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Vytautas Landsbergis aiškina 
savo pastabas dėl Sausio 13-sios 
Vilnius , sausio 21 d. (BNS) 

— Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis sureagavo į 
politikų krit iką dėl jo kalbos 
Seime minint 1991 metų Sau
sio 13-tosios metines, ir nu
tarė pagrįsti savo prielaidas, 
kad tos tragedijos išvakarėse 
Lietuvos vyriausybės sprendi
mai „buvo sinchronizuoti su 
SSRS jėgos žinybų sprendi
mais". 

Trečiadienį dienraštis „Lie
tuvos aidas" išspausdino V. 
Landsbergio straipsnį „Įžanga 
į Sausio 13-tąją", kuriame na
grinėja 1991 metų sausio 4-12 
dienų įvykius. Seimo pirmi
ninkas primena, kai 1991 m. 
sausio 4 d. Lietuvos vyriau
sybė priėmė nutarimą iki sau-
sios 7 d. pakelti mažmenines 
maisto produktų kainas dau
giau kaip 3 kartus, „...pir
madienį žmones jau pribloškė 
naujosios kainos. Mykolas Bu
rokevičius tuoj surašė išda
vikišką reikalavimą įvesti ne
priklausomoje valstybėje kitos 
valstybės prezidento valdy
mą", rašo V. Landsbergis. 

-„Informacija apie interfron-
tininkų laukiamą Lietuvos vy
riausybės žingsnį turėjo būti 
gauta Maskvoje sausio 4-osios 
vakare. Sausio 5-tąją, konsta
tavus šią skatinančią aplinky
bę ir t rumpą savaitgalio tvar
karaštį, SSRS Gynybos mi
nisterija išleidžia įsakymą 
siųsti į Vilnių 234 ąjį oro de
santinį pulką ir dislokuoti jį 
Šiaurės miestelyje per tris die
nas — ligi sausio 8-osios!", 
rašo tuometinio Atkuriamojo 
Seimo pirmininkas. 

Pasak V. Landsbergio, tuo 
pat metu „iš kitur buvo ska
t inamas prieš kainų pakėlimą 
protestuojančių įmonių verži
masis į Aukščiausiąją Ta
rybą", kur iam pavykus, būtų 
išvaikytas parlamentas. 

„Išėjo kitaip, Aukščiausioji 
Taryba a t šaukė pakėlimą, ta
riamai 'spontaniško' pervers
mo priežasties neliko. Vyriau
sybė atsistatydino", rašo Sei
mo pirmininkas. 

Tada Kremlius visą dėmesį 
sutelkė kariniam smūgiui, ir 
sausio 10 dieną į Vilnių buvo 
atsiųsta speciali KGB štur-
muotojų grupė „Alfa", ir taip 
prasidėjo „antrasis dramos 
veiksmas". 

„Pirmasis vyko sausio 5-8 
dienomis. Jo esminis bruožas 
— Lietuvos vyriausybes ir 
SSSR Gynybos ministerijos 
bei KGB sprendimų sutapi
mas. Galbūt — atsitiktiniai 
sutapimai. Galbūt — mani
puliavimas vyriausybės veiks
mais. Galbūt — derinimas", 
rašo V. Landsbergis. 

Pasak jo, „atsakyti reikėtų. 
Ligi šiol neaišku, ar ištirtas 
sausio 13-tosios byloje kainų 
pakėlimo epizodas, kaip gali
ma sudedamojo sąmokslo da
lis". 

Kaip skelbta, centro ir kai
rieji politikai, buvusieji Kazi-
mieros Prunskienės kabineto 
nariai ir prezidentas Algirdas 
Brazauskas, kaip buvęs tos 
vyriausybės vicepremjeras, la
bai kritiškai įvertino V. 
Landsbergio spėliojimus, iš
sakytus per iškilmingą Seimo 
posėdį Sausio 13-tajai pažy
mėti. 

„Lietuvos aidas" taip pat 
skelbia jau anksčiau žinomą 
ištrauką iš LSSR KGB pirmi
ninko pavaduotojo S. Čaplino 
rašto apie buvusią Lietuvos 
Respublikos premjerę K Prun
skienę „ir galimus jos atėjimo 
į valdžią būdus". Pranešimas 
pagrįstas KGB šaltinio „Kliu-
gerio" informacija. 

Seimo pirmininkas 
turėtų pasitraukti iš 

pare igu 

Socialdemokratas Vytenis 
Andriukaitis mano, kad dėl 
Sausio 13-osios minėjime Sei
me pasakytos kalbos Seimo 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis nebeturėtų likti šiame 
poste. 

Spaudos konferencijoje tre
čiadienį V. Andriukaitis teigė, 
kad Sausio 13-osios minėjimas 
Seime kvepėjo „politiniu naf-
talinu", o V. Landsbergio bei 
kunigo Roberto Grigo kalbos 
„buvo spjūvis į veidą tautai, 
išrinktajam prezidentui bei 
pirmajai vyriausybei". 

„Vargu, ar jis gali būti šiame 
poste, kuriame, reikalui esant, 
galima pavaduoti prezidentą", 
sake V. Andriukaitis ir paragi
no pirmosios Nepriklausomos 
vyriausybės narius paduoti 
Seimo pirmininką V. Lands
bergį į teismą dėl garbės ir 
orumo įžeidimo. 

Sausio 11d. Šv. Pranciškaus Saleziečio bažnyčioje, Los Angei-- poetui Bernardui Brazdžioniu; buvo įteiktas po
piežiaus Jono Pauliaus II dar praėjusiais metais paskirtas gh.'̂ .nnas apdovanojimas — Šv. Gregorijaus Didžiojo 
ordinas. 

Nuotr.: (Iš kairės) poetas Bernardas Brazdžionis, ordiną "eikęs Los Angeles arkivyskupas, kardinolas Roger 
Mahony ir prelatas Jonas Kučingis 

Valdininkų atlyginimai 
bus didinami iš sutaupytu lėšų 
Vilnius, sausio 12 d. (BNS) 

— Vyriausybės žada toliau di
dinti kvalifikuotų valdininkų 
atlyginimus, bet ne mokesčių 
mokėtojų sąskaita. 

Aukščiausios valdžios insti
tucijose dirbančių žmonių dar
bo užmokestis lapkritį viduti
niškai buvo visų didžiausias 
— 1,798 litai. 

Vyriausybės spaudos tarny
ba sausio 12 d. paskelbė, kad 
aukščiausios kvalifikacijos 
specialistų darbo užmokestis 
pastaruoju metu buvo didina
mas iš lėšų, kurios buvo su-

mo darbuotojų atlyginimai ne
retai tebėra mažesni negu tos 
pačios kvalifikacijos specialis
tų kitose ekonominės veiklos 
srityse. 

Šiemet vyriausybė priėmė 

nutarimą, kuriuo nustatomas 
maksimalus leistinas valdi
ninkų etatų skaičius ministe
rijose ir vyriausybės įstaigose 
— palyginti su pernai metų 
pradžia, j is sumažėjo 500. 
Netrukus numatoma suma
žinti etatų skaičių tarnybose 
ir inspekcijose, sakoma prane
šime. 

Maskva — apie JAV ir Baltijos 
valstybių chartiją 

Maskva, s a u s * 21 d. (In-
terfax-BNS) — Rusija „labai 
aiškiai" pareiškia, kad jeigu 
Baltijos valstybių priėmimas į 
NATO taps realas, neišven-

taupytos, peržiūrėjus iš biu- giamai bus iš naujo apsvarsty-
džeto finansuojamų įstaigų ti Rusijos santykiai su Šiaurės 
darbuotojų tarnybinių atlygi
nimų schemas. 

„Darbo apmokėjimo siste
ma šalyje pertvarkoma taip, 
kad ji skatintų darbuotojų 
skaičiaus mažinimą, panai
kintų darbo apmokėjimo lygia
vą ir sudarytų geras sąlygas 
aukštos klasės specialistų dar
bui", sakoma pranešime. 

Valstybės valdymo darbuo
tojų vidutinis darbo užmokes
tis per 11 praėjusių metų mė
nesių padidėjo 19.1 proc., ta
čiau, kaip pastebi vyriausybės 
spaudos tarnyba, dar sparčiau 
didėjo švietimo darbuotojų 
(27.3 proc.), mokslo darbuoto-

Atlanto sąjunga, antradienį 
spaudos konferencijoje Mask
voje pareiškė oficialus Rusijos 
URM atstovas Genadij Tara-
sov. 

Jis pabrėžė, kad po pirminio 
susipažinimo su sausio 16 d. 
Vašingtone pasirašyta JAV ir 
Baltijos valstybių bendradar
biavimo Chartija, „ir ypač su 
tuo, kaip ji pateikiama pasi
rašiusių valstybių sostinėse, 
iškyla nemažai klausimų". 

Anot aukšto diplomato, 
Maskva „įsidėmi'' paaiškini
mus, kad pasirašytoji Chartija 
„nėra juridiškai įpareigojantis 
dokumentas". „Tačiau Charti-

Lenkų spauda — apie 
Vilnijos konfliktą 

V a r š u v a , sausio 21 d. 
(BNS) — Antradienį Lietuvos 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, „kuris nuo savo 
politinės karjeros pradžios 
nuosekliai kovojo su lenkiš
kumo Lietuvoje apraiškomis, 
viešai panaudojo argumentą, 
jog ginčas dėl dvikalbystės ne
va kenkė Lietuvos ir Lenkijos 
santykiams", trečiadienį rašo 
dienraštis ..Zycie". 

Andrzej R. Potocki kores
pondencijoje „Priešingai Euro
pai" su paantraš te „V. Lands
bergis ir toliau atakuoja Vil
niaus rajono savivaldybę už 
lenkų kalbos įvedimą įstaigo
se" pasakojama rajono savi
valdybes priimto sprendimo 
istorija. 

Laikraštis cituoja Vilniaus 
rajono merės Leokadijos Janu
šauskienės žodžius. kad 
„sprendimas buvo priimtas ne 
vien iš sentimentalumo, o to
dėl, kad daug senų žmonių 

nesugeba išmokti lietuviškai". 
„Zycie" teigia, kad „norėda

mi įsidarbinti valstybinėse įs
taigose arba kai kuriose pri
vačiose firmose, lenkai privalo 
išlaikyti lietuvių kalbos egza
miną. Netgi nekvalifikuotas 
personalas turi išlaikyti III 
kategorijos egzaminą. Visa tai 
turi apmokėti iš savo kišenės, 
o dauguma jų priklauso var
gingiausiam visuomenės 
sluoksniui". 

Pasak laikraščio, „griežčiau
siai prieš mažumos kalbos 
vartojimą įstaigose stoja Lan
dsbergio konservatoriai". 

..1991 metų Tautinių mažu
mų įstatymas prieštarauja 
Valstybinės kalbos įstatymui. 
Pirmasis tarnauja tam, kad 
pasirodytų Europai, kaip Lie
tuvoje rūpinamasi tautinėmis 
mažumomis, antrasis — kaip 
iš tikrųjų yra", lenkų žurna
listui sakė Lietuvos Seimo na
rys Arturas Plokšto. 

jų (23.5 proc.), sveikatos ap- jos dalyvių komentaruose gau-
saugos ir socialinių darbuoto- s u svarstymų apie JAV įsi-
jų (22.7 proc.) atlyginimai. pareigojimą remti Latvijos, 

Vyriausybės spaudos tarny- Lietuvos ir Estijos įstojimą į 
ba atkreipė dėmesį, kad valdy- NATO, nors anksčiau buvo ti-

Artūras Paulauskas kandidatuos 
į Seimą 

Vilnius, sausio 21 d. (BNS) 
— Buvęs kandidatas į Lietu
vos prezidentus Artūras Pau
lauskas, „per plauką" ne
laimėjęs valstybės vadovo pos
to, ketina kandidatuoti į Sei
mo narius. 

44 metų teisininkas A. Pau
lauskas kovo 22 dieną papil
domuose rinkimuose Naujo
sios Vilnios apygardoje žada 
dalyvauti kaip nepriklauso
mas kandidatas, pranešė „Lie
tuvos rytas". 

