip sveikiems vyrams, 
mažėja širdies ligos ir, ar 
sumažėjus cholesteroliui, jie 
gyvena ilgiau, negu kiti su padi
dintu, bet negydytu, cholestero
liu. Anksčiau daug kas tikėjo ta 
teorija, bet niekas dar nebuvo 
įrodęs, kad ši teorija yra tei
singa, nes tokie tyrimai buvo 
daromi tik su sergančiais širdies 
ligomis žmonėmis, o ne su svei
kais asmenimis. 

Šioje škotų grupėje 6,595 daly
vavusieji vyrai buvo suskirstyti 
i dvi grupes ir buvo stebimi 
penkerius metus. Vienos grupės 
vyrai ėmė cholesteroli mažinan
čius vaistus — pravastatin 
(Pravachol , Sąuibb Co.), o 
kitos grupės vyrai ėmė placebo 
(panašios išvaizdos, bet ne
veiklios tabletės). Vaistus ėmu-
siųjų grupėje penkerių metų 
tėkmėje mirė 28% mažiau, negu 
kitoj grupėj, kuri ėmė placebo. 
Vaistus ėmusiųjų grupėje bend
ras cholesterolis sumažėjo apie 
20%, o blogasis cholesterolis — 
LDL, kuris užkemša širdies ko
ronarinius indus, sumažėjo 26%. 
Tuo tarpu gerasis — HDL cho
lesterolis padidėjo 5%. Anks
tyvesnės studijos rodė, kad 
pravastat in sumažindavo mir
ties riziką net 62% tiems, kurie 
kartu su padidintu cholesteroliu 
sirgo ir širdies ligomis. Apra
šytas škotų tyrimas rodo, kad 
p r o v a s t a t i n , mažindamas 
cholesteroli, sumažina širdies 
smūgio pavojų ir prailgina gy
venimą ne tik tiems, kurie ser
ga širdies ligom, bet ir tiems, 
kuriems gresia širdies smūgio 
pavojus dėl padidėjusio choles
terolio kiekio. 

Pravastat in yra laikomas 
nepavojingu organizmui ir efek
tingai mažinančiu cholesterolį. 
Anksčiau cholesterolio mažini
mui vartojami vaistai buvo dau
giau arba mažiau susiję su ke
penų ligomis arba vėžio išsivys
tymu, tuo tarpu, tiriant pro
vas ta t in , nebuvo pastebėta 
kenksmingo organizmui veiki
mo. 

Škotų tyrimai buvo daromi tik 
su vyrais, todėl nėra žinoma, ar 
ir moterys, neturėjusios širdies 
ligų, bet turinčios aukštą cho
lesterolį, gali tikėtis tokiu gerų, 
kaip vyrai, rezultatų. Pro
vastatin tyrinėtojai mano, kad 
ir sveikos moterys su aukštu 
cholestoroliu, vaitojančios pro
vastatin, gali tikėtis tokių pat 
kaip vyrai rezultatų. 

Pernai Norvegijoje kita gydy
tojų grupė buvo paskelbusi 
4,444 vyrų ir moterų penkerių 
metų stebėjimo rezultatus. Jie 
cholesterolio mažinimui varto
jo panašius, bet kitokių vardu 
pavadintus, vaistus, būtent, sim-
vastatin (Zocor-Merck Co.). 
Šios skandinavų grupės rezulta
tai buvo dar geresni, bet jų 
grupė buvo sudaryta iš daugiau 
arba mažiau ligotų asmenų. Jų 
grupės vyrai ir moterys praei
tyje buvo turėję širdies prie
puolius, kiti gi skundėsi anginos 
skausmais. Šioje grupėje gydo
mi simvastatinu turėjo net 
42% mažiau mirimų negu tie, 
kurie šių vaistų neėmė. Emu-
šieji vaistus nesiskundė pašali
nių negatyviu vaistų veikimu; 
jie buvo gerai toleruojami, 
nepaisant mažų odos išbėrimų 
ir nedidelių virškinamojo trak
to sutrikimų. 

Šių metų lapkričio mėnesį ši 
skandinavų gydytojų grupė dar 
papildomai pranešė, kad jie darė 
tyrimus dar ir su senesnio 65-70 
metų amžiaus žmonėmis, vyrais 
ir moterims. Anksčiau buvo gal
vojama, kad tokio amžiaus žmo
nėms cholesterolį mažinti ne
verta, nes cholesterolio kiekis 
jiems nedaro jokios įtakos, bet 
skandinavų gydytojų grupės ty
rimai rodo, kad ir senesnio am
žiaus žmonėms, mažinant cho
lesterolį vaistais jų amžius 
ilgėja. Jų grupėje tiriamiems 
asmenims mirtinų širdies smū
gių skaičius sumažėjo 42%, lygi
nant su tais, kurie vaistų ne
ėmė. 

Šie cholestrolį mažinantieji 
vaistai yra geri ir efektingi, bet 
jie yra brangūs, kainuoja apie 
800 dolerių metam vienam as
meniui. Todėl cholesterolio ma
žinimui ir norima surasti kito
kias, pigesnes priemones. Viena 
galimybė tai margarino, turin
čio augalinės kilmės sterolio 
derivatą sitostanol esterą 
(Raišo, Inc., Suomija) varto
jimas. Maitinant tokiu margari
nu, Suomijos Helsinkio univer
sitete 153 žmonių grupėje ban
dymo metu bendro cholesterolio 
kiekis vienų metų tėkmėje su
mažėjo 10.2%, ir blogo, LDL, 
cholesterolio sumažėjo 14.1%. 

Šv. Kazimiero lietuvių parapijos bažnyčios fasadas Gary, Indiana. Jos kle
bonas yra prel. Ignas Urbonas, kurio dėka parapija dar vis lietuviška. 

Nuotr. Viktoro Kate 

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

PAMINĖTOS VYSK- K. 
PALTAROKO GIMIMO 

METINĖS 

Minint vyskupo Kazimiero 
Paltaroko 120-ąsiasgimimo me
tines, Panevėžyje spalio 14-22 d. 
vyko daug kultūrinių,.visuome
ninių ir švietėjiškų renginių, 
kuriuose dalyvavo Panevėžio 
vyskupas J. Preikšas, vyskupi-. 
jos kunigai, žymūs miesto ir 
Lietuvos menininkai, jaunimas 
ir miesto visuomenė. 

Spalio 14 d. Panevėžio, ateiti 
ninkai šia proga surengė jauni
mo dieną. Renginys,prasidėjo 
šv. Mišiomis, kurias aukojo 
vyskupas J. Preikšas. Vėliau 
jaunuoliai drauge su Panevėžio 
vyskupu ir vyskupo ;&., Paltaro
ko dukterėčia V. PaJtarokaityte 
aplankė pirmojo Panevėžio vys
kupo tėvų kapus bei gimtinę — 
Gailionis. Dieną užbaigė teatri
nė kompozicija „Geismas gyven
ti" iš M. K. Čiurlionio literatū
rinio palikimo, kurią Panevėžio 
dailės galerijoje parodė aktoriai 
V. Kochanskytė ir P. Venslova. 

Spalio 16-20 d. Panevėžio 
Kristaus Karaliaus katedros 
kriptoje, kur palaidotas vysku
pas K. Paltarokas, vyko istori
jos pamokos pirmajam Panevė
žio vyskupui paminėti. Pamo
kas vedė Panevėžio dekanas 
mons. J. Antanavičius ir ateiti
ninkų globėja A. Saladūnaitė. 

Toks margarinas nei skoniu nei 
išvaizda nesiskiria nuo paprasto 
margarino, todėl ateityje jis gali 
būti populiari cholestrolio maži
nimui priemonė. 

Dr. A. Čepulis (dsJinėjs), dr. Kęstutis Seniukas (kairėje) su Lietuvos gydytojais Santariikiu 
ligoninėje Vilniuje amerikiečių gydytojų vizito į ligonine metu. Visit* suorganisavo ,Xietuvos 
Vaikų vilties" komitetas 

Spalio lSr.i,- Šv. Kazimiero 
knygynėlyje. »ia proga pradėjo 
veikti fotomeaininko S. Bagdo
navičiaus, nuotraukų paroda, 
kurią atidarant dalyvavo ir vys
kupas J. Preikšas. Tos pačios 
dienos vakare G. Petkevičaitės-
Bitės viešojoje bibliotekoje buvo 
atidaryta R.- Ničajaus paveikslų 
paroda ir surengtas vakaras 
„Vyskupas X. Paltarokas — 
švietėjas, publicistas, kultūros 
ir meno globėjas". Kreipdama
sis į vakaro dalyvius Panevėžio 
vyskupas J..Preikšas atkreipė 
dėmesį, kad yjvyskupo K. Pal
taroko gimimo metai lemtingai 
sutampa su įšvietėjo ir tautos 
blaivintojo vysk. M. Valančiaus 
mirties metais". Jo žodžiais, 
kyla įspūdis,, atarsi jie vienas iš 
kito būtų perėmę švietėjišką 
darbą Dievo garbei, tautos nau
dai, jos garbei". 

Vyskupas taip pat akcentavo 
ypatingą sa v* pirmtako dėmesį 
literatūrai bei spaudai. Jis 
priminė, kadi atsižvelgdamas į 
laikmečio poreikius, vyskupas 
K. Paltarokas parašė „Sakyklai 
vadovą", „Tikybos pirma-
mokslį", daug vadovėlių mo
kykloms. Vėliau kalbėjęs mons. 
J. Juodelis pasakojo apie pa
trauklią vyskupo asmenybę. 

Spalio 22-ąją, vyskupo K. Pal
taroko gimimo dieną, vyskupas 
J. Preikšas pašventino pamin
klinį akcentą, kurį prie buvusio 
K. Paltaroko namo sukūrė V. 
Žigas. Tą pačią dieną vyskupas 
Panevėžio katedroje šia proga 
aukojo iškilmingas šv. Mišias. 
Po šv. Mišių, surengtame kon
certe dainavo solistė R. Preik-
šaitė, vargonavo tarptautinių 
konkursų laureatas J. Grigas ir 
grojo V. Kapučinsko vadovau
jamas Panevėžio muzikinio tea
tro kamerinis orkestras. 

Vyskupas K. Paltaroko gimi
mo metinės sutapo su Panevė
žio Vyskupo K. Paltaroko kata
likiškosios vidurinės mokyklos 
penkerių metų sukaktimi. Šia 
proga katedroje buvo pašventin
ta mokyklos vėliava. 

„MOTERIS IR SOCIALINĖS 
PROBLEMOS44 

Rugsėjo 23 d. Kaune Lietuvos 
krikščionių demokratų partijos 
moterų sekcija ir Kauno kata
likių moterų draugija surengė 
konferenciją „Moteris įr socia
linės problemos". 

Pradėdamas konferenciją 
kun. Pranciškus Liutvinis ak
centavo, kad „moterys turėtųi 

jaustis vaidinančios svarbesnį ' 
vaidmenį" ir kvietė jas rodyti 
vyrams pavyzdį, kaip krikščio
niškai tvarkyti gyvenimą. Jis 
priminė, kad būtent moterys bu
vo religinio auklėjimo puoselė
tojos ir carinės, ir sovietinės 
priespaudos laikotarpiu. Pasak 
kunigo, būtent katalikės mote
rys atlaikė ateizacijos bangą. 
Kunigas ragino moteris ir toliau 
būti „dvasinio gyvenimo skatin
tojomis ir palaikytojomis" tiek 
šeimoje, tiek visuomenėje. Pre
legentas kvietė moteris katali
kes neapsiriboti savo interesais, 
bet įsitraukti į Lietuvos politinį 
gyvenimą. Jis linkėjo, kad „Sei
me būtų, jeigu ne pusė, tai bent 
trečdalis moterų", nes, jo žo 
džiais, šiuo metu labai reika
linga „pusiausvyra tarp proto ir 
širdies, visuomeninį gyvenimą 
jungiančios į darnią visumą". 

Socialinių mokslų magistrė 
Norma Wassel iš JAV, remda
masi statistiniais duomenimis, 
aptarė Lietuvos moterų sociali
nes problemas. Jos tvirtinimu, 
Lietuvos moterys susiduria su 
panašiomis problemomis, kaip 
ir kitų šalių moterys. Čia 
viešnia iš JAV paminėjo nedar
bą, skurdą, nepatenkinamą 
sveikatos apsaugą, vis didėjan
čią visuomenės diferenciaciją. 
Atlikti statistiniai tyrimai rodo, 
jog dėl padidėjusio abortų 
skaičiaus ir smarkiai sumažėju
sio gimstamumo Lietuvoje nėra 
teigiamo gyventojų prieauglio. 
Savižudybių skaičius — vienas 
iš aukščiausių pasaulyje. Pa
gausėjus nelaimingų atsitikimų 
bei savižudybių, padidėjo ir 
jaunų žmonių mirtingumas. 
Lietuvos moterys nejaučia para
mos nei šeimoje, nei visuomenė
je. Pasak pranešėjos, tai pokario 
metais vykdyto žmonių prievar
tinio iškeldinimo iš natūra
lios gyvenamosios aplinkos 
rezultatai. 