Kovo 22 dieną Naujojoje 
Vilnioje ir Vilniaus-Trakų 
apygardoje bus renkami Sei
mo nariai į dvi laisvas vietas, į 
kurias nebuvo išrinkti per 
parlamento rinkimus 1996 m. 
rudenį. 

Vyriausioji rinkimų komisija 
sakė, kad dar nė vienas asmuo 
nėra oficialiai pareiškęs, jog 

kandidatuos, nors oficiali kan
didatų registracija prasidėjo 
sausio 16-ąją. 

Neoficialiai yra pareiškęs 
kandidatuosiąs Liaudies vie
nybės sąjungos vadovas Juri
jus Subotinas. nesėkmingai 
bandęs dalyvaur; prezidento 
rinkimuose. 

Per prezidem o rinkimus 
Naujosios Vilnio- rinkėjai pa
rėmė A. Paulauską, kuris ten 
surinko pustreč: karto dau
giau balsų, nei rinkimus lai
mėjęs Valdas Adamkus. 

A. Paulauskas Lietuvos ry
tui" sakė, kad neketina stoti į 
kurią nors partiją, bet už
siminė norįs kurt; savo „visuo
meninę organizac; a, judėjimą, 
ar partiją". Jo nuomone, nau
joji organizacija turėtų būti 
centristinės orientacijos. 

kinama, kad klausimas dėl 
Baltijos valstybių priėmimo į 
sąjungą nekeliamas", pabrėžia 
Rusijos URM atstovas. 

Jis ypač pabrėžė, jog „Ru
sijos požiūrį į Chartiją iems 
tai, kaip jos įgyvendinimas, 
praktiniai mūsų kolegų žings
niai prisidės prie bendrųjų sie
kių užtikrinti saugumą ir pa
stovumą Baltijos regione bei 
visame Europos žemyne". 

G. Tarasov ta ip pat atkreipė 
dėmesį į tai , kad „Chartijoje 
nutylėtos" neseniai paskelbtos 
Rusijos iniciatyvos dėl pasi
tikėjimo ir pastovumo stiprini
mo Baltijos regione. 

Rusija jau seniai 
pripažino Lietuvos 

aneksiją 
Viln ius , sausio 20 d. (BNS) 

— Lietuvos URM atsiliepė į 
Rusijos abejones dėl sovietų 
agresijos prieš Lietuvą, at
kreipdama dėmesį, kad Rusija 
jau yra oficialiai pripažinusi, 
jog Sovietų Sąjunga 1940 me
tais aneksavo Lietuvą. 

„Lietuvos ir Rusijos 1991 
metų liepos 29 dienos sutar
tyje abi šalys išreiškė įsiti
kinimą, kad SSRS 'pašalinus 
Lietuvos suverenitetą pažei
džiančias 1940 metų aneksijos 
pasekmes', bus sudarytos pa
pildomos Lietuvos ir Rusijos 
tarpusavio pasitikėjimo sąly
gos", sakoma antradienį išpla
tintame URM pareiškime. 

Tai, anot URM, įrodo, jog 
Rusija pripažino Lietuvos 
suverenitetą pažeidusią 1940 
metų aneksiją. 

Lietuvos URM pareiškimas 
buvo paskelbtas atsiliepiant 
į sausio 8 d. Rusijos URM 
nusiųstą Rusijos parlamentui 
laišką, kuriame sakoma, kad 
užėmus Baltijos valstybes 
1940 metais, tarptautinė trise 
pažeista nebuvo, nes .<aro 
tarptautinėje teisėje nebuvo 
straipsnio, draudžiančio ki
toms valstybėms grasinti jėga. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS, Reuter. DPA, AP, lnterfax. ITAR-TASS, BelaPAN, 
R1A ir ELTA žirnų agentūrų pranešimais) 

Praha. Antradienio vakarą Čekijos parlamentas valstybes prezi
dentu naujajai 5 metų kadencijai perrinko 1989 metų demokratinės 
revoliucijos „architektą" Vaclav Havel. Antrajame rinkimu rate Že
muosiuose parlamento rūmuose jis išrinktas vos vieno balso persvara. 
Pagal Čekijos konstituciją, prezidentas neturi didelių įgaliojimų, jam 
suteiktos labiau atstovaujamasis vaidmuo, tačiau V. Havel tebeturi 
tautos sąžinės ir komunizmo Rytų Europoje nuvertėjo įvaizdį. 

Amerika siekia diplomatinio Irako krizės sprendimo, tačiau yra 
pasiryžusi neleisti Bagdadui grasinti kaimynams biologiniu, chemi
niu ir branduoliniu ginklu, trečiadienį pareiškė JAV gynybos sekreto
rius William Cohen, kalbėdamas lėktuvnešio „Independence" jūrei
viams ir aviacijos įgulai, siekdamas pakelti jų dvasią prieš vykstant į 
Persijos įlanką. Pasak W. Cohen. ši įgula taps dalimi didesnių Persi
jos įlankoje esančių Amerikos pajėgų, kurios vers Irako vadovą Sad-
dam Hussein laikytis Jungtinių Tautų sankcijų ir leisti atlikti gink
luotės patikrinimus. Sekretorius sake, kad šio laivo įgula yra „laisvės 
plienas ir kardas". Tai bus jau ketvirtas šio laivo žygis j i'ersijos įlan
ką po 1990 metų karo prieš Iraką. 

Vašingtonas. Susitikime su JAV prezidentu Bili Clinton buvo pa
siekta tam tikra pažanga, trečiadienį pareiškė Izraelio ministras pir
mininkas Benjamin Netanyahu. Pasak jo, antradienį įvykusiame su
sitikime buvo kalbama apie palestiniečių taikos įsipareigojimus ir 
Izraelio kariuomenes išvedimą iš Vakarų Kranto. JAV pareigūnas at
sisakė detaliau paaiškinti B. Clinton pasiūlymą, tačiau vienas derybi
ninkams artimas asmuo sake. jog B. Clinton pasiūlė Izraeliui kariuo
menę išvesti pamažu, „mažais žingsneliais", o ne vienu kartu. Mai
nais palestiniečiai turėtų imtis konkrečių saugumo priemonių, taip 
pat dalintis žvalgybos informacija apie palestiniečių karinguosius is-
lamistus, sakė pareigūnas. 

Berlynas. KGB archyvuose rastas SS vado Heinrich Himmler su
sitikimų dienoraštis gaii išspręsti istorikų ginčą, ar Adolf Hitler as
meniškai davė įsakymą vykdyti žydų holokaustą, teigia ši dokumentą 
radęs Berlyno tyrinėtojas Christian Gerlach. Šis atradimas pateko į 
Vokietijos spaudą, ir kai kurie laikraščiai paskelbė A. Hitler atsako
mybę galutinai „įrodyta". Rastajame dienoraštyje minimas susitiki
mas su „fiureriu", o pirmuoju punktu pažymėta; „žydų klausimas — 
nušluoti, kaip šalininkus". Dienoraštį Ch. Gerlach rado, tirdamas do
kumentus apie nacių politiką okupuotoje Baltarusijoje. Istorikas 
pažymi, kad H. Himler vartoja platų terminą „žydų klausimas", ne 
„rytų žydai" arba ..sovietų žydai", ką turėtų apimti žodis „šalinin
kai". Gretindamas su ankstesnių dienų įvykiais, Ch. Gerlach teigia, 
kad H. Himler kalba apie „esminį Hitlerio sprendimą nužudyti visus 
Europos žydus". 

Bagdadas. Irakas nurodė Jungtinėms Tautoms įšaldyti slaptų 
„prezidento objektų" patikrinimus, kol specialistai nepateiks teigiamo 
pranešimo apie jo pastangas nusiginkluoti, trečiadienį pranešė JT 
ginkluotės tikrintojų vadovas Richard Butier. Pasak jo, šis Irako rei
kalavimas prieštarauja JT Saugumo Tarybos reikalavimams, kad JT 
Specialiosios komisijos (UNSCOM) tikrintojams būtų leista nevar
žomai atlikti patikrinimus visoje valstybėje. 

Maskva. Rusijos prezidentas Boris Jelcin gali iškelti savo kandi
datūrą trečiai kadencijai, nors dažnai sirguliuojantis prezidentas tai 
anksčiau neigė, trečiadienį pareiškė ministro pirmininko pirmasis pa
vaduotojas Boris Nemcov. Naujoji Rusijos konstitucija draudžia prezi
dentui siekti trečios kadencijos, tačiau daugelis B. Jelcin patarėjų tei
gia, kad jis pirmajai kadencijai buvo išrinktas sovietų laikais ir todėl 
šis apribojimas netaikomas Sprendimą turės priimti Rusijos Konsti
tucinis teismas. Jei B. Jelcin nuspręs kelti savo kandidatūrą, jį palai
kys Rusijos finansinis elitas, rėmęs jį 1996 m. rinkimuose. 

Švedija. Rusijos L"R ministras Jevgenij Primakov antradienį JAV 
ir Baltijos valstybių chartiją apibūdino kaip ..normalią įvykių seką". 
Jis sakė. ka^ ši sutartis nėra nukreipta prieš Rusijos siekius, joje nė
ra užsimenama apie Baltijos valstybių narystę N'ATO. „Jei taip atsi
tiktų, tai turėtų rimtu pasekmių mūsų santykiams su NATO, nors 
mes su NATO pasirašėme santykių pagrindų sutartį", sake spaudos 
konferencijoje J. Primakov. Rusija pernai Baltijos valstybėms pasiūlė 
saugumo garantijas, kurios buvo kategoriškai atmestos. ..Mūsų nuos
tata dažnai iškraipoma. Niekas nekalbėjo apie vienpuses garantijas". 
sake ministras, tačiau pastebėjo, kad Rusijos santykiai su Baltijos 
valstybėmis lieka įtempti. 

Varšuva. Lenkija iš visų NATO valstybių gavo politines garanti
jas, jog šios remia jos priėmimą į sąjungą, antradienį pranešė Lenki
jos URM. Ministerija sako nematanti jokių esminių kliūčių, kurios 
trukdytų NATO narėms patvirtinti Lenkijos kvietimo į NATO doku
mentus. Svarbiausias yra dokumentu patvirtinimas JAV Senate, kur. 
pasak apžvalgininkų, gali susidurti ir su didžiausiais sunkumais. 

Havana. Popiežiaus Jono Pauliaus II penkių dienų viešnages Ku
boje proga į Havanos bažnyčias ir oro uostą suplūdus maldininkų ir 
tremtinių minioms, mieste netyla maldos, nedžiūva džiaugsmo aša
ros. Gatvės, kuriomis trečiadienį važiuos į Havaną turintis atvykti po
piežius, papuoštos Vatikano ir Kubos vėliavomis. Iš JAV į tėvyne su
grįžta išeiviai, kurie dešimtmečiais buvo atskirti nuo savo šeimų. An
tradienį Kubos valdžia uždraudė nešiotis šaunamąjį ginklą tose vie
tose, kur lankysis Šventasis Tėvas, ir užtikrino, kad pernai Kuboje 
nugriaudejusi sprogdinimų banga ibalandžio-rugsejo mėnesiais vieš
bučiuose ir kitose turistų lankomose vietose įvyko mažiausiai 7 spro
gimai, nuo kurių žuvo italų verslininkas, buvo sužeistųjų I nepasikar
tos. 

* Genera l in i s Lenkijos 
konsu l a s Vilniuje VValdemar 
Lipka-Chudzik Vilniaus uni
versiteto rektoriui Rolandui 
Pavilioniui įteikė 25.000 JAV 
dolerių, skirtų Vilniaus uni
versiteto Adomo Mickevičiaus 
muziejaus restauracijai. 

KALENDORIUS 
Saus io 22 d : Sv Vincen

tas, kankinys <mirė apie 304 
m.i; Anastazas. Gaudentas. 
Aušrys. Skaistė. 

Saus io 23 d.: Ildefonsas. 
Raimundas. Gailys. Gunde. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI ~ 
MINISTRAS A. SAUDARGAS 

ST. PETERSBURG, FL 
Ryšium su Partnerystės 

chartijos pasirašymu tarp 
JAV, Estijos, Latvijos ir Lietu
vos šių metų sausio 16 d., 
Washington, DC, iš Lietuvos 
atvyko Užsienio reikalų mi
nistras Algirdas Saudargas, 
kuris be savo pareigų Wa-
shington, DC, buvo numatęs, 
nors trumpam, aplankyti ke
letą lietuvių išeivijos telkinių, 
jų tarpe ir St. Petersburg, FL. 
Susitarus su JAV LB Krašto 
valdyba ir Lietuvos ambasada 
Washington, buvo nutarta, 
kad ministras susitiks su St. 
Petersburg lietuviais sausio 
12 d. Jis atvyko į Tampą/St. 
Petersburg sausio 11 d., vėlai 
naktį. 

Rytojaus dieną (pirmadienį) 
įvyko pasimatymas su St. Pe-
tersburgo miesto atstovais, 
kurie jam įteikė miesto raktą. 

2 vai. ministras atvyko į St. 
Petersburg Lietuvių klubą, kur 
jau gausiai susirinkę tautie
čiai laukė svečio. Be vietinių 
lietuvių sutikti ministro atvy
ko St. Petersburg miesto at
stovas, St. Pete Beach meras, 
Kongreso nario C. W. Bill 
Young atstovas. Kartu buvo 
atvykę TV stočių ir spaudos 
atstovai. 

Pirmoji oficialioji dalis vyko 
anglų kalba. Angelei Karnie-
nei pristačius ministrą ir 
kviestuosius svečius, LB Flo
ridos apygardos pirmininkas 
L. A. Siemaška pasveikino mi
nistrą Algirdą Saudargą ir 
padėkojo jam už .aplankymą. 
Po to buvo išklausyti sveikini
mai ir mintys kviestų valdžios 
atstovų, į ką ministras atsakė, 
padėkodamas visiems ir pasi
džiaugdamas gražiu bendra
darbiavimu tarp išeivijos lie
tuvių bei amerikiečių. 

Užbaigus oficialią dalį ir 
išvažiavus kviestiems sve
čiams, ministras prabilo į lie
tuvišką visuomenę, įdomiai 
papasakodamas apie esamą 
padėtį Lietuvoje, turimus sun
kumus, daromus progresus ir 
numatomą gražesnę ateitį 
krašto gyvenime. Tuo pačiu 

padėkojo išeivijai už įdėtą 
darbą, atgaunant nepriklau
somybę ir ateinant į pagalbą 
besikreipiant į JAV valdžios 
organus telegramomis, laiš
kais ar telefonais, ryšium su 
NATO, Europos Sąjunga ir t.t. 
Baigęs savo kalbą, ministras 
mielai sutiko atsakyti į klausi
mus ar iškeltas mintis. 

Pasibaigus antrai oficialiai 
daliai, visi buvo pakviesti į 
kitą salę tolimesniam pabend
ravimui su ministru prie at
gaivos ir pyragaičių. Bear-
tėjant 5 vai., pabendravimas 
baigėsi ir ministras turėjo iš
skubėti į oro uostą skrydžiui į 
New Yorką. 

Reikia paminėti, kad kartu 
su ministru atvyko ir naujai 
paskirta Lietuvos ambasados 
pirmoji sekretorė Rita Kazra-
gienė, kuri į JAV buvo atskri
dusi tik prieš penketą dienų. 
Jai buvo proga susitikti su di
desne grupe išeivijos lietuvių, 
pajusti jų nuotaikas ir rū
pesčius lietuviškuose reika
luose. 

Šis gražiai praėjęs ministro 
Algirdo Saudargo sutikimas 
įvyko darnaus bendradarbia
vimo tarp vietos lietuvių dėka. 

Ypatingą padėką reiškiame 
Algimantui Karnavičiui, jau
nosios kartos atstovui, ir An
gelei Karnienei, kurių turimos 
pažintys ir ryšiai su vietos 
valdžios atstovais sudarė ga
limybę ministrui su jais susi
tikti. Labai didelis ačiū LB St. 
Petersburg apylinkės valdy
bai, kuriai šiuo metu vadovau
ja Vida Meiluvienė už gražiai 
suruoštas vaišes. Kartu dėko
ju St. Petersburgo Lietuvių 
klubui, kuriam tuo laiku vado
vavo Albinas Karnius, už sve
tingą priėmimą ministro A. 
Saudargo. Tačiau turbūt 
didžiausia padėka tenka vie
tos lietuviams, kurie taip gau
siai susirinko (apie 300) į pa
simatymą su laisvosios Lie
tuvos Užsienio reikalų mi
nistru. 

L. A. Siemaška 

Algirdas Saudargas 

ŽYMAUS SVEČIO VIEŠNAGĖ 
AURELIJA M. BALASAITIENĖ 

Š. m. sausio 17-18 d. Cleve-
lande viešėjo Lietuvos Res
publikos Užsienio reikalų mi
nistras Algirdas Saudargas, 
kuris taip pat yra ir Lietuvos 
Krikščionių demokratų parti
jos vadas. 

Jis atskrido į Clevelandą iš 
Vašingtono, kuriame buvo 
partnerystės sutarties pasira
šymo tarp JAV ir Baltijos Res
publikų liudininku. Toji sutar
tis patvirtinta keturių prezi
dentų parašais, yra nepapras
tai reikšmingas veiksnys ne
priklausomybę atgavusių Bal
tijos valstybių istorijoje, be 
abejo, turėsiąs svarbos ateity
je, ypač dedant pastangas tap
ti NATO ir Europos Sąjungos 
narėmis, nes Amerikai yra 
svarbus saugumas ir pastovu
mas Europoje. Sutartį pasira
šė Estijos. Latvijos, Lietuvos 
ir JAV prezidentai, o po inau
guracijos Amerikon atvyksiąs 
naujasis Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus savo parašu 
tą sutartį pakartotinai patvir
tins, kaip pranešama kompiu
terio žiniose. I Clevelandą taip 
pat atvyko ir pietuose bei pa
maldose dalyvavo čikagiečiai 
Krikščionių demokratų vadai, 
Pranas Povilaitis ir Jonas Pa
bedinskas. 

Lietuvos Respublikos garbės 
konsule Ingrida Bubliene, gra
žiai suplanavusi svečio pri
ėmimą, šeštadienio vakare 
jam suruošė iškilmingus pie
tus University Club Ąžuolo" 

patalpoje. Pietuose dalyvavo 
Clevelando miesto tarybos ir 
mero bei Ohio valstijos guber
natoriaus atstovai. Buvo skai
tomi jų sveikinimai, o svečių 
tarpe, šalia Clevelando LB 
apylinkės kopirmininkų, dr. 
Viktoro Stankaus ir Ados 
Stungienės, buvo miesto tary
bos nariai, diplomatinio kor
puso dekanas, apskrities kont
rolierius Tim McCormic, Pa
saulinės prekybos centro di
rektorius, komisionierė Jane 
Campbell, tarptautinio Rotary 
klubo prezidentas, žydų fede
racijos atstovai, lietuvių kil
mės Ohio valstijos Kongreso 
narys Kasputis bei nemažai 
kitų įtakingų asmenų. Ohio 
gubernatoriaus atstovas ir pa
tarėjas tautybių reikalams 
August Pust ministrui Sau
dargui padovanojo Ohio valsti
jos istorijos knygą. Nuotaika 
buvo labai jauki ir elegantiš
ka, su skoningomis dekoracijo
mis, žvakutėmis ir smuiko 
muzika. Svečias tarė padėkos 
žodį puikia anglų kalba. 

Sekmadienio ryte, lydimas 
garbės konsulės Ingridos Bub
lienės, Algirdas Saudargas ap
silankė Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijoje, kurios klebonas kun. 
Juozas Bacevičius aprodė jau 
per šimtą metų sulaukusią 
bažnyčią, jį pasveikino ir pa
vaišino kava. Apie dešimtą va
landą, lydimas Ingridos Bub
lienės, dr. Viktoro Stankaus, 
Ados Stungienės ir tautiniais 

drabužiais pasipuošusių mer
gaičių, svečias atėjo į Dievo 
Motinos parapijos bažnyčią. 
Parapijos klebonas kun. Ge
diminas Kijauskas jautraus 
pamokslo metu pasveikino 
svečią ir priminė maldinin
kams, kad ministras Saudar
gas parapijos kavinės patal
pose padarys pranešimą, atsa
kinės į klausimus. Susirinkus 
kavinėje, kun. Kijauskas pa
kvietė Ingridą Bublienę publi
kai pristatyti svečią. Cleve
lando LB apylinkės valdybos 
kopirmininkė Ada Stungienė 
pasveikino ministrą susirin
kusių vardu, jis buvo apdo
vanotas gėlių puokšte, taip 
pat gėlėmis buvo apdovanota 
Lietuvos Respublikos amba
sados pirmoji sekretorė Rita 
Kazragienė. Stebėtinai gausus 
būrys klausytojų su dėmesiu 
išklausė ministro pranešimo 
apie padėtį Lietuvoje. Pradžio
je savo pranešimo garbusis 
svečias gan sentimentaliai, 
bet labai taikliai panaudojo 
„nuolatinės pagalbos" mintį, 
išreikšdamas dėkingumą už 
ilgametes Amerikos lietuvių 
pastangas kovoti už Lietuvos 
laisvės atgavimą, jų maldas ir 
veiklą. Jis taip pat tvirtino, 
kad yra labai svarbu išlaikyti 
ištikimybę moralės idealams. 
Toliau jis pabrėžė, kad yra gy
vybiškai svarbu Lietuvai tapti 
NATO nare. Tam reikia dau
gelio įsipareigojimų, prisideri
nant prie kitų sąjungininkų. 
Buvo džiugu klausyti jo labai 
optimistiško pranešimo apie 
Lietuvoje mažėjančią infliaci
ją, tobulinamą pramonę, atsi
gaunantį žemės ūkį, pastan
gas prisiderinti prie Europos 
standartų ir reikalavimų, ieš
koti rinkos savo gaminiams ir 
produktams bei atlaikyti kon
kurenciją, kas esą gan sunku. 
Jo kalba buvo palydėta triukš
mingais plojimais ir užbaigta, 
giedant „Lietuva brangi", va
dovaujant gražiabalsiui Vla
dui Plečkaičiui. Po to buvo 
klausimų, į kuriuos svečias 
išsamiai ir noriai atsakinėjo, 
bet vengė įsipareigojimų ar 
kontraversijos. 

Pasibaigus pokalbiams kavir 
nėję, Ingrida Bublienė į neto
liese esančias konsulato patal
pas pakvietė spaudos ir visuo
menės atstovus, jų tarpe ALTo 
pirmininką Algį Pautienį, Juo
zą Ardį, LB valdybos narius ir 
radijo valandėlės vedėją Aldo
ną Stempužienę. Taip pat po 
dvyliktos valandos Mišių atvy
ko klebonas kun. Kijauskas. 
Visi pakėlėme taures ir sugie
dojome Algirdui Saudargui 
„Ilgiausių metų", bet kai dar 
padainavome „darbingų me
tų", jis su šypsena pastebėjo: 
„darbų tikrai pakanka". Buvo 
užkandžiaujama ir dalinamasi 
įspūdžiais, su pasididžiavimu 
pastebint, kad tokio žymaus 
svečio viešnagė pagerbė Cleve
lando bei apylinkių lietuvius, 

juos painformavo ir nuteikė 
optimistiškai, savo autoritetu 
paremdamas teigimus ir be
veik užkrečiančiu entuziaz
mu pozityviai nuteikdamas 

klausytoju:-
Pirmadienio „The Plain Dea-

ler" dienraščio laidoje pasirodė 
neilgas, bet labai pozityvus 
straipsnis, užvardintas „Lietu
vos ministras detalizuoja nau
jausias reformas". Straipsnis 
pailiustruotas svečio nuotrau
ka. Dienraščio koresponden
tas, su Algio Rukšėno ir Romo 
Bublio vertimų talka, trum
pai, bet tiksliai, atpasakojo 
Algirdo Saudargo pranešimo 
mintis. Prisiminus nepalan
kius ir klaidingus straipsnius 
apie Lietuvos prezidento rin
kimus, tai buvo maloni atgai
va. Peršasi išvada, kad Algir
do Saudargo viešnagė Cleve-
lande ne vien sustiprino lie
tuvių viltis, bet ir pozityviai 
pasirodė didžiojoje spaudoj'e. 