Wassel teigimu, Lietuvos mo
terys, velkančios dvigubą šei
mos ir darbovietės pareigų 
naštą, už tą patį darbą gauna 25 
proc. mažesnį atlyginimą negu 
vyrai, nors Lietuvos Konstituci
jos 29 straipsnis garantuoja 
vyrų ir moterų lygybę. Viešnia 
konstatavo, kad Lietuvos mote
rys beveik niekada nesikreipia 
į teismą dėl savo teisių pažeidi
mo. Remdamasi tyrimų duome
nimis, prelegentė minėjo diskri
minaciją, kai moterims vien dėl 
jų lyties nesuteikiamos aukštos 
pareigos ar jos netgi nėra pri
imamos į darbą, smurto moterų 
atžvilgiu šeimose problemą. Ji 
taip pat akcentavo jog moterys, 
auginančios vaikus su negalia, 
susiduria su daugybe ekono
minio bei emocinio pobūdžio 
problemų, kurių kartais nėra 
kam padėti spręsti. 

Norma Wassel ragino moteris 
imtis spręsti savo problemas 
keliomis kryptimis. Ji siūlė kur
ti moterų organizacijas ir drau
gijas, kurios stengtųsi daryti 
įtaką nacionalinei politikai 
šeimos bei moterų atžvilgiu, 
veikti per savanorių grupes ten, 
kur vyriausybė neteikia jokios 
pagalbos. Kaip pavyzdį, prele
gentė čia paminėjo moteris, 
atvėrusias savo namų duris so
cialiai remtinoms ar krizę 
išgyvenančioms moterims. 

ŠVENTĖ 
MOTERIMS-

PRIBUVĖJOMS 

Kauno kultūros rūmuose įvy
ko seminaras akušerėms „Pri
buvėja '95". Jį surengė Kaune 
įsikūręs šeimos klubas „Mama, 
tėtis ir aš". I renginį atvyko ne 
tik patyrusios, daug ko mačiu
sios akušerės iš Kauno, Kaišia
dorių, Kėdainių ir Ukmergės, 
bet ir jaunos, dar tik pradėjusios 
dirbti. 

Lietuvos kaimuose dar prieš 
Antrąjį pasaulinį karą Pribuvė
jos diena buvo minima rugsėjo 
8 ir gruodžio 25 dienomis. Tada 
visi jos priimti vaikai ateidavo 
su dovanomis, o ji suruošdavo 
jiems vaišes. 
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Vyriausia redaktore Danute Biadokien* 
Administratorius Pgus Stonciu* 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC 
• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, ***l*<li»iii*ii 
nedirba. _ 
• RsdakfŲS pi skelbimų turini 
nsstsako. Skalbimų kaino* pri-
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nors skelbti 

• RttĮskrija dirba kasdien nuo 
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• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuotiūra. Neeuaaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją. 

Seminaro dalyvėms šeimos 
klubo vadovas gydytojas Ro
mualdas Šemeta papasakojo, 
kaip sudvasinti nėštumą ir gim
dymą, kaip padėti moteriai 
švelniai pagimdyti mažylį. 

ŽINIASKLAIDA PLATINA 
NAUJĄJĄ PAGONYBĖ 

Popiežius Jonas Paulius II 
kritikavo visuomenės infor
mavimo priemones, kad jos pri
sideda prie naujosios pagonybės 
platinimo šiuolaikinėje visuo
menėje. Visuomenės infor

mavimo priemonės skatina re
ligini abejingumą bei „morali
nę sumaištį", sakė popiežius per 
spalio 12 d. mokyklose dirban
čioms seserims vienuolėms su
teiktą audienciją. Jis ragino 
seseris neiškraipant perteikti 
jaunimui krikščioniškojo tikėji
mo visumą. 
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RAUDONIEJI ŽAIBAI 
RUSIJOS RINKIMUOSE 

KAROLIS MILKOVAITIS 

Lietuvos Našlaičių globas komiteto šelpiami vaikai iš Švenčionių apylinkes su dr A. Prunskiene. 

SAVIŽUDYBIŲ PROBLEMA 
LIETUVOJE 

VISVALDAS LEGKAUSKAS 
Vytauto Didžiojo Universitetas, Kaunas 

Nuo devinto dešimtmečio vi
durio savižudybių skaičius spar
čiai didėja. 1994 metais Lietu
voje nusižudė 1,703 žmonės, tai 
yra 46 savižudybės 100,000 gy
ventojų. Pagal savižudybių 
skaičių 100,000 gyventojų 1994 
Lietuva aplenkė iki tol ilgai 
pirmavusią Vengriją ir tapo pir
ma Europoje. Savižudybė — ket
virta pagal skaitlingumą mir
ties priežastis (palyginimai. 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
1994 savižudybė buvo aštunta 
pagal skaitlingumą mirties 
priežastis). Savižudybių įvyk
dytą tris kartus daugiau nei 
žmogžudysčių. 1994 metais 
Lietuvoje kas dieną nusižu-
dydavo penki žmonės, o ban
dydavo nusižudyti penkias
dešimt. Manoma, kad tokį 
savižudybių skaičiaus didėjimą 
pastaraisiais metais reikš
mingai įtakojo smarkiai blo
gėjanti Lietuvos ekonominė pa
dėtis h* su tuo blogėjimu susijusi 
beviltiškumo būsena. 

Kaime žudomasi dvigubai 
dažniau nei mieste. Tokiam 
savižudybių pasiskirstymui 
tarp miesto ir kaimo bene 
pagrindinę įtaką daro sunkesnė 
Lietuvos kaimo ekonominė pa
dėtis bei neregėti alkoholizmo 
mastai kaimo vietovėse. Iš ser
gančių alkoholizmu, 6 0 ^ bando 
žudytis, o tarp nusižudžiusių 
absoliuti dauguma savižudybės 
metu buvo neblaivūs. Taip pat 
kaimo gyventojų išsilavinimas 
yra žemesnis, o yra žinoma, kad 
žemesnio išsilavinimo žmonės 
labiau linkę žudytis nei aukš 
tesnio išsilavinimo žmonės. 

Nors moterys bando žudytis 
du kartus dažniau negu vyrai, 

vyrai nusižudo keturis kartus 
dažniau negu moterys. Didesnis 
bandymų žudytis skaičius mo
terų tarpe priskiriamas 
didesniam depresijos paplitimui 
tarp dailiosios lyties atstovių. 
Tačiau vyrai nusižudo daug 
dažniau nei moterys, nes vyrai 
pasirenka „užtikrintesnius" 
metodus (pvz., pasikorimą, nusi-
šovimą). 

Nors bendras bandymų ir re
alių nusižudymų santykis yra 
10:1, šis santykis ne vienodas 
įvairiose amžiaus grupėse. Tarp 
18-30 metų žmonių iš 100 ban
dymų tik vienas būna sėkmin
gas, tarp 31-60 metų žmonių šis 
santykis yra jau 4:1, o per 60 
metų amžiaus praktiškai kiek
vienas bandymas būna sėkmin
gas. Vėlgi, tarp vyresnio am
žiaus žmonių savižudybių ban
dymai yra sėkmingesni, nes vy
resni žmonės linkę pasirinkti 
„užtikrintesnius" metodus. 
Lietuvoje dominuoja tokie me
todai: 1. pasikorimas, 2. kriti
mas iš aukščio, 3. nusišovimas, 
4. nusinuodijimas. 

Žmonės, kurių aplinkoje yra 
savižudybės užuominų (pvz., yra 
nusižudęs kas nors iš artimų 
žmonių), labiau linkę žudytis, 
nei tie, kurie nėra turėję jokio 
artimo kontakto su savižudybe. 
Pagal amžių, savižudybė 
dažniausiai pasitaiko tarp 50-54 
metų amžiaus žmonių. Dau
giausia savižudybių Lietuvoje 
įvykdoma vasarą. Šešiasdešimt 
šeši procentai iš nusižudžiusių 
jau yra bandę žudytis anksčiau, 
o 90*7r nusižudžiusių prieš 
savižudybę signalizuoja apie 
savo ketinimus aplinkiniams 
(kalba apie mirtį, grasina žudy

tis ir pan.). 
Siekiant spręsti savižudybių 

problemą Lietuvoje, 1995 metų 
pradžioje buvo įkurta Suicidolo-
gijos asociacija, vienijanti įvai
rių, su savižudybe susijusių, 
sričių specialistus (psichologus, 
psichiatrus, gydytojus, etc). 
Reikia tikėtis, kad sąjungos įsi
kūrimas padės koncentruoti ty
rimų ir prevencijos pastangas 
savižudybių srityje ir bus pir
mas didelis žingsnis į problemos 
sprendimą. ' •.-'• 

PRANCŪZIJOS VYSKUPAI 
PRIEŠ BRANDUOLINIUS 

BANDYMUS , 

Prancūzijos vyskupų komisi
jos „Justitia et Pax" preziden
tas Jacques Delaporte griežtai 
kritikavo šalies prezidento Jac-
ques Chirac sprendimą atnau
jinti banč .nuosius sprogdini
mus Ramiajame vandenyne, šį 
žingsnį pavadindamas blogo
mis naujienomis". ,, . 

Interviu Prancūzijos-laikraš
čiui „La Croix" jis pareiškė 
sutinkąs, kad pasaulis galbūt 
tapęs nebe toks saugus, koks jis 
buvo 1989 m. Tačiau branduo
linio gąsdinimo politikei šian
dien nėra tinkamas atsakymas 
į tai. 

Prezidento sprendimą kritika
vo ir Prancūzijos teritorijos Taiti 
saloje (Ramusis vandenynas) ar
kivyskupas Michel-Gaspard 
Coppenrath, kuris pavadino 
prezidento žingsnį „skaus
mingu". Tuo tarpu vyskupas 
Michel Dubost, atsakingas už 
Prancūzijos kariškių sielovadą, 
pareiškė, jog Bažnyčia turėtų 
nurodyti gaires, bet galutinę 
atsakomybę dėl branduolinių 
ginklų palikti politikams. Svar
bu, kad Prancūzija pasirašys 
bandomųjų branduolinių sprog
dinimų draudimo sutartį, pa
brėžė jis. 

(KBL, Nr. 6) 

Neseniai Rusijoje įvykusiais 
parlamentiniais rinkimais 
domėjosi viso pasaulio spauda. 
Galutiniai rudumų duomenys 
įtaigauja, kad tenoji komunistų 
partija laimėjo 22 nuošimčius 
balsų, 43 partijų varžybose. 
Kraštutiniojo nacionalisto 
Vladimir Žirinovskio partija 
gavo 11 nuošimčių balsų ir atsi
dūrė antroje "ffctoje. Ką tokie 
rinkimų duomenys reiškia? 

Ar komunfemas yra vėl 
pakeliui;^ valdžią? 

Būtų neprotšpja užsimerkti ir 
neboti raudonojo pavojaus žaibų 
apsimaukusiojs-politineje Rusi
jos padangėje. Ir buvęs britų 
parlamento narys Sir Eldon 
GrifTiths, savo straipsnio ant
raštėje „The r̂ BW York Times" 
dienraštyje klaasia: „Ar dikta
torius iš pasalų tykoja Rusijos 
rinkimuose?" Bet daugelio 
Amerikos politinių komenta
torių nuomone, šiuo metu 
didelio pavojaus nėra. Po 
rinkimų iš Rusuos griže laikraš
tininkai taip pat teigia, kad 
mažai kas Rusijos vidaus 
politikoje pasikeis. 

Visų pirma — Rusijos Durna — 
žemieji parlamento rūmai, paly
ginus su valstybės prezidento 
juridine galiai,' sprendimuose 
turi mažai įtakos, dar mažiau 
galios. Nors'iBoris Jelcinui 
rinkimų duomenys neabejotinai 
nemalonūs, bet prezidento 
rinkimai yra numatyti tik atei
nančių metų birželio mėnesį ir 
apsukrusis Jelcin valdžios 
vairą dar vis stipriai laiko savo 
rankose. 

Antra — prezidentas turi „ve
to" teise. Prezidento „veto" pa
daryti negaliojančiu reikia 
dviejų trečdalių Durnos balsų. 
Komunistams 16 450 Durnos 
narių gali tekti 170 vietų. Tai 
yra daug. Bet-surinkti balsų 
daugumą prezidento „veto" 
nugalėti jie vieni negali, todėl 
jie turėtų prisivilioti ir jungtis 
su kitomis partijomis, kurių, jų 
s iekiams pritariančių, yra 
nedaug. 

Trečia. Jelcin stengėsi de
centralizuoti visą valdymo san
tvarką, kad ne visi administra
ciniai bei ūkiniai sprendimai 
eitų vien tik S Maskvos. To 
siekdamas, jis suteikė daug 
teisių bei atsakomybės nuo cen
tro nutolusių provincijų vykdo
miesiems organams ir jiems 
pavaldžių tarnybų viršinin
kams. Todėl komunistams bei jų 
šalininkams mėginant valdžią 
vėl centralizuoti, šie provincijų 
viršininkai jiems kelią pastotų, 
nes nenorėtų prarasti savo 
aukštų tarnybą. 

Žinoma, dėl šių rinkimų Jel-

Danutė Bindokienė 

Tauta nepamirš... 

cin ir iš savo rėmėjų pajus 
spaudimą apriboti reformų 
vykdymą, kad pagerintų savo 
poziciją būsimuose prezi
dentiniuose rinkimuose. Balsuo
tojų nusivylimas tomis re
formomis, kurios yra suteptos 
kyšininkavimo, sukčiavimo, 
paperkamumo ir neišmanumo 
nuodėmėmis, rinkimuose nedvi
prasmiškai išryškėjo. Reformų 
siekių šūkis buvo: „Privatizaci
ja". Bet dėl tų reformų daugybė 
valstybinių įmonių atsirado 
privačiose rankose tų asmenų, 
kurie, komunistams valdant, 
joms vadovavo. Kaip nukritęs 
obuolys nuo obels netoli tenusi
rita, nes ir Lietuvoje tie patys 
„buvę" asmenys valdžios turtą 
išsijuosę sau „privatizuoja". 

Kas nulėmė Rusijos 
parlamento rinkimų 

pasekmes? 

„Associated Press" Maskvos 
korespondentė Julia Rubin tei
gia, kad komunistams laimėti 
padėjo tie, kurie nusivylė neiš
pildytais Jelcino pažadais ir 
dabar ilgisi užtikrintų praeities 
pragyvenimo galimybių. Rinki
minėje kampanijoje komunistai 
pažadėjo tęsti laisvos rinkos 
politiką ir atstatyti socialinę 
gerovę. Tokie pažadai suviliojo 
daug balsuotojų, nes jie neuž
miršo komunizmo laikų, kai 
darbas buvo užtikrintas ir 
vienas nebuvo turtingesnis už 
kitą. Prie balsuotojų nusivylimo 
taip pat prisidėjo nemalonus 
faktas, kad Jelcino valdymo 
laikotarpiu daugelis rusų pra
rado savo santaupas, tarnybas 
bei vidinius įsitikinimus, kurių 
aplinkybėse jie užaugo. 

Vienas Sankt Peterburgo gy
dytojas sako: „Aš niekada 
nepriklausiau komunistų parti
jai ir nesidomiu politika, bet šie 
(Jelcino) demokratai yra mela
giai". O 44 metų amžiaus Volgo
grado gydytoja Yelena sako: 
„Aš pasigendu tų mažų komu
nistinės valdžios piliečiams su
teikiamų malonumų, kaip pri
einama kaina atostogų prie 
Juodosios jūros. Šiandien mes 
gyvename daug blogiau". 

Ar Jelcin kandidatuos i 
prezidentus? 

Padėjėjai ir rėmėjai ryžtingai 
ragina jį kandidatuoti, nes jie 
nenori prarasti turimų tarnybų 
bei valdymo galios, bijo galimų 
keršto veiksmų, jeigu komunis
tų kandidatas laimėtų. Dau
giausia balsų parlamentiniuose 
rinkimuose surinkęs komunis
tas Genadij Žiuganov, jau pa
reiškė, kad kandidatuos. Kandi
datuos, žinoma, ir Žirinovskij 
bei daugelis kandidatų. 

Jau kone pusšimtį metų mūsų 
kasdienybė yra padalinta tarp 
dviejų pasaulių, vienodai svar
bių ir vertų dėmesio. Vienas — 
anapus Atlanto, dešimtmečius 
nuo tiesiogio ryšio atitvertas 
„geležine uždanga", pagaliau 
nesunkiai pasiekiamas ir dėl to 
dar artimesnis. Antras — tas, 
kuriame gyvename, kurio 
visuomeniniai bei politiniai 
įvykiai turi mums neatsiejamos 
įtakos. 

Nuolat praktikuodami „tolre-
gystę" ir kreipdami žvilgsnį į 
savo kilmės kraštą, neturime 
ignoruoti, kas vyksta mūsų ap
linkoje. Tai kartais nelengvas 
uždavinys, nes šiuo metu abie
juose „mūsų pasauliuose" viena 
kitą sparčiu temų veja žinios, 
kurios kelia tik susierzinimą. 

Praėjusį penktadienį JAV pre 
zidentas Bill Clinton pasirašė 
nutarimą, užbaigusį, maždaug 
tris savaites trukusį kai kuriu 
vyriausybės darbų bei projektų 
sustabdymą ir tarnautojų palei
dimą į „neapmokamas atosto
gas", kai demokratų ir respub
likonų partijos atstovai Kongre
se bei Senate stengėsi įrodyti 
vieni kitiems — ir Amerikos 
gyventojams — kurios partijos 
„viršus". 

Nors nuolat ir pabrėžtinai 
tvirtinama, kad nesutarimas 
tarp JAV prezidento ir tuo pačiu 
demokratų partijos (likusios 
mažuma) iš vienos pusės, o res-
publikonų daugumos iš kitos. 
buvęs dėl valstybinio biudžeto, 
bet pagrindiniai ginčai buvo la
biau dėl pažiūrų, filosofijos bei 
pirmenybių skirtumų. Jeigu jau 
kalbėti grynai apie biudžeto su
balansavimą, tai nesutarimai 
tarp respublikonų ir prezidentų 
pasiūlymų nėra tokie dideli, 
kaip visi mėgina įt ikinti . 
Galbūt Clintono pasiūlyti įvai
rioms programoms apkarpymai 
yra mažesni, bet jie vis tiek yra, 
o kitiems projektams taip pat 
sumažinta parama (išskyrus 
švietimą ir dar kelis, kuriuos 
Clinton nori remti kur kas 
daugiau negu respublikonai). 
Jeigu abi pusės tikrai pasisteng
tų, kompromisų nebūtų sunku 
rasti. 

Tačiau šis vėliausias vyriau
sybės „užšaldymas" rado labai 
stiprų atgarsį tautoje. Žmonėms 
jau jkyrėjo, kad jų atstovai nesi
drovi laikyti įkaitais darbuo
tojų, kurie juos išrinko į valdžią. 
Girdėti vis daugiau pasipik 
tinimo, kad tam tikrą dali 
valdiškų įstaigų tarnautojų pra 
dėta vadinti „nebūtinais" ir pir 
ma pasitaikiusia proga juos — 
tiesa, laikinai — atleisti iš dar 
bo. 

Nors visuotinis nepasiten
kinimas machinacijomis Va 
šingtone auga (mūsų biurokra
tai Kongrese ir Senate tvirtina. 

kad tarp jų pirmą kartą per 60 
metų vyksta ..reikšmingas dia
logas"), žmones mėgina rasti 
įšeioių. Labai teigiamas reiški
nys — kai kuriose valstijose (ir 
miestuose) bankai duoda federa-
liniams tarnautojams paskolas 
be procentu arba labai lengva
t inėmis sąlygomis, kad jie 
galėtų galą su galu sudurti. O 
tuo tarpu biurokratai, kurie 
„svetimomis rankomis žarsto ža
rijas", ima išpūstas algas be 
jokio sąžinės graužimo ir nei 
vienas nepasakė, kad galbūt 
galėtų be atlyginimo bent 
savaitę pakentėti. Tiesa, trys 
ketvirčiai milijono nepaten 
knitų krašto gyventojų per daug 
skirtumo nepadarys šį rudenį 
vyksiančiuose rinkimuose, bet 
jų murmėjimą girdi visa tauta 
— girdi ir reaguoja, ir nepamirš. 
Gaibūt del to Senato daugumos 
vadas respublikonas Bob Dole. 
numatęs siekti prezidento vie
tos, jau praėjusį antradienį 
įšnekėjo senatorius balsuoti, 
ked būtų leista tarnautojams 
gr'.žti į darbą, bet Kongresas 
balsų dauguma (pagal partijos 
vardą) pasisakė prieš: juk šis 
„užšaldymas" yra veiksmin
giausias ginklas, kuriuo tiki
masi paklupdyti prezidentą. 
Tiesa, prez. Clinton taip pat 
sutinka biudžetą subalansuoti 
per 7 metus, bet kol kas nepa
taikė konkretaus plano. 

Tvirtinama, kad tokių „ne
svarbių"" tarnautoju tėra tik 14 
proc. iš 2.02 mln. dirbančių 
valdžios įstaigose. Tačiau tai tik 
ledkalnio viršūnė. Apie 500,000 
kitų tarnautojų per trijų sa
vaičių laikotarpį negavo atly-
g :nimo, o tos „nebūtinos įstai
gos pasirodė labai reikalingos. 
Pvz., nukentėjo namų pirkimo 
paskolų apdrauda (apie 20,000 
pasiruošusių pirkti nekilnojamą 
turtą): studentai negalėjo gau
ti paramos: trūkumus jautė ve
teranų ligoninės, vyresnio am
žiaus žmonės, ligoniai, invali
dai, kuriems sutriko maisto į 
n a m u s pristatymas: vizų, 
socialinio draudimo paslaugų 
gavimas, medicinos mokslo tyri-
nėj imai . pavojingos taršos 
valymas; uždaryti valstybiniai 
parkai, paminklai, muziejai, 
JAV ambasados dirbo tik su mi
nimaliu tarnautoju skaičiumi, 
todėl, be abejo, nebuvo atlikta 
dal is svarbiu diplomatinių 
pareigu, o Amerikos įvaizdis 
pasaulio akyse tikrai sumen
kėjo. Prie tų visu blogybių 
reikia paminėti ir ..prarastas 
Kalėdas"', nes atleistieji tarnau
tojai negalėjo savo šeimoms nei 
dovaneliu nupirkti. 

Ar jau viskas praeityje? Toli 
gražu nr. nes ..atsikvėpti"" leis
ta tik iki sausio 26 d., o tuomet 
viskas ual prasidės iš pradžios... 

APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS 
LIETUVOS NAŠLAIČIUS 

Dr. ALBINA PRUNSKIENĖ 11 
Gerai, kad vyras negeria nei 

lašo alkoholio, nerūko, kitaip 
žūtų ši graži nuostabi šeima. To
je pat gatvėje kiek anksčiau lan
kiau inteligentų šeimą, augi
nančią keturis vaikus (penkta
sis gyvena savarankiškai). 
Vargas, nepritekliai niokoja 
šeimos fizinę galią, nors dvasia 
dar labai tvirta. Visi vaikai 
auginami patriotine dvasia. 
Visi myli knygą, muziką, lietu
višką dainą. Vyresnioji Virgutė 
labai muzikali, turi gražų balsą. 
Pritardama gitara, padainavo 
kelias senovės liaudies daineles. 

Atmintina liko B. šeima Žvė
ryne. Čia dar didesnis vargas. 
Augina jie 4 vaikus, šešiese 
gyvendami vienam kambary, 
neturi karšto vandens Vyras -
inžinierius, žmona irgi baigusi 
aukštąjį mokslą, labai švelni 

moteris. Gyvena iš vienos algos, 
nes neturi kas saugotų vaikus, 
o palikti vienų negali. Vyriau
siajai — 12.5 metų, jauniausias 
vaikas — 2.5. 

„Vasarą, — sako B., — išva
žiuojam į kaimą pas tetą. Pa
dedam dirbti, atsivežam daržo
vių, medaus, šiek tiek mėsos. 
Priuogaujam, prigrybaujam ir 
taip verčiamės". 

Maloni šeima. Mažieji vaikai 
sukasi apie mamą. Visi moka 
daug eilėraščių. Drąsūs. Šeimo
je jaučiasi meilė ir darna. 

Zita Samoškienė, gim. 1971 
m., jau kelinti metai globoja 6 
nepilnamečius savo brolius ir 
seseris Jankauskus. Abu tėvai 
mirė Kartu gyvena dar 3 bro 
liai. dabar jau pilnamečiai Tė
vas, būdamas gyvas valde 15 ha 
žemes Po jo mirties vaikai 

žemės neatsisakė ir nutarė nesi
skirti. 

Vyresnieji broliai ūkinin
kauja, o sesuo Zita prižiūri jau
nesnius vaikus ir namų ruošą. 
Gyvena Šilalės rajone. 

Jankauskų šeima turi trakto
rių, bet labai mažai kitokio 
ūkio inventoriaus. Pas juos apsi
lankius, matyti.kad vaikai labai 
darbštūs, sutaria. Gyvena ši 
šeima penkių kambarių name, 
tačiau trūksta baldų, patalynės, 
drabužių ir apavo. 

Globėja ir nemio Zita SamoAkienė 

Palengvėjo, kai šią šeimą per
nai pradėjo remti Lietuvos 
Našlaičių globos komitetas, 
siuntinių atsiuntė Lietuvos 
Dukterys. 

Nepamirštamą įspūdį paliko 
kunigo Antano Gražulio Vil
niuje (Didžioji gatvė 34) globo
jami vaikai. Daug laiko ir šir
dies jiems atiduoda seselė Jū
ratė. Gražiais balseliais jie visi 
vienuolika giedojo per vaka
rines Mišias Šv. Kazimiero 
bažnyčioje. Po Mišių bažnyčios 
rūsyje susitikau su vaikais ir jų 
globėjomis. Jų veiduose atsi
spindi nepriteklius ir vargas. 
Džiaugiasi iš mūsų komiteto 
gaunama pagalba. 

Daug gerumo mačiau Tabariš
kėse, prie Kauno, Kaušikų šei
moje, priglaudusioje 10 naš
laičių. Kaušikai gražiai iš
augino savo šeimą. Visi jų 
vaikai jau susitvarkę. „Ačiū 
Dievui", — sako Teresė Kau-
šikienė, gailestingoji sesuo, — 
išauginome savus, esami sveiki, 
išauginsime ir šitą pulkelį. My

lime juos taip, kaip savus". 
Tikrai, ta jų meilė atsispindi 
vaikuose. Kuriasi jie dar prezi
dento Smetonos laikais statytoje 
mokykloje. Namas gerokai ap
griuvęs. Reikia pagrindinio re
monto. Pats Kaušikas su di
džiaisiais vaikais taiso namą. 
Mažyliai prižiūri daržą, paukš
čius, triušius. Kiek gerumo ir 
pasišventimo sukaupta šiuose 
žmonėse. 

Nesuprantami Viešpats pla 
nai: vieni vaikus pameta, kiti 
juos paima, glaudžia, rūpinasi, 
myli. 