Lietuvaite ir knyga: neatskiriamos 
draugės. 

DETROIT, MI 

APIE CHARTIJOS 
PASIRAŠYMĄ 

WASHINGTONE 
Sausio 16 dieną VVashing-

tone įvyk o keturių prezidentų 
— Estijos. Latvijos, Lietuvos 
ir JAV susitikimas, kurio 
metu buvo pasirašyta Partne
rystės Chartija, kurioje, pagal 
prez. A. Erazauską, remiama 
Baltijos valstybių teisė įstoti į 
Europos bei transatlantines 
struktūrų organizacijas, pri
pažįstama teisė rinktis savo 
saugumo garantijų būdus, nu
sakomas JAV suinteresuotu
mas Baltijos valstybių neprik
lausomybėmis ir saugumu. 
Detroito lietuviai pasirašymą 
ir prezidentų kalbas stebėjo 
per CSPAN II televizijos ka
nalo stotį. 

Sausio 15 dieną buvo rodo

ma ir trijų Pabaltijo prezi
dentų dalyvavimas National 
Press Club ir jų atsakymai i 
JAV, rusų ir kitų žurnalistų 
pateiktus klausimus. „Lietu
viškų melodijų" radijo laida 
perdavė prezidento Clintono 
prieš pasirašymą pasakytą 
kalbą ir prezidento Brazausko 
paaiškinimą apie Chartijos 
reikšmę, pasakytą Press klu
be. „Draugo" dienraščio vyr. 
redaktorė Danutė Bindokienė 
dalyvavo ir stebėjo šį Charijos 
pasirašymą kartu su Baltųjų 
Rūmų korespondentais, gyvu 
žodžiu perdavė savo įspūdžius 
Detroito telkiniui sausio mėn. 
17 dienos „Lietuviškų melo
dijų" laidoje. Po pasirašymo, 
JAV viceprezidentas Al Gore 
suruošė priėmimą Blair 
House, kuriame iš Detroito 
dalyvavo LB tarybos nariai 
Algis ir Liuda Rugieniai bei 
Jonas Urbonas. Baltuosiuose 
Rūmuose pasirašymą stebėjo 
ir Michigan valstijos LB Lan-
singo apylinkės pirmininkas 
Saulius Anužis ir latvių vei
kėjas Janis Kaukanis. Pasi
rašymą žadėjęs stebėti Michi
gan senatorius Spencer Abra-
ham nedalyvavo. 

109-TASIS LINCOLN 
POKYLIS 

109-tasis metinis Oakland 
apskrities Lincoln pokylis 
vyks š.m. vasario 27 d., Sam 
Marino Club patalpose, Troy, 
Michigan. Kalbės gubernato
rius John Engler ir senatorius 
Spencer Abraham. Pakvieti
mus galima gauti pas Vytą 
Petrulį tel. 313-953-9182. 

ĮDOMUS POLITINIS 
SEMINARAS 

JAV Užsienio reikalų sky
rius, Wayne State universite
to centras už taiką ir Detroito 
Pasaulinių reikalų taryba 
kviečia visus atvykti į jų ruo
šiamą visuotinį susirinkimą 
dėl NATO praplėtimo ir rati
fikacijos. Kalbės Valstybės de
partamento ypatingas prezi
dento patarėjas Jeremy Ros-
ner. Diskusijose dalyvaus 
prof. dr. Albin Supertein ir 
dr. Richard Chasdi, abu 
Wayne State universiteto pro
fesoriai. Seminaras vyks š.m. 
sausio 22 d. 1 vai. p.p. Oak
land Center of Wayne State 
universiteto 130 kamb., 33737 
W. 12 Mile, Farmington Hills, 
MI. Apie jūsų dalyvavimą 
prašome skambinti tel. 313-
577-3453. Į seminaro rengėjų 
sąrašą yra įtrauktas ir Ben
dras Pabaltiecių komitetas, 
kuriame lietuviams atstovau

ja Amerikos Lietuvių tarybos 
atstovas Algis Rimas. ^ 

IŠKILMINGAI 
PAMINĖTOS DVI 

SVARBIOS SUKAKTYS 
75-ji Klaipėdos krašto 1923 

m. sausio 15 d. išvadavimo ir 
7-ji Kruvinojo 1991 sausio 13 
d., sekmadienio, Vilniuje su
kaktys, praėjusį sekmadienį 
buvo iškilmingai paminėtos 
Detroito lietuvių telkinyje. 

Sekmadienį, sausio 11 d. ir 
18 d., tos sukaktys buvo pa
minėtos „Amerikos lietuvių 
balso", o antradienį, sausio 13 
d., „Lietuviškų melodijų" radi
jo programose. 

Sekmadienį, sausio 18 d., 
minėjimas pradėtas Šv. Anta
no bažnyčioje iškilmingomis 
šv. Mišiomis, užprašytomis 
šaulių, ramovėnų ir birutiečių. 
Mišias aukojo ir pamokslą pa
sakė LŠSI vyriausias kapelio
nas kleb. kun. Alfonsas Babo-
nas. Organizacijos dalyvavo 
su savo vėliavomis; jų eisenai 
bažnyčion vadovavo „Švytu
rio" jūrų šaulių vado pavaduo
tojas Juozas Kinčius. Mišių 
skaitinius skaitė Stasio But
kaus kuopos garbės šaulys 
Matas Baukys. Aukojimui au
kas nešė LŠSI vadas Mykolas 
Abarius ir spaudos informaci
jos vadovė Regina Juškaitė-
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Švobienė. 
Po Mišių parapijos salėje 

minėjimą pradėjo Ramovėnų 
Detroito skyriaus pirmininkas 
Mykolas Abarius. Invokaciją 
sukalbėjo klebonas kun. Alfon
sas Babonas. Buvo prisiminti 
ir pagerbti Klaipėdos vadavi
mo kovose žuvusieji, o taip pat 
ir mirusieji savanoriai (jų tar
pe LŠSI garbės šaulys, buvęs 
Stasio Butkaus šaulių k-pos 
pirmininkas, a.a. Vincas Ta
mošiūnas). Žvakių, kaip 
šviesos ir laisvės simbolį, 
uždegimui pagerbiant žuvu
sius Klaipėdos vadavime, pak
viestas vyr. kapelionas kun. 
Alfonsas Babonas, o 1991 m. 
Vilniuje Sausio 13-ją žuvu
sius, antrąją žvakę uždegti pa
kviestas Stasio Butkaus k-pos 
vadas Jonas Sostakas. Pa
garbą pareikšta ir Detroito 
apylinkės vieninteliam sava
noriui kūrėjui Stasiui Ši-
moliūnui, kuris šiuo metu 
vieši pas savo sūnų Bostone ir 
minėjime negalėjo dalyvauti. 

Mykolas Abarius perskaitė 
Sofijos Šviesaitės eilėraštį 
„Sausio tryliktai — amžių ži
burėliai". Toliau jis išvardino 
visus prieš septynerius metus 
žuvusiųjų Vilniuje vardus. Jų 
tarpe ir du 17 metų amžiaus 
šauliai. 

Detroitas gali didžiuotis, nes 
savo laiku turėjo net 7 Klai
pėdos krašto vaduotojus. Jų 6 
jau mirę: Alfonsas Žiedas, 
Juozas Augaitis, Vincas Ta
mošiūnas, Bronius Tatarūnas, 
Kazimieras Špakauskas ir 
Petras Bliūdžius. Vienintelis, 
sulaukęs ilgo amžiaus liko 
Stasys Šimoliūnas, Nepriklau
somybės kovų kūrėjas-sava-
noris. 

Mykolas Abarius atliko is
torinę apžvalgą apie Klai
pėdos kraštą ir 1923 m. sausio 
15 d. jos atvadavimą. Jis per
skaitė keletą minčių iš a.a. 
Vinco Tamošiūno kelionės į 
Klaipėdos kraštą. 

Šis yra 7 minėjimas kai Lie
tuva vėl tapo laisva ir nepri
klausoma. Su liūdesiu širdyse 
prisimename 1991 sausio 13-
ąją, kai drąsūs lietuviai Vil
niuje aukojo savo gyvybes, 
gindami 1990 m. kovo 11 d. 
aktą. Tą dieną Lietuva antrą 
kartą skelbė pasauliui savo 
nepriklausomybę. 1990 m. ko
vo 11 d. dar ir tuo svarbi, nes 
Europoje norima šią datą lai
kyti Sovietų Sąjungos griuvi
mo pradžia. Todėl šią dieną 
pagarbiai lenkiame galvas 
mūsų didvyriams, žuvusiems, 
1991 m. sausio 13 d. 

Toliau Mykolas Abarius atli
ko išsamų pranešimą apie jo 
dalyvavimą Šaulių Sąjungos 
konferencijoje, vykusioje 1997 
m. gruodžio 13 d. Kaune. 

Mykolas Abarius rengėjų 
vardu pareiškė padėką kun. 
Alfonsui Babonui už šv. Mi-
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Tel (630)4350120 
šias, pamokslą ir invokaciją, 
vėliavų tarnybai, sesėms šau
lėms už paruoštas vaišes, vi
siems prisidėjusiems prie mi
nėjimo rengimo ir jame daly
vavusiems. Minėjimas buvo 
baigtas visiems sugiedojus 
Lietuvos himną. 

Po minėjimo vyko vaišės ir 
pabendravimas. Minėjimą 
ruošė ramovėnai, Stasio But
kaus ir „Švyturio" jūrų šaulių 
kuopos ir Detroito Sirutienės. 

Regina Juškaitė-Švobienė 

• Alytus. Pirmas advento 
sekmadienis Alytaus Šv. An
gelų Sargų bažnyčioje prasi
dėjo nauja iniciatyva. Du gy
dytojai, inžinierė ir kunigas 
prie parapijos namų {steigė 
viešąją ištaigą „Dienos na
mai", kuri renka savanorius 
artimo meilės darbams bei mi
sionieriškai veiklai. 



JAUNIEJI KRIKŠČIONYS 
DEMOKRATAI TIKI 

LIETUVOS 
ATSINAUJINIMU 

ANDRIUS NAVICKAS 

Lietuvoje tapo įprasta prie
kaištauti, jog jaunimas per
nelyg greitai pasinėrė į vaka
rietiško gyvenimo būdo suku
ri., tapo abejingas tradicinėms 
vertybėms, visai nesidomi po
litika. Tokia kritika turi tam 
tikrą teisėtą pagrindą, tačiau 
yra ir kita medalio pusė — 
vadinamasis neatsakingas ir 
paviršutiniškas jaunimas yra 
labiausiai socialiai neapsaugo
ta visuomenės dalis. Galbūt iš 
tiesų nedaug jaunų žmonių 
rimčiau domisi dabartine po
litine situacija, tačiau dar 
mažesnė dalis politikų rūpi
nasi konkrečiomis jaunimo 
problemomis. 

Kažkodėl Lietuvoje užmirš
tama, jog investicijos į jaunų 
žmonių švietimą bei profesinį 
ugdymą yra pačios perspekty
viausios, nes už keletos metų 
būtent šie jauni žmonės kurs 
Lietuvos ekonomiką bei kul
tūrą ir tuo pačiu turės 
išlaikyti vyresniuosius. Lauki
nio kapitalizmo kerams pasi-
duodančioje pokomunistinėje 
visuomenėje vyrauja visų ko
vos prieš visus principas. Su 
jaunimu čia kovojama kaip su 
konkurentais arba aklai patai
kaujama, kaip realiai jėgai. 
Nei vienu, nei kitu atveju ne
bandoma įsiklausyti į jaunų 
žmonių rūpesčius bei juos 
spręsti. 

Tokioje situacijoje daugiau 
kaip 400 jaunųjų krikščionių 
demokratų atrodo tarytum 
baltos varnos. Tai jauni 
žmonės, kurie tiki Lietuvos at
sinaujinimu, tuo pačiu jie pui-

• kfai / supran ta , kad būtent 
jaunų politikų pareiga pa
sirūpinti savo bendraamžiais. 
Vyresnieji kolegos, deja, jau
nimą paprastai atsimena tik 
rinkimų kampanijos metu. 