Aplankiau daug šeimų, augi
nančių našlaičius. Vienur gerai, 
kitur ne taip, bet visumoje 
rezultatais esu patenkinta. 
Mūsų siunčiama 150 doleriu 
metinė parama — tai didelis 
priedas prie mažos senelių pen 
sijos, ar mažos algos. Be mūsų 
pagalbos jie negalėtų išsiversti 
O juk tai tik 12.5 doleriu į 
mėnesį, 41 centas į dieną. 

Tai tiek mažai palyginus su 
tuo, ką gauni atgal, palyginus 

-*r« 
Dr. A. Prunskiene (kairėje) ir jos anūkė Alina 'dešinėje! Vilniaus krašte. 
pas senukus bitininkus. 

su tuo nuostabiai maloniu 
jausmu, kurį pajunti, išties 
damas pagalbos ranka, gal net 
n u si uostydamas ašaras. 

NYpasilikime nuošaliai pasy
viais -t«bėtojais. Neatidekime 
sio -varbaus reikalo rytdienai, 
vėlesniam laikui Šiandien 
reikia duoti, dabar reikia 
duonos, pastoges, paguodos ir 
meilės. 

Vaikai — mūsų ateitis! Butu 
gera, kad tą Lietuvos našlaičių. 

tėvą atstumtų vaiku ir daugia
vaikių šenmi vargą įveiktume 
bendromis jėgomis, šiapus ir 
anapus Atlanto Visi esam lietu
viai, visi vienas kūnas. 
Amžiais yra žinoma, k.id jaut
rios lietuviu sąžinės ir geros 
mušu širdS s 

Padedami vargšu' užaugti 
Keru žmogumi, padedame Lietu
vai Tik iš vaiku išaugs stipri ir 
galinga I.utu\a 

'Pabaiga' 

v 
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LIETUVOS MEDICINOS 
ŽURNALAI 

Lietuvos medicinos persona
las dabar keliauja į tarptautines 
konferencijas, į Lietuvą suva
žiuoja įvairių sričių specialistai 
pasidalinti savo žiniomis. { Lie
tuvos medicininės bibliotekas 
(bent po truputį) siunčiama ir 
gaunama pasaulinė medicinos 
periodika. Pažanga yra padary
ta ir tikimasi, kad bus daroma ir' 
pažanga Lietuvos piliečių svei
katos švietimo srityje (consumer 
education), ir Lietuvos pagalbi
nio medicininio personalo švie
timo atžvilgiu (allied health 
education). Ne vien gydytojai 
turi teise skaityti medicinos 
žinias. 

Lietuvos medicinos periodika 
lietuvių kalba pradeda pasiekti 
JAV. Kol kas šios spaudos dar 
nematyti JAV valstybinės me
dicinos bibliotekos (National 
Library or Medicine) kompiute
rių bazėje, bet tikimasi, kad ap
sikeitimo programoje prasi
dės. Svarbu, kad šie leidiniai 
turi pasiekti savo numatytus 
skaitytojus Lietuvoje. 

„Darbas i r Sve ika ta" 

Tai Lietuvos Higienos in
stituto Darbo medicinos centro 
informacinis leidinys. Pirmasis 
numeris išėjo 1995 m. birželio 
mėn., Higienos instituto Darbo 
medicinos centrui artėjantį 3 
metų sukaktį spalio mėn. Tira
žas 70 (birželio mėn., nr. 1) ir 
vėliau 100 (birželio mėn., nr. 2). 
Leidinys primena JAV leidžia
mus valdžios leidinius, t.y. vien 
tekstas, be reklamų. Leidiniai 
perduoda Lietuvos darbo medi-
• cinos stovį: „neatidėliotinų 

priemonių dirbančių sveikatos 
apsaugai gerinti sąrašas", „Dar
bo medicinos tarnybos išvysty
mo schema Lietuvoje", „Tarp
tautinės darbo organizacijos 
Konvencija dėl profesinės sau
gos ir sveikatos darbo aplinko
j e " ir pan . (Įdomu, kad „Lietu
vos Darbo medicinos tarnybos 
išvystymo schemos" perspekty 
vinėje struktūroje matyti cent
ra i , komisijos ir klinikos — res
publikinėje, apskričių ir terito
riniuose lygiuose, bet „infor
macijos centrai" ir „bibliote
kos" nefigūruoja pagrindinėse 
lentelėse.) 

„Sveikatos a p s a u g o s 
k r y p t y s " 

1994 m. gruodžio nr. 4 (4) už
baigė pirmuosius šio leidinio 
metus. Tai Sveikatos apsaugos 
ministerijos informacinis lei
dinys. Trumpos žinutės ir 
pranešimai pasirašyti autorių 
vardais. Randama ir naujienos. 
Tiražas tame numeryje pažymė
t a s 1,200 egzempliorių. Tame 
numeryje žinių apie vaistus — 
„Į pagalbą specialistui" skyriu
j e „Farmac i j a" , valstybinė 
respublikinė vaistų tiekimo 
įmonė pateikia kai kurių už 
pasaulio banko kreditą, nupirk
t u vaistų pavadinimus ir anota
cijas. Medicinos specialistai ir 
farmacininkai Lietuvoje, reikia 
tikėtis, skaito tokio pobūdžio 
leidinį, nes leidinys nemo
kamas. 

„Medic ina" 

Lietuvos Gydytojų sąjunga lei
džia šį prenumeruojamą žurna 

ČIURLIONIO VARDO 
KONKURSO ATGARSIAI 

P . PALYS 

Apie praėjusią vasarą Lietu
voje, Vilniuje,vykusį Mikalo
jaus Konstantino Čiurlionio 
vardo vargonininkų ir pianistų 
konkursą atgarsiai dar ir dabar 
tebesigirdi. Konkurse dalyvavo 
36 pianistai ir 17 vargonininkų 
iš įvairių pasaulio valstybių. 
Vargonininkams pirmoji premi
ja nebuvo paskirta, o antrąją 
pasidalino Balys Vaitkus ir lat-
vaitė Ligita Sneibei. Trečioji 
premija atiteko vokiečiui Tobia-
sui Frankenreiteriui. 

Pianistų visos trys premijos 
tarp visiškai skirtingų cha
rakterių buvo padalintos į dvi 
dalis. Pirmoji premija buvo pa
skirta Guodai Gedvilaitei ir gu
dui Ivanui Stepancovui, antro
ji — Jevgenijui Samoilovui, ru
sui ir Drorui Biranui iš Izraelio, 
trečioji — lietuviams Gabrieliui 
Aleknai ir Vitai Panomariovai-
tei. 

Yra pastebėta, kad Lietuvoje 
vargonų muziką studijuoti pra
dedama vėliau, negu kitus 
instrumentus. Pirmoje vietoje 
dėmesys yra skiriamas piani
nui. Gal tas ir nėra bloga, nes, 
tokiu būdu, dauguma vargoni
ninku yra ir puikūs pianistai. 

Vadovavęs M. K. Čiurlionio 
konkurso vertinimo komisijai, 
garsus vargonininkas, Štutgar
to aukštosios mokyklos profeso
rius, katedros vargonininkas 
Ludger Lohmann, apie lietuvius 
ir aplinkinių kraštų vargoninin
kus išsireiškė, jog jie esą puikūs 
menininkai, tik turi nepakan
kamai žinių apie stilius ir 
specifines vargonavimo paslap
tis, pavyzdžiui, kaip reaguoti į 
salės ar bažnyčios akustiką ir 
registru panaudojitną. 

Didžiausia to konkurso prob
lema buvusi prasta vargonų ko
kybe Pirmoji vargonininkų per
klausa vykusi Mažojoje Baroko 
salėje Ten vargonai pastatyti 

Stasė Vaišvilienė (kairėje). Beverly Montessori mokyklos 0-1,'anizatore, ir 
Virginija Mačiulienė, dabartinė direktorė, mokyklos 25 mei'4 sukaktuvių 
puotoje. 

la. kuris eina jau nuo 1920 
metų. Kauno Medicinos akade
mijos leidyklos spaus tuvė 
Kaune spausdina šį žurnalą, 
kurio redakcinėje kolegijoje 
matyti ne vien Lietuvos gydyto
jų ir specialistų pavardės, bet ir 
B. Gapanavičius (Jeruzalė), I. 
Lukoševičienė (Torontas), V. 
Šiaulys (o gal Šaulys? — rk) 
(Čikaga). E. Varnauskas (Gete
borgas). A. Viliūnas (Whalan, 
Australija). 1995 m. gegužės 31 
d. numeryje Lietuvos kardiolo
gų suvažiavimo santraukos. 
Tame numeryje tik vienas skel
bimas (Zeneca Farmaci jos 
firmos). 

ant žemės, kas labai kenkia gar
so kokybei. Antroji perklausa — 
Šv. Kazimiero bažnyčioje. Ten 
— elektroniniai vargonai. Tokie 
vargonai yra laikomi „negyvu 
instrumentu". Vilniaus arki
katedros vargonininkas Bernar
das Vas i l iauskas išsireiškė 
(„Lietuvos aidas", 1994.V.19): 
„Elektroniniai vargonai, tai 
visai n e vargonai, o t ik instru
mentas, vargonus imituojan
tis". Muzikologas, vargoni
ninkas Rimantas Gučas, papil
dydamas Vasiliausko teigimą, 
sako (ten pat): „Kompiuteriniai 
vargonai — replika. Taip, kaip 
negalima lyginti reprodukcijos 
ir originalo, t a ip negalima ly
ginti kompiuterinių ir vamzdi
nių vargonų. Elektronika, imi
tuojanti garsą, negali imituoti 
tikru vargonų". 

Finalistų perklausos metu bu
vę naudojami labai geri Arkika
tedros vargonai. Tačiau, bažny
čiose vargonuojančiam, neleng 
va pajusti ir susidoroti su akus
tika, kas mažiau patirties turin
čiam vargonininkui sudaro ne
mažai sunkumų. Apie akustikos 
sunkumus vargonininkas solis 
tas Virginijus Barkauskas (Mes-
peth, NY) pasakoja („Darbinin
kas, 1995, Nr. 14): Suvaldyti 
garso lavinas, atsilaikyti prieš 
aido a ta t rankas yra labai sūdė 
tinga, reikia patyrimo perprasti 
erdve. Natoms aidint, garsui 
daužantis ir lūžtant į skliautus 
bei sienas, tenka patirti nemaža 
įtampą". 

Girdėjosi priekaištu, kad ir 
repertuaro pasirinkimas buvęs 
ne visai t inkamas. Pirmojoje 
perklausoje jis buvęs labai 
ribotas ir apimtimi ir stilistika. 
Antrojoje perklausoje, esą, žiau
ru groti nuostabią C. Frank mu
ziką „negyvu" elektroniniu 
instrumentu, o trečiojoje — buvo 
pasigesta stambesnių veikalų. 

%* 

vystymosi pradžia Yra straips
nių „Pa ta r imai Ir pasiūlymai 
tėvams", „Sveika šeima ir jos 
vystymasis" ir pan. 

„ M e d i c i n o s teorija i r 
p r a k t i k a " 

Bendrovės SK-IMPEX Ltd. 
skyrius steigė privačios medici
nos padalinį Vilniuje — diagnos
tikos centrą. Atsirado galimybė 
leisti ir žurnalą. Redakcinė ko
legija pirmajame numeryje 1995 
m. rašo: „Siekiant sklandžiai or
ganizuoti šį darbą .. (aprūpinti 
sudėtingais, moderniais, o kar
tais ir unikaliais tyrimais priva
čia gydymo veikla užsiimančius 
gydytojus, privačias firmas ir 
valstybinės gydymo įstaigas)..., 
jį propaguoti, kelti privačių ir 
valstybinių gydymo įstaigų kva
lifikaciją, diskutuoti aktualiais 
nūdienos ir aterfeias medicinos 

šio leidinio svarbą psicholo- Lietuvoje klausiniais, esant ge-
gams, terapijos ir vaikų pmchi- ranoriškai ir konkrečiai para-
nės sveikatos specialistams. D. 
Pūras įžangoje apie „naujagi
mį"' leidinį rašo: „Mūsų svar
biausias rūpestis — kad visi 
mes. kurie susiduriame su vai
kais — tėvai, gydytojai, mokyto
jai, auklėtojai, psichologai — 
kuo geriau vaikus pažintume ir 
padėtume jiems tapti savanoriš
kais piliečiais..." Teko girdėti ir 
skaityti apie Vilniaus miesto 
..Vilties" bendrijos veiklą. 
Siame numeryje apibūdinta šio 
tėvų išsakytų poreikių tinklo 

„Universi tet inis va ikų 
psichinės sve ika tos cen t ro 

informacinis b iu le tenis" 

Nors teko matyti tik pirmąjį 
numerį < 1993 m.), galima matyti 

mai iš užsienio ffimių, atsirado 

r )!• 

galimybė leisti naują medicinos 
žurnalą... „Šio žurnalo pirmieji 
trys numeriai įrodo finansiškos 
paramos galimybes. Žurnalas 
leidžiamas tūkstančio tiražu, 
geros kokybės popieriuje, užre
gistruotas tarptautiniu žurnalo 
numerio (International Stan
dard Šeriai Number, ISSN). 
Skelbimų nemažai (leaės, radio
logijos aparatūra, endodontiniai 
instrumentai ir pan.). Straips
niai įvairūs: apie diagnostinius, 
terapijos ir informacijos reika
lus. Spausdinamos ištraukos iš 
pasaulines spaudos ir iš anks
čiau minėto „Medicinos" žurna
lo. Straipsniai gal kai kur nėra 
vienodi — vieni moksliški (su 
šaltinių sąrašais), kiti kelių 
puslapių praktikos komunikaci
nio pobūdžio straipsniai. Tačiau 
ir pasaulinėje medicinos spaudo
je, žurnalai nustato savo stilių 
ir paklausą t ik po kelių metų. 
Atrodo, kad leidėjai dar nenu
statė tiražo (nr. 1-3,000, nr. 
2 6,000, nr. 3-4,000). Naudoda
miesi užsakovo paruoštais pozi
tyvais, leidėjai sutaupo laiko, 
bet žurnalo straipsnių skirtingi 
šriftai (ir raidžių spalvos kaita
liojimai) truputį neįprasti. Jeigu 
žurnalas turi išsilaikyti iš tarp
tautinių įmonių (ir jų skyrių 
Lietuvoje) reklamų parama, rei
kia tikėtis, kad šio žurnalo 
redakcinė kolegija turės laisvas 
rankas daryti kritišką atranką, 
parenkant straipsnius. Būtų 
įdomu matyti ne tik autorių 
vardus, pavardes, bet ir jų trum
pas biografijas. Tada gal susida
rytų autoriaus autoritetingumo 
geresnįs- vaizdas. (Bus įdomu, 
bent skaitytojams iš svetur, ir 
bus lengviau besidomintiems 
susisiekti su autoriais.) Nr. 3, 
ša l ia medicininio požiūrio 
straipsnių, išspausdintas dr. V. 
Gudonienės straipsnis „Sveika
tos komunikacija" ir perspaus
dintas a.a. prof. Antano Ma
ceinos 1979 m. iš Vokietijos laiš
ko ištraukos savo Lietuvoje li
kusiam sūnui gydytojui Sauliui 
Maceinai apie medicinos teoriją 
ir praktiką. Bus įdomu stebėti 
šio žurnalo evoliuciją ir girdėti 
Lietuvos gydytojų reakciją. 