Į s ikū r n a s i r n a r i a i 

Lietuvoje Jaunieji krikščio
nys demokratai (LJKD) — tai 
LKDP jaunimo sekcija, t.y. 
sudėtinė vienos seniausių Lie
tuvos partijų dalis. Tiesa, pati 
Jaunimo sekcija dar pakanka
mai jauna — ji įsikūrė tik 
1993 metų gegužės mėnesį. 
Šiuo metu realiai veikia virš 
dvidešimties skyrių įvairiose 
Lietuvos miestuose ir rajo
nuose. 

Pažvelgus į pastarųjų metų 
LJKD raidą galima pajuokau
ti, jog panašu, kad Lietuvoje 
egzistuoja savotiška jaunųjų 
krikščionių demokratų kvota 
— kiek daugiau nei 400. Jau 
keletą metų iš eilės LJKD 
narių skaičius išlieka stabilus. 
Kita vertus, organizacijos sky
rių geografija yra labai dina

miška. Iš tiesų, nors tokie so
lidžiausi skyriai kaip Vil
niaus, Klaipėdos, Kauno nuo 
pat įsikūrimo neužleidžia sa
vų pozicijų, kiti skyriai tai 
įsiplieskia, tai užgesta. Gali
ma pasidžiaugti, jog neseniai 
atsirado, bet sparčiai stiprėja 
Šiaulių skyrius, susibūrė nau
ji Jonavos, Varėnos, Neringos 
skyriai, bet tuo pačiu tenka 
apgailestauti, jog nutrūko Ši
lutės, Utenos, Klaipėdos raj. 
skyrių veikla. Dažniausia ku
rio nors skyriaus iširimo 
priežastis — tai, kad jo bran
duolį sudarantys nariai per
žengia 35 metų ribą ir pagal 
organizacijos statutą nebegali 
būti jos nariais. 

Ta ig i ' nuolat vyksta dina
miška LJKD narių kaita: or
ganizaciją nuolat papildo jau
ni žmonės, kuriems artimos 
krikščioniškosios demokratijos 
idėjos, bei palieka ką tik Kris
taus amžių peržengę „vete
ranai". Iš tiesų labai norėtųsi, 
kad ateinančių srautas būtų 
daug didesnis, tačiau pastovus 
jaunųjų krikščionių demo
kratų skaičius atspindi realią 
situaciją — LKDP nėra labai 
patraukli jauniems žmonėms. 
Lsu įsitikinęs, ne todėl, kaip 
kartais bandoma įrodinėti, jog 
šiuolaikiniam jaunimui sveti
mi krikščioniškosios demokra
tijos idealai. Jaunimą veikiau 
atstumia kiek išskydusi, ne
konkreti LKDP veikla bei kai 
kurių jos vadų viešai dekla
ruojamas uždarumas visuome
nei. Manau, kad tikrai nėra 
blogai tai, a kad šiandieninis 
jaunimas nori konkrečios 
veiklos, o ne svaiginimosi 
šlovingos praeities atsimini
mais. 

Kita vertus, tai, kad LJKD 
gyvuoja bei nuolat pasipildo 
leidžia optimistiškai žvelgti į 
krikščioniškosios demokratijos 
ateitį Lietuvoje. Tol, kol idėjos 
dar traukia jaunus žmones, 
jos yra gyvos. 

T a r p t a u t i n i a i r y š i a i 

LJKD — neabejotinai akty
viausiai tarptautinėje arenoje 
veikianti Lietuvos jaunimo or
ganizacija. Neretai netgi juo
kaujama, kad jaunieji krikš
čionys demokratai yra bene 
vienintelė Lietuvos organizaci
ja viena koja įžengusi į Euro
pos Sąjungą. Čia tur imas gal
voje tas faktas, kad 1997 metų 
pradžioje LJKD tapo viena iš 
Europos Liaudies Partijos jau
nimo organizacijos (YEPP) — 
turbūt solidžiausios dešinio
sios pakraipos bendraeuropi-
nių organizacijų — narė-
steigėja. Jaunieji krikščionys 

Lietuviai sausio 16 d. Blair House, VVashmfrton, DC, • \V viceprezidento AI Gc-e ruoštame priėmime po JAV-
Raltijos Partnerystes chartijos pasirašymo Baltuosiuos- rūmuose. Nuotr. Jono Urbono 

demokratai taip pat buvo 
tokių organizacijų, kaip Lietu
vos Atlanto Sutarties bendrija 
(siekiančios Lietuvos stojimo į 
NATO) ir Europos Judėjimas 
Lietuvoje (Europos Sąjungos 
simpatikų sambūrio) iniciato
riais. 

Tiesa, už aktyvią veiklą 
tarptautinėje arenoje LJKD 
yra sulaukę ir kritinių pa
stabų. Kai kada vyresnieji ko
legos priekaištauja, kad da
bartinėje situacijoje visas dė
mesys turėtų būti skiriamas 
Lietuvos vidaus reikalams, o 
apie tarptautines organizaci
jas verta bus galvoti tik po 
kelių ar keliolikos metų. Toks 
priekaištas turi racionalų grū
dą, tačiau, kaip ne kartą yra 
pabrėžęs LJKD pirmininkas 
A. Vazbys, jaunųjų krikščiov 
nių demokratų tarptautinius.-
iniciatyvos niekada nėra savi* 
tikslės, jos plėtojamos tiek 
kiek padeda stiprinti vidinę 
LJKD struktūrą. Kita vertus, 
beveik visos Lietuvos politinės 
partijos, Seimas, vyriausybė 
ne kartą pareiškė, jog įsijun
gimas į bendraeuropietiškas 
struktūras yra vienas svar
biausių prioritetų. Tad LJKD 
paprasčiausiai nuosekliai lai
kosi minėtų pareiškimų. 

Veiklos principai ir 
t ikslai 

Skirtingai nuo kai kurių 
kitų Lietuvos jaunimo politi
nių organizacijų, jaunieji krikš
čionys demokratai labiau rū
pinasi jaunimo politikos for
mulavimu bei įgyvendinimu 
nei klubine veikla. Esu gir
dėjęs jaunuosius liberalus 
priekaištaujant, jog krikš
čionys demokratai per daug 
rimtai domisi politiniu gyveni
mu. Iš tiesų LJKD politikoje 
labai vertina profesionalumą, 
kompetenciją bei suvokia save 
ne vien tik kaip tam tikrą 
LKDP rezervą, bet kaip politi
nę organizaciją, turinčią savą 
politinę misiją. Ją galima nu
sakyti dviem veiklos kryptimi: 
viena vertus, jaunieji krikš

čionys demokratai akcentuoja 
politinio švietimo bei savi
švietos būtinybę, kita ver tus , 
dalyvauja formuojant jaunimo 
politiką. 

Vien per 1997 metus LJKD 
kar tu su K. Adenauerio fondu 
surengė konferencijas „Jauni
mo politika: vietinės valdžios 
galimybės", „Europos judėji
mas Lietuvoje", „Jaunimo pa
dėtis kariuomenėje", 1998 
metų sausio mėnesį ka r tu su 
kolegomis I i Švedijos rengia
mas seminaras-diskusija „Pa
rama jauna i šeimai: būstas , 
socialinės garantijos, karjeros 
galimybes", planuojamos pla
čios diskusijos specifinių aka
deminio jaunimo bei jaunimer 
kaime problemų klausimais. 

Neabejotina; didžiausias 
LJKD pas iėmnas — solidžios 
jaunimo projąlemų sprendimo 
programos rarengimas, kuri 
tapo dabartines vyriausybės 
jaunimo politikos pagrindu. 
Šioje programoje teigiama, 
kad vyriavnflbe ne turė tų nei 
nurodinėti kaip j aun imas tu
rėtų spręsti savo problemas, 
nei palikti fi sprendimo sa
vieigai. Ja^aieji krikščionys 
demokratai įsitikinę, kad val
stybė turi sudaryti sąlygas 
jauniems žmonėms pasirū
pinti savimi, padėt i j iems tuo
met, kai jų Apačių pastangų 
neužtenka. Tjiaip pat, skirtin
gai nuo daugelio kitų jaunimo 
organizacijų,^ krikdemai siūlo 
jaunimo problemas spręst i vi
sos visuomenės perspektyvoje. 

Problemos ir 
perspektyvos 

Nors tikrai yra kuo pa
sidžiaugti, tačiau jaunųjų 
krikščionių demokratų vadai 
pakankamai kritiškai vertina 
dabar t inę LJKD padėtį. Ei
linėje LKDP ataskaitinėje 
konferencijoje dauguma dele
gatų nepritarė Jaun imo sekci
jos siekiui tapti juridiniu as
meniu. Pasirodė, kad net kai 
kurie partijos vadai baiminasi 
LJKD stiprėjimo, nesupranta 
ar nenori suprasti, kad stipri 

Jaunimo sekcija tuo pačiu 
reiškia ir stiprią partiją. Kon
ferencijos delegatai nenorėjo 
įsiklausyti į jaunųjų tvirtini
mus, kad, neturėdama juridi
nio asmens statuso, LJKD 
praktiškai yra išs tumta iš jau
nimo politikos vykdymo. Jau 
minėjau, kad vyriausybė pe
rėmė LKDP pasiūlytus jauni
mo politikos principus, tačiau 
jaunieji krikščionys demokra
tai priversti būti tik pasyviais 
šių principų įgyvendinimo ste
bėtojais — be juridinio as
mens statuso nėra jokių gali
mybių patekti į Lietuvos Jau
nimo organizacijų tarybą, kuri 
praktiškai tur i jaunimo pro
blemų sprendimo monopolį. 

Kita problema — partijoje 
praktiškai niekas negalvoja 
apie rezervo ruošimą. LKDP 
narių amžiaus vidurkis turbūt 
didžiausias, lyginant su kito
mis politinėmis organizacijo
mis. Iki šiol partijos vadovybę 
tokia padėtis tenkino arba 
bent jau ji neatrodė tiek grės
minga, kad būtų imtasi kon
kretesnių veiksmų. 

Visgi jaunieji krikščionys de
mokratai nemano nuleisti 
rankų bei svarsto apie naujas 
politinio veikimo formas. Vie
na jų — visuomeninės orga
nizacijos „Jaunieji krikščionys 
demokratai" steigimas. Ši vi
suomeninė organizacija turėtų 
būti įsteigta artimiausiu laiku 
ir, kaip tikimasi, turėtų pri
traukti nemažą dalį jaunimo. 
Taip pat ši organizacija galėtų 
tapti minėtos Jaunimo orga
nizacijų tarybos nare ir labiau 
įtakoti jaunimo politikos vyk
dymą. 

Dar viena naujove LJKD 
veikloje turėtų būti vis di
dėjanti šios organizacijos de
centralizacija bei regioninių 
tarybų įkūrimas. Vilniuje po
sėdžiaujanti valdyba ilgainiui 
turėtų tapti t ik koordinatoriu
mi bei konsultantu, o ne vie
ninteliu idėjų bei iniciatyvų 
sumanymo šaltiniu. Jaunimas 
labai rimtai pasišovęs įgy
vendinti subsidiarumo prin
cipą. " 

Danutė Bindokienė 

Žmogaus amžius 
matuojamas ne vien 

metais 
John Glenn vėl sužadino 

amerikiečių dėmesį, galbūt 
nemažiau, kaip 1962 metais, 
kai vasario 20 d. tapo pirma
sis šio krašto astronautas, 
apskriejęs Žemę. Tuo metu jis 
buvo 40 m. amžiaus. Pra
ėjusios savaitės pabaigoje pas
kelbta, kad John Glenn spalio 
mėnesį vėl grįš į erdves, jau 
sulaukęs 77 metų! 

Buvusio astronauto, dabar 
senatoriaus iš Ohio, noras vėl 
pakilti į Žemės orbitą iššaukė 
dvigubą reakciją. Vieni atsi
liepia teigiamai ir tvirtina, 
kad žmogaus metų skaičius 
nieko bendra neturi su jo 
amžiumi, jeigu jis sveikas 
kūnu ir siela. John Glenn ati
tinka šias sąlygas. Jis yra 
išlaikęs savo fizinį tvirtumą 
nuolatine mankšta, tinkama 
dieta (lygiai, kaip dr. Adoma
vičius visiems mums pataria;, 
o jo nuovoka geresnė už dau
gelio jaunesnių žmonių. 

Skrydžio į erdves oponentai 
teigia, kad iš tokio eksperi
mento nebus jokios naudos: 
kiek gi vyresnio amžiaus 
žmonių norės rizikuoti ir leis
tis į kelionę virš savo plane
tos? Tai esą tik NASA erdvių 
tyrimo laboratorijų propagan
dos kūrinys, kad sužadintų 
dėmesį ir galbūt gautų dau
giau lėšų savo numatytiems 
projektams... 

Tačiau John Glenn sumany
mas, galima sakyti — užsi
spyrimas — vėl pakilti raketa 
į erdves turi daug platesnę 
reikšmę. Keletą dešimtmečių 
Amerikoje klestėjo pažiūra, 
kad vyresnio amžiaus žmonės 
yra visuomenei nebenaudingi, 
o gal net našta. Daugumas re
klamų, muzikos, filmų, įvai
rių produktų, madų ir pra
mogų taikyta jaunesniems, o 
vyresnieji buvo tarytum pas
tumti į šalį. Nepaisant, kad 
kaip tik vyresnio amžiaus 
žmonės yra labiau pasiturin
tys, turi daugiau laiko pasi
džiaugti kelionėmis, įvairio
mis pramogomis, gali išleisti 
daugiau pinigų, vienok į jų 
poreikius retai atsižvelgiama. 

Tačiau medicina sparčiai 
eina pažangos keliu: žmonės 
šiame krašte ilgiau gyvena. 
yra sveikesni, veiklesni ir 
kaskart didesnė jų dalis ne
jaučia senatvės naštos. Jie il
giau pasilieka savo darbo
vietėse, nori būti, ir yra. 
vertinga visuomenės dalis. 
Tad logiška, kad ta visuomenė 
nekliudytų nei vienam žmo
gui, nepaisant jo amžiaus, 
siekti tolimiausių akiračių. 

Tam tikra prasme lietuviai 
tą seniai vykdo: mūsų visuo
menėje, spaudoje ir visur 
kitur gyvai reiškiasi vyresnio 
amžiaus žmonės. Tai skatina 

jų kūno ir dvasios veiklumą. 
'Atkreipkime dėmesį, kad ir 
mirties pranešimuose lietuvių 
amžius yra palyginti bran
dus.,) Štai ir neseniai iš
rinktasis Lietuvos Respubli
kos prezidentas Valdas Adam
kus jau peršokęs per septy
niasdešimtį! Nenuostabu, kad 
mes pradėjome . jaunimu" va
dinti gerokai per keturias
dešimt metų slenkstį per
žengusius. Pagal tai: senatve 
turbūt ateina tik apie 90-
uosius metus... 

Nors Amerikoje dar vis vy
rauja Jaunys tes manija", bet 
bent erdvių tyrinėtojai ir as
tronautai visuomet būvu gan 
subrendę žmones. Vyriausias 
jų. Story Musgrave, buvo 61 
m. amžiaus, kai 1996 m. paki
lo į Žemės orbitą, o jauniau
sias, Steve Havvley, 1984 m. 
išskrido į erdves, būdamas 32 
metų, taigi, jau suaugęs. John 
Glenn nuo pirmojo skrydžio 
1962 metais padarė ilgą per
trauką, pasukdamas politinės 
karjeros keliu. Jis 1992 m. 
Ohio valstijoje išrinktas į JAV 
Senatą, o po to perrinktas ke
turiems terminams iš eilės. 
Glenn iš senatoriaus pareigų 
žada pasitraukti šių metu pa
baigoje, tuomet galės vėl 
grįžti prie savo pirmosios mei
lės — skridimo. Jo ryžtas ne
užsidaryti savo senatvės nar
ve ir kriošėti iki amžiaus pa
baigos yra paskatinimas kiek
vienam žmogui, kad ne metų 
skaičius apriboja naudingą as
mens veiklą, o jo vidinis nusi
teikimas. Tą akivaizdžiai įro
do ir mūsų tautiečiai — tik 
paskaitykime aprašymus apie 
įvairiose Floridos vietovėse 
įsitaisiusius lietuvius! Jie yra 
veiklesni, negu daugelis nepa
lyginamai jaunesnio amžiaus. 
Gerai vienas šmaikštuolis iš
sireiškė: „Jaunystė per bran
gi, kad ją patikėtume tik jau
niems!" 

Kai kas nuogąstauja, kad 
John Glenn pramuštgalviškas 
žygis gali būti pavojingas, 
gali kainuoti net jo gyvybę. 
Tai rizika, su kuria susietas 
kiekvieno kasdieninis gyveni
mas. Už saugią stagnaciją juk 
daug svarbiau yra žmogaus 
įsitikinimas, kad jis gyvena 
pilnutinį gyvenimą, net jeigu 
jo dienų skaičius šioje Žemėje 
dėl to turėtų sutrumpėti . 

Šiandien mes džiaugiamės 
astronauto John Glenn sie
kiais, šiandien mes sveiki
name prez. V. Adamkų ir vi
sus tautiečius, sulaukusius 
garbaus amžiaus, bet tebe
veikiančius, tebekuriančius. 
tebesidalinančius savo talen
tais su lietuviškąja visuomene 
ir savo artimaisiais! 

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 
BRITŲ HONDŪRE 

JUOZAS VITĖNAS 
13 (Tęsinys) 

Br. Hondūras dar neturi hidrologinės tarnybos nei 
debitų tinklo. Tad šioje srityje čia būtų įdomaus darbo 
inž. Šliūpui, tik dar nežinau, kad vietinė valdžia asig
nuos tokiems darbams pinigų. 

Inž. Šliūpas siūlo, kad klubai rotatorium leistų 
specialų informacijų biuletenį, kuriame tilptų ir narių 
mintys. Jūsų siūlomas vardas ..Dausuva" yra puikus 
ir, kas svarbiausia, visam pasauliui lengvai ištaria
mas lietuviškas žodis. 

Ir daugiau įdomių klausimų iškelia inž. Šliūpas, 
bet jie teks vėliau atsakyti. 

Skubesni klausimai, iškelti p. J. Vitėno laiške sau
sio 18 d., tai 1. pasitarimas ar pritarimo gavimas iš 
PLB vadovybės, ir 2. parašymas ir paskelbimas atsi
šaukimo į visuomenę, kad organizuotų ir centre regist
ruotų naujus klubus. 

Sausio 20-30 d. turėjau pravesti kolegijoj semest
rinius egzaminus. Turiu net 140 studentų. Tad egza

minų metu atsiranda gerokai darbo. Šitai darbų ban
gai persiritus, parašysiu laišką p. J. Matulioniui, o 
vašingtoniečiai gal parašytų p. Barzdukui. PLB didelė 
mašina. Jos braziliškas ratas mums labai pritaria, ką 
darys kitos dalys, dar nežinia. 

Bandysiu kokį atsišaukimą pagaminti. Tik neži
nia, kas jį paskelbs. JAV kai kurie lietuviški organai 
gal nenorės mums vietos dovanai duoti. „Draugas" vis 
dar nededa mano interviu su p-le Narkeliūnaite ir 
bendrai tuo reikalu nenori dažnai rašyti, ilgai straip?-
nius užlaiko. O mums reiktų prisiglausti prie kurio 
laikraščio. Gal reikėtų bandyti „Darbininke"? 

Šito aplinkraščio išsiuntinėta tik 6 egz., nes mano 
maža mašinėlė daugiau neatmuša. O jo reiktų dau
giau. Tad siūlyčiau dar tiek pat ar daugiau egzemplio
rių mašinėle atspausti ir pasiųsti pagal šitokį planą: 
1. K. Pakštas aplinkraščiais aprūpina visus 5 klubu? 
2. J. Vitėnas — bent 5-7 vietas Europoje, 3. A. Kairy? 
— bent 5-8 vietas USA ir Kanadoje, 4. J . Kaseliūna? 
— tiek pat vietų Pietų Amerikoje. Tokiu būdu šis 
aplinkraštis jau padaugėtų iki 30 egzempliorių. Ir tai 
jau būt gan gerai, kol pasirinksime organą ar su
gebėsime rotatorium multiplikuoti iki 50 ar daugiau 
egz. 

Šnekant apie paskolas iš amerikietiškų versmių 
mums naudingiausia parama galėtų kada nors ateiti 

iš ALT, jei mes užsiimtume gelbėti užsilikusius trem
tinius Europoje ir kitur. Amerikoje kai kuomet dar 
galima labdarybės reikalams pinigų gauti, jei 
įtakingos organizacijos suranda praviras duris ir su
galvoja t inkamus motyvus. Washingtone ir New Yorke 
geriausiai šį klausimą tyrinėti. Bet labai reiktų mums 
klubų įsteigti Vokietijoj ir D. Britanijoj. Tuomet gal 
ras tume būdą ir tremtinių apgyvendinimo klausimais 
kalbėti. Kazys Pakštas, 1959 m. vasario 1 d.". 

Diskusijos spaudoje 

Tuo tarpu toliau vyko spaudoje diskusijos dėl įsi
kūrimo Britų Hondūre. 

Vladas Veselauskas straipsny „Britų Hondūro ko
lonizacija" („Draugas", 1959.II.3) aiškina, kad koloni
zacija yra labai sudėtingas ir atsakingas reikalas. 
Todėl j is neigia teisę kalbėti apie kolonizaciją Br. Hon
dūre, kurie jo nepažįsta. Anot jo, apie tai gali kalbėti 
tik prof. Pakštas. Jis taip pat abejoja dėl kultūrinės 
bei teritorinės autonomijos, nes anglai teritorijos iš 
savo rankų taip lengvai nepaleidžia. Be to, nepa
mirštinos ir Guatemalos pretenzijos į Br. Hondūrą. O 
jei lietuviai ten įsikurtų kaip privilegijuoti kolonistai, 
tai jų nekęstų visi Pietų Amerikos žmonės. 

Atsakydamas Veselauskui, Jonas Linas str. „Ne

realusis Hondūras: '„Draugas", 11.11) daro išvadą, kad 
Veselauskui lietuvių kūrimasis Br. Hondūre atrodo 
nerealus. Anot jo, realistams atrodė nerealūs ir dauge
lis atradimų. Nerealus daugeliui lietuvių atrodė ir su
manymas leisti „Aušrą"... Jei žmonės būtų visada 
klausę realistų nuomones, realių dalykų iš viso nebūtų 
buvę. 

Veselauskas straipsny .Dar dėl Britų Hondūro" 
(„Draugas". III. 18) tęsdamas ginčą su J. Linu, plačiai 
aiškina sunkumus įsikurti Br. Hondūre, tačiau gale 
pripažįsta, kad „įdėjus didelio triūso ir Britų Hondū
ras gali pradėti klestėti". 

„Naujienos" vasario 7 d. numery plačiai atpasakojo 
„New York Times" '11.6 d.' pranešimą apie Gvatema
los nuolatinę propagandą pripratinti Br. Hondūro gy
ventojus prie galimo jų prijungimo prie Gvatemalos, 
kuris nori turėti Br. Hondūro uostą savo naftos eks
portui. O britai norėtų Br. Hondūrą įtraukti j Vakaru 
Indijos federaciją, bet tam priešinasi Br. Hondūro 
veikėjai, nes tokiu atveju Br. Hondūrą užplūstų gy
ventojai iš salų ir jį paskandintų, anot „Naujienų" „ne 
tik su esamais 85.000 gyventojų, bet ir dar pakš-
tininkų, šnekančių apie Br. Hondūrą kaip spie lietu
vių 'pažadėtąją žemę'". 

(Bus daugiau) 
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Didžiai Gerbiamam 

VALDUI A D A M K U I 

Bendras Amerikos Lietuvių. Šalpos Fondas -
BALF'as sveikina ir didžiuojasi Jumis - išrinktu 
Lietuvos Respublikos Prezidentu. 

BALF'as džiaugiasi Jūsų šakota lietuviška 
visuomenine veikla taipogi dideliu pasiekimu 
prefesiniame darbe. 

Esame dėkingi už Jūsų suteiktą pagalbą 
BALF'ui, įvairiuose atvejuose, vykdant šalpos ir 
labdaros darbą Lietuvoje. 