R a m u n ė Kubiliūtė 

Buvo ir tokių užuominų, ar 
yra tikslinga, o gal ir per drąsu, 
organizuoti tarptautinį konkur
są Vilniuje, stokojant tinkamų 
vargonų. Buvo stebimasi ir ma
žu dalyvių skaičiumi atsilankiu
siu i perklausų sales, kai, tuo 
tarpu, i pirmaji tarptautinį M. 
K. Čiurlionio konkursą 1991 m. 
ne visiems pavykdavę patekti į 
Muzikos akademijos salę. 

Iš tų vargonininkų ir pianistų, 
kurie dalyvavo konkurse, dau
guma apie Čiurlionio muziką 
nėra girdėję. Kitiems, kurie ir 
girdėjo, jis yra tik dailininkas. 

Kad plačiau pasaulį supažin
dinus su M. K. Čiurlionio muzi
ka, įtaigojama įsijungti ir akty
viau jį propaguoti, leidžiant ir 
platinant jo gaidas, kompakti
nius įrašus, parūpinant Vakarų 
universitetams ir jų bibliote
koms žodinės literatūros apie 
Čiurlionį. Ir kai tai bus padary
ta, tik tuomet tarptautinį M. K. 
Čiurlionio vardo vargonininkų 
ir pianistų konkursą, būsią ga
lima drąsiai pavadinti tarptau
tiniu. 

TRANSPAK 
Siuntiniai^ 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 p| tys populiariausi - už $39.- ir $98.-

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

$98 . - dešra (rūkyta), mėsos konservai, sprotai,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,?263% W. 69th St. 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772 

Daugiausia žmonių Lietuvo
je gyvena miestuose —68.5 
proc . kaime — 31.5 proc. Pagal 
amžių Lietuvoje iki 15 metų yra 
23.9 proc. gyventojų, dar
bingųjų - 56.6 proc.. pensinin
ku — 19.5 procentų. 

atlanta 
I M P O R T - E X P O R T , I N C . 
2719 West ^Ist Street. Chicago, IL 60629 

(312)434-2121 (800)775-SEND 
Persiunčiame siuntinius į Lietuvą, Latviją, Estiją, 

Rusiją, Ukrainą ir Baltarusiją 
SKUBŪS SIUNTINIAI- AIR CARGO 

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

komercines siuntas. 
Verčiame ir notarizuojame dokumentus, paruošiame 

iškvietimus ir vizos pratesimo dokumentus. 

Dirhame: Pirmai penktad. ^-5 / Sc&tad - *>-2 

CLASSIFIED GUIDE 

IEŠKO DARBO RĖAL ESTATE 

Tel. 312-628-1762 

-• ' 
MISCELLANEOUS 

• L I K T U O S 
tVUMMAI - PATAISYMAI 

Turki ChicagoB miMto leidimą. Ok-
bu k užmiesty. Dirbu gretai, garan
tuotai k sąžiningai. 

S12-77S-M13 
KLAUOUUS mumms 

j 

- t a 

AUTOMOBHJO. NAMU SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDSSAS. 

Agente* Frar* Zapolts ir Off. Mgr. 
Aukse S. Kana kaAaMuviekai. 

FftANKZAPOUS 
32081/, weetKth Street 

Tel. (70S) 424*664 
(312)5t1-H64 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 58*5069 
(706)425-7161 

PARDUODA 

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar perduodant 
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kornrjjutertglr FAX | 
« Nuosavybių tainedmas < 
• Perkama (r parduodame i 
• Aparvrtantus ir žeme. 
• Pensininkams nuolaida 

HELPWANTEO 

J K t CONSTRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rusių 
apkalimai (siding): medžio, alu-
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
t«L 706-889-2688. 

eras vyvas vyr. 
prižiūrėti pensininką ir 

padėt namų ruošoje. Kambarys ir 
alga. Kalbėt lietuviškai ir angliškai. 
Tel. S1S-SS4-2S23. 

T A I S O M I 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, V1RYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. 

M. Dsckys 
Tel . 312-SSMS24 

V M . 
rla padėti moteriai namų ruošo
je ir gyventi kartu. Atskiras kam
barys su vonia. Kreiptis: 

t en Frandeeo, 
tel.415-931-2111, vakaras*. 
Žinutę galite palikti lietuviškai 

Turi turėti savo susiekimo prie
mone. Susidomėjusios skambin
kite: 708-594-4448. 

į LAISVĘ FONDAS 
Lietuviškai 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. Rastai 1994 • • • • • • • • • • $10.00 

Lukša-Daumantas — LAIŠKAI MYLIMOSIOMS 
Čikaga, 1994 $10.00 

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

Antanas Paskųs — 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. Visi (5) tomai $50.00 
Liudas Dambrauskas —GYVENIMO AKIMIRKOS ' 

11. Sibiro tremties atsiminimai $10.00 
Liudas Dambrauskas — GYVENIMO AKIMIRKOS 

II t. Sibiro tremties atsiminimai $8.00 

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

ŽEMAITĖ AMERIKOJE 
DAUA NORBIKAITt KUČf NltNĖ, PH.O. 

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

Knyga gaunama DflAUGt. Kaina — 29 dot. Su 
persiuntimu — 17 dol. Illinois gyv. prideda State sale tax 
1.78 dol. 
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LAIŠKAI 
BE JOKIO VARGO 

Labai daug visokių kontro
versinių kalbų buvo dėl Lietu
vos pilietybės gavimo. Rašyta 
spaudoje, kad tik išskirtiniai 
asmenys gauna Lietuvos pilie
tybę. Mano vyras Juozas nese
niai užpildė visus reikalingus 
popierius ir prieš porą mėnesių 
juos pasiuntė į Vašingtoną. Jis 
nėra joks lietuvių visuomenės 
veikėjas, niekur nedalyvauja ir 
daugiausia tik pasižymėjęs 
Amerikos technologuos srityje. 
Dalis jo išradimų randama ir 
Balzeko muziejuje. 

Šiandien mes galime džiaug
tis, nes mano vyras gavo Lietu
vos piliečio pasą ir esame dė
kingi Lietuvos konsului New 
Yorke. 

Nijolė Nausėdienė 
Lockport, IL 

• • 

TAIKINANČIOS MINTYS 

Lietuvos Respublikos ambasa
doriaus JAV-se patarėjas dr. Vy
tautas Žalys „Drauge" lapkričio 
21 d. straipsnyje „Lietuvos am
basados ir JAV lietuvių sąvei
kos reikšmė" pasisako tikro
višku žodžiu. įtarinėjimai, 
nepagrįsti kaltinimai ambasa
dos veiklai neturi pagrindo. Tik 
ambasada atstovauja Lietuvos 
valstybei. Tarpusavio nesklan-

I durnus užsienio lietuviai spren-
} džia patys. Minėtame straipsny-
' je yra taikingam sugyvenimui 

pagelbstinčių minčių. 
Lietuvos interesų labui užsie

nio lietuvių bendradarbiavimas 
su ambasada yra naudingas. 
Lietuvos respublikos diplomatai 
negali atlikti to, ką krašto pi
liečiai (mokesčių mokėtojai) 
pajėgia reikalauti iš savo rink
tosios" valdžios. Diplomatai gali 
tik įtakoti šalies vyriausybę. 

Pagrįstai išaiškinęs amba
sados darbų apimtį teisių ribose, 
dr. V. Žalys kviečia JAV lietu
vius, jų organizacijas bendra
darbiauti, keičiantis informacija 
bendraisiais reikalais. 

Pastebima taikingumą skati
nančių užmojų iš ambasado
riaus A. Eidinto pusės jo 
susitikimuose su tautiečiais. 
Abipusiškai naudai verta tuo 
pasinaudoti. Ne be reikalo jis ir 
pasižymėjusiu metų žmogumi 
išrinktas. Taikingų žingsnių 
šiuo metu labai trūksta. Nėra 
abejonės, kad Balzeko kultūri
nio muziejaus vadovybė turi tei
sę vykdyti savo planus. Bandan
tieji jiems nurodinėti veiklos 
būdus, galėtų kurti savuosius 
centrus, nors ir ne pasauliniu 
mastu. 

Antanas Valius kis 
Barrington, RI 

KARIŪNO ODISĖJA 

Skaitau kas kartą gavęs 
„Draugą" „Paskutinio kariūno 
odisėją" ir nesuprantu, kaip šis 
kariūnas klajoja tarsi paukštis 
fantazijų pasaulyje. Negaliu su
prasti, kur tikrenybė ir kur fan
tazija? 

Man pačiam teko kariauti ir 
dalyvauti atsitraukime, nuo Le
ningrado iki Berlyno ir jokiu 
būdu nebūčiau sugebėjęs tokių 
dalykų padaryti. 

Juk vokiečiai nebuvo tokie 
mulkiai, kad būtų leidę taip 
daryti paėmę į belaisvę, tapti 
jam leitenantu ir užimti tokias 
vietas bei vadovauti įvairiuose 
aukštuose postuose... 

Stasys Prakapas 
Toronto, Ont. Canada 

ŽMOGUS - DIEVIŠKAS 
SUTVĖRIMAS 

Beskaitant Draugo vyr. re
daktorės, Danutės Bindokienės 
vedamąjį „Viešnia iš Žemės" 
GUI. 13 d.), prisiminiau vieną 
tikybos pamoką Čikagos katali
kiškų mokyklų trečio skyriaus 
vadovėlyje. Ten mokiniams 
aiškinama, kad Dievas sutvėrė 
pasaulį ir atidavė žmonėms jį 
prižiūrėti, tvarkyti. Toliau yra 
išvystoma mintis, kad Dievas 
suteikė žmogui tiek nuostabaus 
proto, kad jis sugeba atlikti 
sunkiai įsivaizduojamus daly
kus. Visa modernioji technologi
ja — lėktuvai, kompiuteriai, erd
vėlaiviai — ir yra tos Dievo su
teiktos žmogui dvasinės galios 
pasekmės. Taigi žmogus yra su
tvertas pagal Dievo pavidalą ir 
vykdo Jo paskirtį. 

Salomėja Daulienė 
Chicago, IL 

NEPAMIRŠKIME IŠEIVIJOS 
RAŠYTOJU! 

Šių metų „Draugo" 1 Nr. iš
spausdintas ilgas ir įdomus 
Nijolės Nausėdienės pasikal
bėjimas su Kauno valstybinio 
lėlių teatro direktorium Sigitu 
Klibavičium. 

Krito į akis, kad kalbėdamas 
apie spektaklius, direktorius 
paminėjo ir jų autorius, gyvenu
sius visą laiką Lietuvoj. Tuo tar
pu pačio pirmojo marionečių 
spektaklio „Silvestro dūdelės" 
autorius praleistas. Norėčiau 
skaitytojus patikslinti: šią ei
liuotą pjesę parašė Antanas 
Gustait is (miręs Bostone, 
1990.06.19), kuri buvo pastatyta 
Kaune 1934 m. (Liet. Enciklope
dija, Boston, VIII t.). 

Ko gero net pats direktorius 
galėjo Antano Gustaičio nežino
ti, nes juk sovietmečiu mūsų 
išeivįjos rašytojai Lietuvai buvo 
uždrausti. Tad nenuostabu, kad 
jie tik dabar pradedami ten at
rasti. Visa laimė, kad Illinois 
universitete įsteigta Lietuvių 
katedra, kurioje iš Lietuvos at
vykę stažuotojai išsamiai susi
pažįsta su čia rašiusiais ir 
teberašančiais rašytojais. Jie 
jau, regis, nebesupainios Algi
manto Mackaus su Julium Kau
pu, kurio nuotrauka Vytauto 
Kubiliaus „XX amžiaus lite
ratūroje" patalpinta kaip Al
gimanto. 