Šiuo ypatingai svarbiu mūsų tautos istorijos 
momentu, mes džiaugsmingai jungiamės su visa 
tauta linkėdami sveikatos, ištvermės ir stiprios 
dvasios tarnaujant Lietuvos bei jos žmonių gerovei. 

BALF'o Centro valdyba 
Direktoriai ir visi balfininkai 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE 

Sveikina 
Jo Ekscelenciją Lietuvos Respublikos Prezidentą 

VALDA ADAMKŲ 

SLA - seniausia pasaulyje lietuvių organizacija, per 
112 veiklos metų žėrusi lietuvybės ir vienybės 
spindulius, subūrusi į savo eiles mūsų visuomeninio 
gyvenimo žymiuosius vadovus, didžiuojasi, kad tauta 
išrinko Jus Lietuvos Respublikos Prezidentu ir linki 
naujame kelyje į XXI-jį amžių suburti visus 
susijungusius rankomis, širdimis, meile. Jums 
vadovaujant, 2000-sius jubiliejinius metus, lietuvių 
tauta papuoš vienybės deimantais. 

^ 

Nuoširdžiai -

m 

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje vykdomoji 
valdyba: 

Dr. Vytautas Dargis, Vytautas Kasniūnas, 
Genovaitė Meiliūnienė, Loreta Stukas, Nelie 
Bayoras-Romanas, adv. John Lapinski, dr. Al
dona Skripkus 
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TARP MŪSŲ KALBANT 
ŠTAI IR VILNIUS ANT KALVOS... 

Ka.-? sukūrė žodžius: ..Štai ir 
Vilnius ant kalvos, graži sos
tinė Lietuvos"0 Rašantysis, 
deja. nebesugeba prisiminti 
šių žodžių autoriaus, nei vai
kystėje išmokto viso eilėraščio 
žodžių. 

Tikrai, graži Lietuvos sosti
nė. Gražūs miesto statiniai, 
gražiosir apylinkės. Sakoma, 
kad Napoleonas Bonaparte, 
žygiuodamas per Vilniaus 
miestą, taip susižavėjo Šv. 
Onos bažnyčios išvaizda, kad 
ketino grįždamas ją parsinešti 
į Paryžių. Vilniaus senamies
tyje kiekviename žingsnyje 
dvelkia .žila senove. Šioje 
miesto ualyje, deja, daug kas 
irsta, daug kas griūva. Daug 
kur yra reikalingi sutvirtini
mai ir atnaujinimai. 

Prieš keletą metų išeivijos 
laikraščiuose ir radijo laidose 
buvo pranešta apie Vilniaus 
senamiesčio būklę. Tik vargu. 
ar buvo sulaukta didesnės 
išeivių paramos. Tikriausiai 
ne vienas pagalvojo, kur gi čia 
žmogus gali viską aprėpti ir 
viskuo pasirūpinti. Yra žino
ma, kad Vilniaus miesto atsa
kingi pareigūnai, tenykščiai 
laikraščiai, o taip pat pas mus 
besilankantys vilniečiai sielo
josi senamiesčio padėtimi. Ga
lima sakyti, kad vieniems ir 
kitiems yra suprantama susi
dariusi padėtis. Tačiau to dar 
negana. 

Jeigu ne mes patys, tai gal. 
ko gero, kitataučiai teiksis 
pasirūpinti Vilniaus sena
miesčiu*7 Toks klausimas ne 
kartą buvo iškeltas ne vien tik 
savųjų, bet ir kitataučių tarpe. 
Daugelio mūsų viltys krypo j 

UNESCO, kuri rūpinasi ir pa
saulio paveldo reikalais. Pra
ėjusiems metams artėjant j 
pabaigą, UNESCO pareigūnai 
susirinkę Neapolio mieste pa
skelbė sąrašą, kuriame pažy
mėtos 45 tarptautinio dėmesio 
ir paramos reikalingos vieto
ves. Deja. pasaulio žinių agen
tūrų pranešimuose nėra Vil
niaus ir jo senamiesčio. Gal 
didžiausio dėmesio susilaukė 
Italija. UNESCO atkreipė dė
mesį į tame krašte esantį ro
mėnų medžioklės būstą, Pom-
pėjos griuvėsius, karališkuo
sius rūmus Sicilijos saloje ir 
kitas septynias vietas. Taipgi 
buvo nutarta pasirūpinti vie
na sena gyvenviete Albanijoje. 
Santiago de Cuba tvirtove. 
Būdos gimimo vieta Nepalyje. 
kai kuriais valstybiniais par
kais Afrikoje ir kt. Nebuvo 
pamiršta nei Latvijos sostinė 
Ryga, nei Estijos sostinė Tali
nas. UNESCO nusprendė, jog 
Rygos ir Talino miestai, ypač 
tų miestų centrai, yra reika
lingi išskirtinio dėmesio. Rei
kėtų manyti, kad mūsiškiai 
nepradės pavyduliauti savo 
kaimynams. Tačiau, atviriau 
kalbant, kyla klausimas: argi 
Vilnius yra nevertas panašaus 
dėmesio? Taipgi norisi kiuste-
lėti, o gal nes patys nesame 
verti rimtesnio dėmesio, gal 
nesugebame kreiptis ir tinka
mai išaiškinti savo pageidavi
mų? O gal geriausiai būtų pa
sakyti taip, kaip buvo ir te
bėra sakoma: „Kur mūsų ne
prapuola"? 

Reikia pastebėti, kad 
UNESCO pastarųjų 25-kerių 
metų laikotarpyje išskyrė dau-

Marija Remiene kalbasi su „XXI amžiaus" redaktorium. 

SVARBUS LAIKRAŠTIS IŠEIVIJAI 
IR LIETUVAI 

Sulaukėme Naujųjų metų, 
tikėdamiesi sėkmės, sveikatos 
ir savo norų išsipildymo. 1997-
199S m. keičiantis, daugelis 
patyrėme įtampos dėl prezi
dento rinkimų mūsų tėvynėje. 
Dabar telieka džiaugtis, kad 
vienas Naujųjų metų linkė
jimas išsipildė: tauta pagaliau 
išsirinko naują prezidentą, 
kuris padarys galą nomenk
latūrai. 

Esame įsitikinę, kad laikas 

das atsiliepia žmonėse ir po 
septynerių laisvės metų. Mū
sų tautoje mažai kas gyvena 
idealais. Labai nedaug kam 
rūpi tautinės, religinės ir mo
ralinės problemos. 

Neseniai gava£ š.m. sausio 
2 d. „XXI amžiaus" pirmąjį 
numerį, kuriame rašo Kauno 
mokytojas, perskaitęs vietinio 
„organo" „Lazdijų žvaigždė" 
1997 m. gruodžio 24 d. 
straipsnį. Tą Kūčių vakarą to-

ir veiklos būdą. Po 50 metų re
ligijos persekiojimo, kunigų ir 
tikinčiųjų niekinimo, sunku 
naujajai kartais persiorientuo
ti. Moralės stokos pasėtas grū-

giau kaip 500 vietovių, suteik
dama joms techninę eksper
tizę ir finansinę paramą. Sa
kykime, kad gal, ko gero, kuo
met tarptautinės organizacijos 
susidomės ir Lietuvos sostinės 
senamiesčiu. Taigi, gyvenkime 
viltimi, nors bene vienas vil
nietis yra pasakęs, jog viltis 
yra kvailių paguoda. 

Petras Pet rut is 

V i l - i i >fnami<vi(i panorama «u Katfdri ir varpine tolumoje. 

pakeitė mūsų tauto» žmones je „Žvaigždėje" kun. G. Dovi-
daitį išvadina baisiausiais su
manytais vardais, o Bažnyčią 
pavadino „prostitute" ir tik to
dėl, kad kunigas nekvietė bal
suoti už A. Paulauską, o už 
kitą kandidatą į prezidentus. 
Toliau straipsnio autorius ko
mentuoja, prisimindamas Sta
lino juodžiausius laikus, ta
čiau net ir anuomet Kūčių 
dieną, netgi „Pravda", „Tiesa" 
ir kt. spauda nedrįso spaus
dinti tokių straipsnių. Tokių 
panašių straipsnių rajonų 
laikraščiuose apstu, nes liko 
tos pačios buvusios partijos 
tarnai, tik pasivadinę kitais 
vardais. 

Tokie liūdni spaudos moky
mai ateina iš laisvos spaudos. 
Taigi, tautiečių nuotaikos ir 
galvojimo būdas atsispindi jų 
eiliniame gyvenime. Tačiau 
mes. gyvendami išeivijoje ir 
suprasdami spaudos prasmę, 
galime paveikti ir padėti Lie
tuvoje savo giminėms, pažįs
tamiems, ne tik siuntiniais ir 
pinigais, bet užsakydami gerą 
katalikišką laikraštį, kuriame 
nėra nei skelbimų, reklamų ir 
kur ciniškai nesityčios ne tik 
iš Bažnyčios, bet nei iš Lietu
vos ir tik už 30 dol. metams. 
Toks laikraštis yra „XXI am
žius", kuris nesibijo taip ir va
dintis. ^XXI amžius" dabar yra 
tiek pat svarbus Lietuvai, 
kaip buvo „Kronika" okupaci
jos metu. 

Reikia pripažinti, kad „XXI 
amžius" yra nuolat puolamas, 
kritikuojamas ir siekiama jį 
uždaryti. Tai nesibaigiantis 
komunistų padų laižymas įtik-

Ant,no s„ik«u» nu„tr«uk- *» buvusiai vyriausybei. Tiki

me, kad prie naujojo preziden
to bus kitaip. Jvairūs puolimai 
piktina katalikus ir tikinčiuo
sius, kurie nekliudo net por-
nogržrfinei spaudai egzistuoti. 

Bevartydama paskutiniuo
sius gautus numerius, užtikau 
Lietuvos skaitytojų pasisaky
mus apie „XXI amžių". Vienas 
klausia: „Kam katalikus 
skriausti? Juk ir mes norime 
turėti savo spaudą! Todėl bent 
jau nedidelę dalelę lėšų vals
tybė galėtų skirti ir mums". 
Kitas teigia: „Dieve mano, 
koks puikus tas "XXI amžius'! 
Skaityk ir norėk. Kad taip jį 
skaitytų mūsų jaunimas ir vy
resnieji! O dabar jie beveik 
nieko nežino apie katalikišką 
spaudą. Kalta šeima ir mo
kykla". Kitas tautietis prie 
bažnyčios kioskelio klausia, ar 
ten yra laikraštis su P. Katino 
rašiniais? Kodėl tik P. Katino? 
Tas atsako: „Nepyk, ponuli, 
bet retas tiesą pasako, kaip 
"XXI amžiuje' nuolat rašantis 
P. Katinas". 

Iš tikrųjų, Lietuvoje per ma
žai propaguojama katalikiška 
spauda, nors ji; moraliai remia 
Kauno arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius, o naujasis vys
kupas Eugenijus Bartulis sau
go visus „XXI amžiaus" nu
merius nuo pat jo pirmojo pa
sirodymo. 

Spauda, o ypač gera spauda, 
turi daug įtakos žmonėms ir 
visai tautai. Naujųjų metų 
proga kaip tik puiki mintis 
užprenumeruoti „XXI amžių" 
Lietuvoje savo giminėms ir ar
timiesiems. Išeina 16 puslapių 
du kartus į savaitę. 
. Verta „XXI amžių" užsipre

numeruoti ir išeivijoje, nes 
jame rasime žinių ne tik iš 
Lietuvos, bet ir viso pasaulio 
— religinių, kultūrinių bei vi
suomeninių. Metams kainuoja 
pigiau negu kiti savaitraščiai, 
nes jis išeina trečiadieniais — 
daugiau politinis, kultūrinis, 
literatūrinis bei kitom temom, 
o penktadienio laidoje vyrauja 
daugiau religinės temos. JAV 
skaitytojams metinė prenu
merata 60 dol. metams oro 
paštu. Sau ar giminėms Lietu
voje galima užsakyti pas JCXI 
amžiaus" atstovą kun. Algirdą 
Palioką adresu 515 E. 127th 
St., Lemont, IL 60439. 