Dalia Sruogaitė 
Indian Head Park, IL 

GERAS PASIŪLYMAS 

Ketvirtadienį, sausio 4 d. 
„Drauge" radau ypatingą re
daktorės vedamąjį, kurį ji pa
vadino „Kitoks paminklas". Tai 
ne tik dėmesio verta idėja, bet 
būtinąją įgyvendinti — tikiuosi, 
kad Lietuvoje kas nors į tai at
kreips dėmesį. Jau seniai man 
panaši mintis šlaistydavosi gal
voje, kad per greitai ir per 
kruopščiai rūpinamasi bažnyčių 
atstatymu Lietuvoje, kai tiek 
daug svarbesnių reikalų degte 

„Listovos Vaikų vihšsr" pirm. OratJaa Liautaud m dr. Algimanto Čepulių. 
Jis Lietuvoj* lankėsi kartu su Shrinsn ligonines gydytojai., atlikusiais 

ViiMr .T R n i l r l m i a 

dega. Reikia pirmiausia atsta
tyti lietuvio širdyje tikrąjį 
tikėjimą, artimo meilę, dvasines 
vertybes. Tai bus daug vertin
gesnis įnašas į lietuvių tautą, 
negu mūrinės, medinės ar dar 
kitokios bažnyčios. 

Esu skaičiusi, jog Japonijoje 
yra palikti kai kurie griuvėsiai, 
kad paliudytų ateities kartoms 
apie karo baisumus. Taip pat 
Vokietijoje, Dresdene, griuvė
siai vienoje vietoje paversti 
paminklu (rodos, apie tai skai
čiau ir „Drauge", bet jau neat
simenu kada). Tokie paminklai 
žmonėms, juos matantiems, tik
rai paliktų didesnį įspūdį, negu 
kokio skulptoriaus sukurtas 
metalo ir cemento statinys. 

Onutė Sakalauskienė 
Burr Ridge, U-

fflPOKRITIŠKAS PREMJERO 
PAREIŠKIMAS 

Neseniai spaudoje („Drau
gas", 96.01.05) paskelbtas Lie
tuvos vyriausybės ministro 
Adolfo Šleževičiaus pareiškimas 
dėl jo indėlio atsiėmimo iš 
Lietuvos Akcinio inovacinio 
banko dviem dienom anksčiau 
prieš banko veiklos sustab
dymą, parodo jo, kaip premjero, 
pareigų nesupratimą, nuo jų pa
bėgimą, virš jų iškeliant savus, 
asmeninius interesus. 

Pereinant iš rublio į lito fi
nansinę struktūrą, Lietuvos gy
ventojai prarado visas ilgalaikes 
santaupas bankuose, jas kom
pensuojant juokingu vieno pro
cento santykiu. Iki šios dienos 
vyriausybė nedėjo ir nededa 
jokių pastangų šio savų piliečių 
apiplėšimo (99%) kompensa
vimui. 

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, išdygo nemažai priva-' 
čių bankų su fantastiškomis 
palūkanomis, taupytojų suvilio
jimui, be jokios valstybinės 
kontrolės ar apsaugos (pagal 
Vakarų modelį). I tuos bankus, 
į nežinomą naujovę, Lietuvos 
gyventojai iš naujo nešė savo 
paskutines santaupas. Daug šių 
bankų sužlugo. Lietuvos žmonės 
vėl prarado sunkiai sukauptas 
santaupas. Atrodo, šių skaudžių 
pamokų turėjo užtekti Lietuvos 
vyriausybei, kad apsaugotų 
gyventojus nuo savą ir svetimų 
vagių finansinėse institucijose. 
To neužteko. 

Vėl iškilo didžiausias skan
dalas, bebaigiant 1995 metus. 
Milijoniniai išeikvojimai dvie
juose didžiausiuose Lietuvos 
komerciniuose bankuose: Lietu
vos Akciniame inovaciniame ir 
Litimpex. Amerikos spaudos 
pranešimu, išeikvota šimtas 
milijonų JAV dolerių! Vėl 
baisus gyventojų ir įmonių api
plėšimas! Premjeras A. Šleže
vičius šią katastrofą „užuodė". 
Prieš dvi dienas savo indėlius 
atsiėmė. O kaip su kitais? Visi 
kiti tegu „skęsta", kaip kelei
viai torpedos pramuštame laive 
vidury vandenyno! 

Lietuvos vyriausybės premje
rą galima lyginti su keleivinio 
laivo kapitonu. Jūrinės tra
dicijos ir kapitono pareigos, 
skęstant laivui, reikalauja 
pirmiausia gelbėti keleivius, 
kapitonui paskutiniam aplei
džiant laivą. Premjeras A. 
Šleževičius pirmasis iššoko iš 
„laivo" į krantą ir tik, pajutęs 
„žemę po kojom", pradėjo 
„skęstančių gelbėjimą". Jo 
pareiškimas: „Kaip aš būčiau 
pasielgęs — vis tiek būčiau ap
kaltintas", — parodo, kad „ka
pitono", šiuo atveju premjero, 
pareigos supratimas jam yra 
svetimas. Kas galėtų kaltinti 
premjerą A. Šleževičių, kaip 
pareigūną, savanaudiškumu, 
tarnybine ignorancvja, jei jis dvi 
dienas, ar žymiai anksčiau prieš 
Lietuvos Akcinio inovacinio 
banko veiklos sustabdymą būtų 
daręs žygius savo ir kitų žmonių 
indėlius apsaugoti? O gal čia 
monetarinė diversija? 

Taip svarbioms Lietuvos vy
riausybės premjero pareigoms 
reikalingas asmuo, kuris pir
miausia rūpinasi ne savo, bet 

visų valstybės piliečių gerove, jų 
apsauga nuo plėšikų bankuose, 
gatvėse ir valdžios įstaigose. Tik 
tada galima tikėtis šviesesnės 
Lietuvos ir jos gyventoju atei
ties. Tik tada bus prasminga 
išeivijos parama ir užsienio in
vestavimai. Tik tada bus ko 
nors verti ir A. Šleževičiaus 
kvietimai išeivijos jaunimui 
persikelti į Lietuvą, o senimui 
sugrįžti į gimtąjį kraštą. 

Bronius Juodel is 
Willowbrook, IL 

APIE LIETUVOS BANKŲ 
KRIZE 

Noriu kelis gerus žodžius pa
sakyti apie paskutinių kelių 
dienų „Draugo" pirmąjį puslapį, 
kai jame taip plačiai ir supran
tamai pristatoma Lietuvos vė
liausia banko} krizė. 

Mums visiems labai knieti 
sužinoti, kaip iš tos balos LDDP 
ponai ir labiausiai premjeras A. 
Sleževičius išropos? Gaila ir Lie
tuvos žmonių, kurie pasitikėjo 

nuolatiniais užtikrinimais, kad 
Akcinis/inovacinis ir Litimpeks 
bankas saugus. 

Tik, meldžiamosios, prašau 
paaiškinti, ką reiškia žodis 
„kardomasis"? Jis pavartotas ir 
antraštėje, ir straipsnelyje š.m. 
sausio 4 d. Ar tai vėl koks „nau
jadaras" (jų tiek dabar priviso, 
kad žmogus nespėji net 
susigaudyti, ką kuris 
reiškia...)... Nelaikykite už 
bloga, kad drįsau paklausti. 
Sako: klausi, kelią žinosi. Bet 
vis tiek laikausi nuomonės, kad 
pirmasis puslapis geras. 

Stasys Ruseckas (Rusk) 
Chicago, IL 

PASTABA 

Čikagoje 1962 m. išleistas 
„Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas" žodžio „kardyti" pa
aiškinimuose taip apibūdinama 
„kardomoji priemonė": teis. 
apsaugos priemonė, kad kalti
namasis asmuo neišvengtų teis
mo ir bausmės atlikimo (psl. 
313). -A .Z . 

DRAUGAS, antradienis, 1996 m. sausio mėn. 9 d. 

A.tA. 
ALDONA-MAGDALENA 

KRYŽANAUSKIENĖ 

Po ilgos ir iškentėtos skausmingos ligos, nugabenta į vie
tinę ligoninę patikrinimui, už kelių dienų, tai yra 1995 m. 
gruodžio 15 d. 10:20 v.v. velionė užgeso ir atidavė savo sielą 
Jėzui, asfraigdams ši žemišką, pilną kančių, gyvenimą. 

Kilusi ii Tirkšlių, Mažeikių apskrities, išgyveno 69 metus. 
Buvo viena iš geriausių motinų savo vaikams ir vaikaičiams, 
norėjo matyti savo vaikus, gyvenančius padorų krikščionišką 
gyvenimą. Jos dabar liūdi sūnus Algirdas, dukros Regina, 
Romualda, Rita su šeimomis ir Daiva. Velionė sulaukė 
devynių vaikaičių. 

A-a. Aldona-Magdalena Reivytytė-Kryžanauskienė, 
Lietuvos knygnešio Stasio Reivyčio jauniausia dukra, dabar 
susitiks danguje su savo seserimi Romualda Radavičiene, taip 
pat prieš pačias Kalėdas, prieš dvejus metus, palikusią šį 
pasauli Kaune. 

Velionės kūnas buvo patikėtas vietos laidotuvių įstaigai 
ir sudegintas. Maldos už Jos vėlę buvo sukalbėtos per šv. Mi
šias Gerojo Ganytojo misijos koplyčioje, Wasagoje. Tai atliko 
kun. Volertas. Dalyvavo šeimos pažįstami draugai, artimie
ji. Velionės netektį taip pat jautriai pergyvena jos brolis Algir
das su šeima, Lombard IL ir labai plati giminė išsisklaidžiusi 
po visą Lietuvą. 

Šį pranešimą skelbiu su didžiu širdies sopuliu, nes tai atsi
tiko prieš iv. Kalėdas, kada būtume atšventę savo 51-mą vedy
binio gyvenimo sukaktį ir kartu mano gimtadienį. Dievas 
panorėjo kitaip, ir tegu Jos ligos iškankinta vėlė džiaugiasi 
Kristaus Karalystėje ir testebi mus čia likusius šioje neramio
je žemėje. 

Ai ją mylėjau be jokių svyravimų visą kartu išgyventą 
laiką, nes geresne gyveninio drauge vargiai kas galėtų surasti. 
Ji visados liks gyva mano širdyje iki ir mane Dievas 
pasišauks. 

Tavo gyvenimo draugas ir liūdintis vyras Viktoras. 

PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
RAMONĄ 

L. DERENČIUS 

Dar rodos taip neseniai kartu šventėme Kalėdų šventes, 
o jau prabėgo penkeri metai, kai netekome Tavęs, brangi 
dukrele ir sesute. 

Šv. Mišios už a.a. Ramono* sielą bus atnašaujamos sausio 
14 d. 10 vai. ryto Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje, Brighton Park. Kviečiame gimines ir artimuosius 
dalyvauti Mišiose ir pasimelsti ui jos sielą. 

Tavęs nepamirštantys: tėvai, 
glssinėa, 

brolis ir kM 

Pranešamo, kad 1995 m. gruodžio 31 d po ilgos ir sunkios 
ligos, Canandaiųue, N.Y., sulaukęs 49 m. mirė 

A.tA. 
ALGIS SABALIS 

Velionis gimė Vokietijoje. Augo ir mokslus ėjo Rochester, 
N.Y. Baigė fc^ty'ifc'M'n gimnaziją ir University of Rochester, 
N.Y. su Beta Gamina Sigma ii „Business Administration". 

Mišios ui velionį buvo atnašautos Šv. Jurgio bažnyčioje 
Rochester, N.Y. Velionio palaikai sudeginti. 

Giliame nuliūdime Floridoje liko velionio mama, sesuo 
Kristina Krulikienė su šeima, teta V. Jonušienė, dėdienė V. 
Sabalienė, daug pusseserių ir kitų giminių Lietuvoje. 

Liūdinti šeima 

A.tA. 
EUGENIJA BOGUTIENĖ 
Mirė 1996 m. sausio 5 d. St. Petersburg Beach, Florida. 

Gimė Kybartuose 1910 m. 
Mokytojavo Krakėse ir įvairiose mokyklose Suvalkijoj. Po 

karo gyveno Hansu stovykloj, po to Baltimorėj, Detroite, ir 
St. Petersburg Beach mieste. 

Nuliūdę liko vaikai — Jonas, Birutė, Nijolė ir Vitalija; 
marti, žentai ir anūkai; trys seserys ir kiti giminės Lietuvoje. 

Pašarvota Beach Memorial Chapel, St. Petersburg Beach. 
Bus laidojama trečiadienį, sausio 10 d Holy Sepulchre 
kapinėse, Southfield, Mich. 

Buvusius M . Eugenuos mokinius, draugus ir pažįstamus 
kviečiame prisiminti velionę savo maldose. 

Dukterys ir sūnus 

A.tA. 
IGNAS BELECKIS 

Gyveno Hat Springs, Arkanus, anksčiau Čikagoje. 
Mirė 1996 m. sausio 4 d, sulaukės 88 metų. 
Gimė Lietuvoje, Teisių apskrityje. Amerikoje išgyveno 46 

metus. 
Nuliūdę liko: žmona Marcelė Luinytė, a.a. brolio Petro 

vaikai: Vytautas Beleckia su šeima, gyv. Massachusetts; Jonas 
Beleckis su šeima ir Kazys Beleckis, gyv. New Yorke. 

Po iv. Mišių St. John's bažnyčioje laidojamas antradienį, 
sausio 9 d Crestviev/ kapinėse, lietuvių sekcijoje Hot Springs, 
AR. 

Liūdesy likę: žmona ir sūnėnai su šeimomis. 
Laidotuvių direkt. Gross Funeral Home, Hot Springs, AR. 

Šiandien, rašydamas tau laiškų į anapus, 
Ai neprisiminti negaliu, 
Kad šio gyvenimo gražiausiąjį etapą 
Praleidom žemėje kartu. 

V. Mačernis, 1943 
VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.TA. 
JUOZAS VYDMANTAS 

ALEKSIŪNAS 
Sausio 13 d sukanka vieneri metai, kai negailestinga mir

ti atskyrė ii mūsų tarpo mylimą Vyrą, Tėvelį, Brolį ir Dėdę. 
Jis visada yra ir pasiliks mūsų mintyse ir maldose. Tegul 

ilsisi Amžinoje Ramybėje. 
Už u . Juoso Alekaiūno sielą šv. Mišios bus atnašaujamos 

sekmadienį, sausio 14 d 10 vai. ryto Tėvų Jėzuitų Jaunimo 
centro koplyčioje. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti iv. Mišiose ir pasimelsti už a.a. Juozo sielą. 

Nuliftde: •anos, brolis ir kiti giminės. 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
VLADAS ZABARAUSKAS 

Minint mūsų mylimo Tėvelio ir Senelio, kurio netekome 
1991 m. sausio mėn. 2 d, mirties sukaktį, iv. Mišios už velionį 
bos aukojamos š.m. sausio 14 d 9 vai. rsto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose Mišiose ir kartu pasimelsti už velionį Vladą. 

Dukra Ieva 

Mirus mylimai motinai 

A.tA. 
MARIJAI KERELIENEI, 

sūnui, Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų 
Sąjungos Pirmininkui arch. ALBERTUI KERELIUI 
ir jo seimai skausmo valandoje reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

ALIAS Centro Valdyba: 
Jonas Bari* 
Tada* Bukavtekas 
Leono* Maskoliūnas 
Vytauto* Peaeckas 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Vytenis Rasutis klausosi dukrelės Arijos muzikos tėvo-vaiko vakaro proga 
„Žiburėlio" mokyklėje, Lemonte. 

Nuotr. Lydos Budrienės 

A L T o Č i k a g o s s k y r i a u s 
\ aldybos ir tarybos posėdis bus 
sausio 11 d., ketvirtadienį, 5 vai. 
p.p., ALTo centro patalpose, 
6500 S. Pulaski. Visi valdybos 
ir tarybos nariai raginami daly
vauti, nes yra labai svarbių 
reikaių, kuriuos reikia ne
delsiant aptarti. Atskiri pakvie
timai nebus siunčiami. 

1991 m. saus io 13-tąJą žuvu
sieji prie TV bokšto Vilniuje bus 
prisiminti sausio 13 d., šešta
dienį, šia tvarka: 10 vai.r. pa
maldos Jėzuitu koplyčioje, Čika
goje, po to trumpas minėjimas 
Jaunimo centro kavinėje. Kal
bės buvęs politinis kalinys Po
vilas Vaičekauskas. Visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti. 
Minėjimą rengia ir visus kvie
čia ALTo Čikagos skyrius (po 
minėjimo bus kavutė). 

Lietuvos vyčių 36 kuopos 
mėnesinis susirinkimas bus 
sausio 15 d., 7:30 vai. vak., 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
mokyklos salėje — įėjimas iš 
4420 S. Fairfield gatvės. Po susi
rinkimo bus vaišės ir laiko pa
bendrauti. Jeigu pasitaikytų la
bai blogas oras, susirinkimas 
būtų atšauktas. Naujoji kuopos 
pirmininkė Sofija Žukaitė pra
šo visus narius atvykti ir atsi
vesti savo draugus, naujus 
svečius, kurie domisi Lietuvos 
vyčių veikla. Daugiau informa
cijų galima gauti, paskambinus 
pirmininkei tel. 312-582-3820, 
V. Utarai te!. 312-847-0664 ar
ba M. Kinčius — 312-927-4990. 
Taip pat primenama, kad yra 
pagaminta Lietuvos vyčių cho
ro vaizdajuostė, kurią galima 
užsisakyti pas Ann Marie Kas-
sel. tel. 708-960-2019. Vyčių 
chorui diriguoja muz. Faustas 
Strolia. 

M. E. Gedgaudas , (ARC Ma
chines, Inc. i Pacoima, CA, siųs
damas „Draugo" laikraščio pra
tesimo mokestį už kelias prenu
meratas Lietuvoje, taip pat 
Šveicarijoje, dar pridėjo 206 dol. 
Už sudarymą galimybių kitiems 
skaityti mūsų dienraštį, įver
tinimą leidimo pastangų, už 
dosnią auką, esame labai dė
kingi ;r rėmėjui nuoširdžiai lin
kime geros sėkmės 1996 metais. 

x Lietuvos našlaičiams au
koja: Stasė Prialgauskienė, 
Pa los Hills $25, George De-
reška Lyndhurst, OH $10, Ber-
nice J Jacobson, Brookline, 
M A $25. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas. 

<sk) 

x A. a. Felikso Andriūno 
atminimą pagerbdami, ponai J. 
Klausai paaukojo $20 Lietuvos 
našlaičiams Reiškiame užuo-
autą velionio giminėms ir dėko-
:arne aukotojams. „Lietuvos 
Našla ič ių g lobos" komitetas, 
2711 West 71 st St., Chicago, 
IL 60629. 

(sk) 

T r a g i š k i e s i e m s saus io 
13-tosios įvykiams Lietuvoje 
paminėti skiriama vakaronė, 
kuri vyks penktadienį, sausio 
12 d., 7:30 vai. vak., Ateitinin
kų namuose, Lemonte. Visi 
kviečiami prisiminti tuos 1991 
metų įvykius ir pažvelgti, kuo 
jie reikšmingi Lietuvos ateičiai. 

Valdas Adamkus sausio 14 
d., sekmadienį, 12 vai., Pasau
lio lietuvių centre, Lemonte, 
skaitys paskaitą, prisimenant 
sausio 13-tosios įvykius Lietu
voje. Tai data, kurios neturime 
pamiršti. Kviečiame dalyvauti 
žuvusiųjų prisiminime. 

JAV LB Brighton Parko 
apylinkės metinis narių susirin
kimas vyks sekmadienį, sausio 
21 d., 11 vai. r. — tuoj po lietu
viškų šv. Mišių, Nekalto Pra
sidėjimo parapijos mokyklos 
salėje, 4420 S. Fairfield Ave. 
Visi kviečiami atvykti ir atsi
vesti naujų narių. Bus kavutės 
ir pyragų. 

PLB Lituanistikos kated
roje Il l inois universitete 
prasideda pavasario semestras. 
Katedra rengia tokias paskaitas 
ir seminarus: 1. Lietuvių kalba 
pradedantiesiems; 2. Lietuvių 
kalba pažengusiems; 3. Lietuvių 
literatūra (anglų kalba, antra 
dalis); 4. Literatūros teorija (ant
ra dalis); 5. Moterų proza; 6. 
Lietuvių kalbos istorija (XTX a.). 

Kursus dėstys prof Violeta"1 

Kelertienė, asistentė Kamė 
Vaitkutė ir prof. Giedrius Su
bačius. Kreiptis galima į univer
sitetą telefonais (312) 996-4412 
ir (312) 996-7856. 

L ie tuvos v y č i ų Vidurio 
Amerikos apygardos 36-tasis 
metinis banketas, paminint 
Lietuvos nepriklausomybe ir 
įteikiant specialų žymenį nusi
pelniusiam lietuviui, bus 
vasario 4 d., 4:30 vai. p.p., Mar-
tiniąue pokylių salėje, Ever-
green Park, IL. Šį kartą bus 
pagerbta Ateitininkų federacija, 
o žymuo įteiktas jo vadui Juozui 
Polikaičiui. Jau galima rezer
vuoti vietas, skambinant Julie 
Zakarka 708-425-5015. 

Vyresniųjų lietuvių Socialinis 
skyrius gruodžio 28 suorgani
zavo išvyką, į United Center 
pamatyti cirką. Kaip ir visada, 
atvykome į „Seklyčią" anksčiau 
negu numatyta. Todėl galėjome 
laiku išvykti, kad nepavėluoti į 
pasirodymą. Kadangi buvo dar
bo diena, tai cirke daugiau ma
tėsi moksleiviai ir į poilsį išėję 
vyresnieji. Rūpestingos vadovės 
dėka, tuoj buvome įleisti į patal
pas ir užėmėme mums skirtas 
vietas. Vos spėjome susėsti, tuoj 
sužibo arenoje šviesos ir 
pasirodė akrobatai. Vienoje vie
toje važinėja ratais: trys ratai 
atskirai važiuoja, o akrobatas 
pereina nuo vieno ant kito, su 
tuo, kurį laiką pavažiavęs, 
peršoka ant trečio ir taip be 
galo. Nuostabu. Tuo pačiu metu 
kitoje vietoje akrobatas šokinė
ja, vaikščioja, vartosi per virvę, 
kitur uždarame rate trys moto-
cikliukai važinėja nuo viršaus į 
apačią, iš apačios į viršų, išdari
nėdami įvairiausias kilpas. 
Šiurpas ima žiūrint ir bijant, 
kad nesusidurtų. Taip žiūrovui 
ir neaišku, į kurią p u S ę žiūrėti, 
juk norisi viską pamatyti. 

Juokdariai šį kartą tikrai įdo
mūs. Juokdarys iš publikos pasi
renka keletą moterų ir vyriškių 
bei pastato visą „operą". Ką jo 
solistai nesugeba, juokdarys 
pats atlieka. Baigus vieną 
numerį, tuoj kitas juokdarys jau 
ką kitą sugalvoja. Smagu pasi
juokti. 

Antroje dalyje pasirodė 
gyvuliai ir žvėrys, kuriuos 
neblogiau už vyrus valdė ir mo
terys. Kaip grakščiai moterys jo
jo ant žirgų, išdarinėdamos įvai
riausias kilpas. Milžinas 
dramblys, o jo dresiruotoja tokia 
mažytė, kaip gražu buvo stebėti, 
kaip ji su juo išdarinėja įvairius 
pokštus. Tai ant jo joja, tai į ausį 
pašnibžda, tuoj dramblys ir stoja 
ant dviejų kojų. 

Na, o liūtus stebėti visada 
baugu (čia liūtai — ne iš Wizard 
of Oz). Atrodo ir jų dresiruotojas 
nelabai drąsus, nes už užtvaros 
sargybiniai pasiruošę, stebi. 

Pasigrožėję spalvų įvairumu, 
programos atlikėjų pasiruošimu 
ir taiklumu nepastebėjome kaip 

sšviesos arenoje pradėjo gesti 
duodamos mums ženklą, kad 
pasirodymas pasibaigė. Nors ir 
nenorėdami, keliamės iš vietų ir 
einame savo autobuso link. Su
sėdę į savo vietas, vėl atgyjame 
ir vienas kitam pasakojame, ką 
matėme ir ko nematėme. Tuo 
tarpu mūsų nepailstanti vado
vė E. Sirutienė tol neleidžia vai
ruotojui pajudėti, kol nesu
skaičiuoja, ar visi esame. Įsi
tikinus, kad viskas tvarkoj, 
duoda vairuotojui ženklą va
žiuoti. Vėl judame neramios 
Čikagos gatvėmis „Seklyčios" 
link. 

„Seklyčioje", pasistiprinę gar
džiais pietumis, skirstomės sa
vo namų link. Dėkojame vado
vei E. Sirutienei už visą rūpes
tį ir vargą, kurį išgyveno su 
šypsena lūpose. Turime vilties, 
kad ji mūsų ir ateityje neapleis. 
Ačiū! 

O. Lukienė 

• 1923 m. sausio 15 d. 
lietuviai sukilėliai užėmė Klai
pėdą. 

SĖKMINGAS LABDAROS 
VAKARAS 

Lauke buvo žvarbi žiema ir 
vėjas blaškė sniegą, bet tai 
neatbaidė tų, kurie į „Seklyčią" 
skubėjo! Kurie nenusigando ir 
atvyko, tai tikrai nesigailėjo. O 
kodėl — tai vėliau sužinosite. O 
sušalusieji tuojau sušilo, nes dar 
nespėjus apsiautų nusirengti, 
jie buvo Antano Valavičiaus ir 
jo talkininko Vytauto Dijoko 
kviečiami sušilti. Socialinės 
tarybos talkininkės rūpestingai 
ir gražiai parengė stalą, a'nt 
kurio buvo prikrauta įvairių 
užkandėlių. Apie tą stalą buvo 
susibūrimo ir pasišnekučiavimo 
vieta. Esu skaitęs, kad pagal 
etiketą — tų paruoštų užkandu 
kų, kurių prancūziško pavadini
mo vis tiek teisingai ištarti 
negaliu, tegalima imti 2 ar 3, 
nes reikia daug laiko paruo
šimui. 

Netrukus pradėjo kviesti vi
sus sėsti prie stalų. Visiems į 
savo vietas 3usėdus, Birutė 
Jasaitienė, Socialinės tarybos 
pirm., taip pat ir begalės 
labdaringų darbų organizatorė, 
padėkojo visiems, kurie, nepai
sant blogo oro, susirinko ir tuo 
pačiu paremia Socialinės tary
bos darbus. Po savo trumpo 
žodžio pakvietė kun. Viktorą 
Rimselį, MIC sukalbėti invoka-
ciją. Po trumpos, bet prasmingos 
invokacijos, pradėjo nešti mais
tą ant stalų. Vakarienė buvo 
gausi ir skoningai parengta. 
Dar bevalgant, pradėjo platinti 
laimėjimų bilietėlius. 

Bebaigiant valgyti, Birutė 
Jasaitienė atsistojo ir pradėjo 
maždaug tokiais žodžiais: 
„Šįvakar kitoje vietoje, kažką 
gerbia. Tikro pagerbimo verti 
yra Antanas ir Viktorija Vala
vičiai, kurie visur dirba ir 
visiems padeda. Beveik nėra to
kių darbų, kur jie aktyviai 
neprisidėtų (šie jos žodžiai buvo 
palydėti gausiu plojimu). Be to, 
visi kurie čia susirinkę, yra ver
ti pagarbos, kadangi visi daly
vauja lietuviškoje.veikloje. Ir 
pradėjo pavardėmis vardinti 
tuos, kurie jos manymu, yra 
daugiau nusipelnė. Po to žodį 
tarti pakvietė saiėje esančią 
Reginą Narušienę; JAV. L.B. 
valdybos pirmininkę, kuri 
trumpu žodžiu pasidžiaugė vi
sais tais darbais, kuriuos 
Socialinė taryba atlieka ir 
kuriems vadovauja tarybos pir
mininkė Birutė Jasaitienė. Nuo 
čia vadovavimą perėmė Elena 
Sirutienė, „Seklyčios" renginių 
vadovė. Kuri pakvietė meninę 
dalį atlikti, visiems gerai žino
mus, sol. Margarita Momkienę 
ir sol. Vaclovą Momkų. Pir
miausia padainavo kupletus, 
apie kai kuriuos salėje esančius 
(manau, kad juos pats Vaclovas 
Momkus ir parašė). Po to pasa
kė, kad bus mažas pasikeitimas, 
nes jų akompaniatorius atvykti 
negalėjo. Kadangi „Seklyčia" 
jiems nėra svetimi namai, tad 
kaip namuose jausdamiesi, ir be 
akompaniatoriaus apsiėjo. Tik 
turbūt kitas dainas atliko. Pa
dainavo: „Nors ir nedainuoji 
(meilės serenadą)", „Jei tu 
būtum žuvytėlė". Dalyvavusieji 
kupletą ir dainas šiltai priėmė, 
ir plojimų nepagailėjo. 

Po meninės dalies prasidėjo 
laimėjimai. Faktiškai jų buvo 
du: vadinamas „didysis" t.y. 
buvo traukiami bilietai, kurie 
buvo išsiuntinėti, ir „mažiems" 
— tai ta, kurios bilietukus salėje 
išplatino. Pirmąjį bilietą iš
traukti buvo pakviesta Lietuvių 
fondo tarybos pirm. Marija Re
ni ienė, kadangi LF yra didžiau
sias visų darbų rėmėjas. Paskui 
buvo pakviesti dr. Petras Kisie
lius, dr. Ferdinandas Kaunas ir 
dr Albina Prunskienė. Prave-
dus abu laimėjimus, dalyviai 
dar kiek pasišnekučiavo, bet di
džiuma, pasistatę apykakles, 
prie savų automobiliu skubėjo. 

J» Žygas 

,VALANDĖLĖ MISTIKA' 

Dr. Chengpei Xu, Kaori Ishida, Ayaka Ishida ir ūcuko Sagaguchi pasirodo 
„Saulutės", Lietuvos vaikų globos būrelio ruoštame koncerte gruodžio 17 d. 
L e m o n t e Nuotr. Algio Mockjdčio 

Vaclovas Momkus ir dr. Petras Kisielius .JLabdaros vakare", mostau* 
Socialinių reikalų tarybos 1996 m gruodžio 9 d. „Seklyčioje" 

Nuotr Zigmo D*«atto 
• 1918 m. vasario 24 d. Esti 

ja paskelbė nepriklausomybę. 

Sekmadienį, gruodžio 17 d., 
Lietuvių dailės muziejuje, Le
monte, „Saulutė", Lietuvos 
vaikų globos būrelis, tuoj po šv. 
Mišių surengė prieškalėdinį lab
daros koncertėlį, „Valandėlė 
mistika". 

Muziejaus prieangyje svečių 
laukė kalėdiškai papuoštas 
stalas, įvairiausi užkandėliai, 
šventiški sausainiai, vynas, 
vaisvandeniai ir kava. Po malo
naus pabendravimo ir pasivaiši 
nimo prasidėjo popietės pro
grama. 

Dailininkų paveikslai, skulp
tūros, baltų šviesyčių nusags
tytos eglutės bei kalėdinės gėlės 
apsupo šventiška nuotaika 
draugiškai nusiteikusią pub
liką. Programą pradėjo „Saulu
tės" pirmininkė Indrė Tijū-
nėlienė, padėkodama gausiai 
susirinkusiems ir pareikšdama 
ypatingą padėką šiems asme
nims: Mercy Lift pirmininkui 
Jurgiui Lendraičiui, nes Mercy 
Lift dėka „Saulutės" siuntiniai 
pasiekia Lietuvą; seselei Dot iš 
St. Patrick's parapijos St. 
Charles miestelyje, per kurią 
„Saulutė" pastoviai gauna 
suaukotų drabužių ir avalynės; 
PLC administratoriui Romui 
Kronui už „Saulutei" suteiktą 
prieglobstį; Jonui Veselkai už 
pirmą piniginę auką „Saulutei" 
įsikūrus; Frank Zapoliui, pa
ėmusiam tiesiogiai remti pirmą 
vaiką, „Saulutei" įkūrus „Spon-
sor a Child" programą, ir Biru
tei Zalatorienei už nuoširdžią 
talką, susidūrus su transporta-
cinėm problemom. Kiekvienam 
buvo įteikti Raimundo Lapšio 
„Crystal Studio" autoriniai 
kalėdiniai papuošalai. 

Pirmoje koncerto dalyje pasi
rodė japonų ir dvi kiniečių dak
tarų šeimos. Šie specialistai 
daktarai, dirbdami Čikagos uni
versitete, sužinojo apie „Saulu
tės" labdaros darbą iš tame 
pačiame universitete dirbančios 
labai veiklios „Saulutės" narės 
Marytės Černiūtės. Jie ir jų 
šeimos tuoj mielai pasisiūlė 
„Saulutei" ateiti į talką, šiuo 
atveju, atlikti dalį programos 
labdaros kalėdiniame koncer
tėlyje. 

Nors mūsų ir jų kultūros taip 

Kai kurie mūsų skaitytojai 
atkreipė dėmesį, kad prie kelių, 
„Draugo" trečiame puslapyje 
spausdinamų, atkarpos (dr. Al
binos Prunskienės) dalių ne
buvo eilės numerėlių. Pasirodo, 

. kad jie nubiro befotografuojant, 
bet atkarpos eilė dėl to nenu
kentėjo. Kadangi ši atkarpa 
nėra novelė, romanas ar atsi
minimų pluoštas, turintis nuo
seklų tęstinumą, tad kartais 
gali susidaryti įspūdis, kad jos 
eilės tvarka kiek pašlijusi. Taip 
nėra: spausdiname, kaip autorė 
atsiuntė, o dėl notaarėhų — juk 
nesvarbu, nes eilę galima suras
ti pagal laikraščio datą 

tolimos ir taip skirtingos, tačiau 
nuoširdi pasidalinimo dvasia 
vienų su kitais tuo, kas kiekvie
nam brangu, nuostabiai visus 
suartina. Kaip gera ir gražu 
matyti juos, jautria širdim 
atsiliepusius, rūpestingai besi
jungiančius į artimo meilės 
darbą. 

Vilkėdama japoniškus rūbus, 
Ikuko Sakaguchi pašoko tra
dicinį japonų šokį „Moteris su 
sniego baltumo gerve". Dr. 
Sakaguchi trumpai paaiškino 
šokio simboliką: meilę, rūpestį, 
kančią, džiaugsmą. Po to buvo 
japoniškų dainų pynė, kurią 
visa šeima dainavo su nuošir
dumu ir paprastumu. Cheng Li 
Xu, iš Kinijos pasitraukusio dr. 
Chengpei Xu keturiolikmetė 
dukrelė, paskambino pianinu 
du kinietiškus kūrinius ir 
Schumann „Romance". Įdomiai 
skambėjo dr. Xu grotas veikalas 
kiniečių liaudies styginiu in
strumentu „erhu". Šis instru
mentas siekia gilios senovės 
laikus, prieš 1200 metu. 

Antrąją dalį atliko solistė 
Audronė Gaižiūnienė, akompa
nuojant Ričardui Šokui, ir akto
rė Audrė Budrytė. Solistė pa
dainavo J. Tallat-Kelpšos „Vie
name darže", G. Puccini „O mio 
bambino caro", E. Grieg „Gulbę" 
ir F. Lehar Vilijos dainą iš op. 
„Linksmoji našlė". 

Aktore Audrė Budrytė įdo
miai deklamavo prancūziškai ir 
lietuviškai ištrauką iš Oskaro 
Milašiaus „Svetimieji". 

Solistė A. Gaižiūnienė ir 
akompaniatorius R. Šokas pui
kiai atliko trečiąją koncerto 
dalį, kurią sudarė trys arijos iš 
G. F. Handel „Messiah": „I 
know that my Redeemer li-
veth", „Rejoice greatly, o 

Prasidėjus Naujiems 
tams, Illinois valstijos vairuo
tojams daugiau kainuos baudos 
už eismo taisyklių pažeidimus; 
įstatymo knygos papildytos net 
160 naujų taisyklių, kuriose 
tarp kitų yra ir šios: už per 
greitą važiavimą kelio taisymo 
zonoje reikės mokėti 150 dol. 
pabaudą, jeigu kas pervažiuos 
geležinkelį, kai pervazos vartai 
bus nuleisti ir blykčios pavojaus 
signalai, turės užmokėti iki 500 
dol. pabaudą, arba atlikti 50' 
valandų socialinės tarnybos dar
buose (bus baudžiami ne tik vai
ruotojai, bet ir pėstieji); jeigu pa 
statys mašiną į invalidams re
zervuotą vietą, bus nubausti 
200 dol. (iki šiol bauda tebuvo 
50 dol.)*, jeigu nesustos, kai 
mokyklų autobusai paima ar 
išleidžia vaikus, už pirmą 
nusižengimą laukia 150 dol. 
bauda, o už tolimesnius — iki 
500 dol. (vairuotojo teises gali 
būti suspenduotos nuo 3 mėn. 
iki metų); taip pat labai stipriai 
bus baudžiami neblaivūs 
vairuotojai. 

daughter of Zion" ir „Of God is 
for us, who can be against us?" 

Visi atlikusieji programą 
menininkai neėmė honoraro, jį 
paaukodami „Saulutei", Lietu
vos vaikų globos būreliui. Pro
gramoj dalyvavę menininkai 
buvo apdovanoti gėlėmis, o 
japonų ir kiniečių šeimoms buvo 
dar įteikta po Vyt. Landsbergio 
knygą apie Čiurlionį. 

„Saulutės" pirmininkė padė
kojo visiems, taip gausiai atsi
lankiusiems į šį tradicinį prieš
kalėdinį koncertėlį, ir pabaigai 
paskaitė ištrauką iš gauto 
padėkos laiško. Šis laiškas iš 
Lietuvos rašytas eilinės moters, 
kuri su savo vyru paėmė globo
ti 5 našlaičius, nuo 6 -10 metų 
amžiaus. 

„Saulutė" džiaugiasi, kad tiek 
daug žmonių Šį Advento sekma
dienį savo atsilankymu parodė 
jautrumą ir suteikė paramą pa
tiems silpniausiems, ne dėl savo 
kaltės, į pasibaisėtiną padėtį 
patekusiems, mažiesiems 
lietuviams. Šiems vargstan
tiems vaikams buvo surinkta 
$1,375. Tai graži kalėdinė do
vana. 

Nijolė Kašubienė 

„TIK MOČIUTĖS DĖKA" 

Prieš kiek laiko „Draugo" pa
skutiniame puslapyje straipsne
lyje apie šias tris uolias, mokslo 
siekiančias, lietuvaites buvo kai 
kurių netikslumų (straipsnelio 
autorė, atrodo, nepasitikrino vi
sų faktų), todėl su malonumu 
pakartojame jų nuotraukas ir 
trumpus po jomis parašus. 

Jane R. Kapočiūtė, M.D., pernai 
metais baigusi Rush Medical Univer 
sity ir gavusi „Doctor of Medicine" 
diplomą. Ji dirba kaip gydytoja 
Christ ligoninėje Oak Lawn, IL. 

Aurelija Kapočiūtė, studijuojanti 
DePaul universitete. Motinai Rasai 
Kapočienei anksti mirus, močiutės 
M. Augustinavičienės globoje Aure
lija augo ir galėjo mokytis, besiruoš
dama ateičiai. 

Rita Kapočiūtė, baigusi gailestingų
jų seserų mokslus, sėkmingai darbuo
jasi savo profesijoje Ji yra Manjo« 
Augustinavičienės dukraitė, kurią, 
motinai mirus, j mokslus leido mo
čiute 