Marija Remienė 

CLASSIFIED GUILE 

LABDARA NEGALI 
SUSTOTI 

Kaip praeityje, taip ir šiais 
metais, spalio mėnesį BALFas 
intensyviai vykdo tradicinį va
jų. Čikagos pietvakarių dalyje, 
BALFui prieš penkiasdešimt 
metų pradėjus rinkti aukas 
broliškai šalpai, didžiausia 
auka būdavo penkinė, kas da
bar yra mažiausia. 

Buvo manyta, kad, kai Lie
tuva tapo nepriklausoma, 
BALFas galės savo veiklą su
mažinti ar visai sustabdyti. 
Bet, kaip jau žinome, išėjo vi
sai priešingai. Pagalbos pra
šančių skaičius nesumažėjo, 

MISCELLANEOUS REAL ESTATE 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros darbų (land-
scapiog/maintenance) bendrovės savi
ninkas. Wasttngton, D.C., teito darbi
ninko, kuris galėtų atlikti lauko priežiūros 
darbus. Pradinis mokestis $6 i valandą. 
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su 
viršvalandžiais. Reikalingas darbo 
leidimas. Suteikiamas pigus butas - $130 
mėnesiui. Kreiptis tel. (208)244-2373. 

AUTOMOBILIO, NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapote ir Off. Mgr. Auksė 
S. Karte kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
32081/2 Waat 9Sth Street 

Tel. (706) 4244654 
(773) 581-8654 

TAISOME 
SKALBIMO !R DŽIOVINIMO, 
MAŠINAS. ŠALDYTUVUS. 

ŠILDYMO SISTEMAS, 
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS. 

H. Deckys 
Tel. 773-585-6624 

^ 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773) 566-5959 
(708)425-7160 

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

KMIECtK REALTOKS 
7*22 S. PulasU Hd. 
43*5 S. Ardicr Avt. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute. Mayer. J pro-
fessionaiiai, sąžiningai ir as
meniškai patamajs. įkainavimas 
veltui. 

^P^^,^t^W: v 
Chicago Ridge, IL parduoda
mas 5 kamb. 2 mieg erdvus 
butas; 1-1/2 vonios kamb., 
antras aukštas. Skambinti 773-
843-0203, arba 616-469-1737. 

Pigiai parduodami naudoti 
baldai: stalas, 4 kėdės, 

šaldytuvas ir kt. 
Kreiptis: tel. 1-773-376-6051 

nuo 10 vai. 

Reikalingas angį. 
susikalbantis vyras dirbti 
automobilių plovykloje. 
Skambinti Algimantui 

vakarais, tel. 630-910-8529. 

T R A N S P A K įstaiga atidaryta 
KETVIRTADIENIAIS iki 7 vai. vakaro 

Siuntiniai i Lietuvą laivu arba oru. 
Baldai ir komercinės siuntos. 

Pinigai pervedami doleriais - nuo išsiuntimo 
dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas. 

Įstaiga Floridoje: vedėja Vida Meiluvienė 
Tel.: d. (813)360-9881, n. (813)360-1364. 

TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629 
Telefonas: (773) 838-1050 

Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27 

bet padidėjo ir todėl reikalin
ga daugiau rėmėjų, daugiau 
talkininkų ir aukoti dosniau, 
nes varge esančius sušelpti, 
kad ir iš dalies, dabartiniu 
metu gaunamų pajamų neuž
tenka. 

Pagarba ir padėka tiems, 
kurie per eilę metų dosniai au
kojo. Jų dėka šių metų pirmą 
pusmetį \ Lietuvą išsiųsta: 
Lietuvių politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungai 30,200 
dol., „Betanijos" vargšų val
gyklai 10,000 dol., Kauno chi
rurginei klinikai 3,000 dol., 
Tremtinių grįžimo fondui 
2,000 dol., kunigui R. Gudeliui 
globos reikalams 2,000 dol., po 
tūkstantinę — Partizanų glo
bos komitetui, arkiv. Sigitui 
Tamkevičiui, ir kitiems. Iš vi
so 70,263 dol. Kitiems kraš
tams 5,022 dol. Be to, išsiųsti 
pavieniai siuntiniai. Iš Čika

gos į Lietuvą išsiųsti 570 siun
tiniai, į Suvalkų trikampi 462 
siuntiniai. Už pirktas prekes 
siuntiniams sumokėta 19.162.49 
dol. 

K-Brž. 

• Raseiniai. Spalio 26 d. 
čia lankėsi Kauno arkivysku
pas Sigitas Tamkevičius ir 
drauge su dekanu kun. V. 
Lenktaičiu ir klebonu kun. G. 
Jankausku koncelebravo Su
mos šv. Mišias. Po Mišių arki-
vysk. S. Tamkevičius drauge 
su rajono meru P. Gedminu 
aplankė buvusį Raseinių do
minikonų vienuolyną, kuria
me šiuo metu yra M. Mažvydo 
respublikinės bibliotekos kny
gų saugykla, apžiūrėjo buvusį 
špitolės pastatą, kuriame įsi
kūrė Caritas biblioteka ir 
sandėliai. 

KVIEČIAME ATIDARYTI 
MŪSŲ 88-tųJų METŲ SUKAKTUVINI CD, 

Earn 5 .75% APY 
COAmuM VkMtAFVlMeunttMaiptfMafenaM. 0*wc*nb* 

NMMMtotorMAi 

m 
s 

11139 S. HartemAve. 
Wortf), IL 60482 
(708)361-8000 

// Month CD 
Mlnlmum 91,000 

m tf tfly imt Ptrafty tol M<fy CO vMMfflMfe 

Mes kalbame lietuviškai 
FEDE 

ANK 
6658 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 
(773)581-6500 

1715W.47thSt., 
Chicago, IL 60609 
(773) 523-3145 

Indėliai apdrausti Fadaratinės valdžios iki $100,000 
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MUZIKO VACLOVO ROMANO-
RAMANAUSKO NETEKUS 

Įvairių negalių ilgai kankin
tas ir netekęs regėjimo, šių 
metų sausio 1 d., išgyvenęs 90 
metų, keturis mėnesius ir 19 
dienų, gyvenęs Pit tston, PA, į 
amžinybę iškeliavo muzikas, 
vargonininkas Vaclovas Ro-
manas-Ramanauskas . Buvo 
gimęs 1907 m. rugpjūčio 12 d., 
Alvite, Vilkaviškio apskrityje. 
Pagal jo paties pasakojimą, jo 
gimimo metai buvę nustatyti 
su liudininkų parodymais, nes 
sudegus bažnyčiai, kurioje jis 
buvo krikštytas , sudegusios ir 
metrikų knygos. 

Pirmąsias muzikos žinias 
Vaclovas Romanas (tuomet — 
Ramanauskas) įsigijo pas savo 
brolį Juozą, vargoninkavusį 
Alvito parapijos bažnyčioje. 
Greit muzikoje padaręs pa
žangą, brolį dažnai pavaduo
davo. 1927 m. įstojęs į Kauno 
valstybinę muzikos mokyklą 
(1933 m. pavadintą Kauno 
valstybine konservatorija su 
aukštojo mokslo teisėmis), 
prof. Juozo Naujalio vadovau
toje vargonų klasėje, pradėjo 
vargonų muzikos studijas. J . 
Naujaliui mirus , vargonų kla
sės vadovavimą perėmė Ni
kodemas Martinonis . 

Išėjęs visą vargonų specialy
bės kursą (vargonai, speciali 
harmonija, kontrapunktas , 
gregorinis giedojimas, kturgi-
ka, fugos, dainavimo instru-
mentacijos), privalomąsias 
disciplinas (elementarinė mu
zikos teorija, simfoninė inst-
rumentacija, muzikos istorija, 
solfedžio, estetikos, privalomo 
fortepijono) ir pedagogikos da
lykus (pedagogija, psicho
logija, choro vedimas) 1937 m. 
baigė Kauno konservatoriją, ir 
įsigijo a t i t inkamą diplomą. 

Visą tą vargonų specialybės 
kursą baigti j a m t ruko net 10 
metų, nes studijuodamas jis 
vargoninkavo Švč. Jėzaus Šir
dies bažnyčioje Šančiuose ir 
buvo Marijampolės 2-rosios 
gimnazijos muzikos mokyto
jas. 

V. Romanas buvo apdovano
tas gražiu baritono balsu. Jo 
privalomo dainavimo klasės 
mokytojas, prof. E. Marini, ra
gino jį mesti vargonų studijas, 
pereiti jo klasėn ir ruoštis būti 
operos solistu. Apie ta i jis pa
sakojo: „Man nežinant , E. Ma
rini prikalbėjo konservatorijos 
direktorių prof. J . Gruodį, kad 
jis įtikintų mane paklusti jo 
pageidavimams. Prof. E. Mari
ni net nusivedė mane pas di
rektorių, o pas jį j a u buvo atė
jęs ir operos klasės vedėjas, 
solistas P. Oleka. J . Gruodis 
paprašė man pačiam akompa
nuojant, ką nors padainuoti. 
Užtraukiau L. von Beethoven 
„Sanctus" ir „Benedictus". Po 
malonių komplimentų, vis 
dėlto, nu tar iau vargonų ne
mesti, kai jų studijas jau bu
vau įpusėjęs". 

Baigęs konservatoriją, R. 
Romanas pirmą koncertą atli
ko Jėzuitų bažnyčioje, Kaune, 
1937 m. birželio 29 d. Spau
doje pasirodė palankūs šio 
koncerto vert inimai. Kitais 
metais du koncertai: Švč. Jė 
zaus Širdies bažnyčioje Kaune 
ir Kauno Įgulos bažnyčioje. 

V. Romanas, būdamas tau
rus, Lietuvą giliai ir nuo
širdžiai mylėjęs jos sūnus, 
skaudžiai išgyveno 1940-1941 
laikotarpį, okupantams siau
tėjant Lietuvoje. Tuo metu, 
būdamas Marijampolės 2-ros 
gimnazijos muzikos mokytoju, 
tą laikotarpį prisiminė su 
širdgėla: „Visi buvo prievar
taujami, reikalaujant paklusti 
raudonajam režimui. Gimna
zijos vadovybė, sužinojusi, kad 
atvyksta 'dideli svečiai': Jus 
tas Peleckis ir Tarybų Lietu
vos' redaktorius J . Šimkus, 
įsakė paruošti mokinių choro 
koncertą, kurio programoje 
būtų ir komunist inių dainų. 

Patriotiškai nusiteikę moki
niai, nors ir po direktoriaus 
prašymo 'suprasti esamą pa
dėtį', burnų neatidaro. Po di
delių prašymų, išmoko vieną 
komunistinę dainą, kurios 
paskutinis sakinys buvo: '...su 
mumis žmonijos siela — didy
sis Stalinas ' . Koncerto metu, 
salėje sėdint Lietuvos išda
vikams, kompartijos nariams 
ir kit iems okupantų 'kaca-
pams', dainuojant minėtą dai
ną, choristai vietoje 'Stalinas', 
šaukė 'didysis avinas'. Man 
atslūgo nervai, kada Paleckis 
ir Šimkus, bei kiti, matomai 
užsiėmę kitokiomis problemo
mis, to 'avino' neišgirdę, atsis
veikindami padėkojo už 'gerą 
koncertą'". 

Prasidėjus karui ir pergyve
nus vokiškąją okupaciją, jiems 
karą pralaimint, o Raudonajai 
armijai veržiantis į Lietuvą, 
pr is imenant jos terorą ir siau
bą, Lietuvoje pasilikti buvo 
nesaugu. V. Romanas, 1944 
m. spalio 12 d., iš Šventosios 
uosto, kar tu su kitais 32 tokio 
pat likimo broliais ir seseri
mis, mažu laiveliu pasiekė 
Gotlando salą. Iš ten, švedų 
karo laivas perkėlė juos į 
Švediją, netoli Stockholmo 
esančią pabėgėlių stovyklą. 
Ten esančioje Muzikcentralen, 
kurioje, kartu su kitais 
įvairaus rango muzikais, kom
pozitoriais, dirigentais, solis
tai, V. Romanas kopijavo įvai
rius muzikos kūrinius, operų 
par t i tūras . Tame darbe ilgiau 
neužsibuvo. Kalbą pramokęs, 
buvo išrinktas ir turėjo išvykti 
į Vesteros miestą. Ten esan
čioje muzikos mokyklos forte
pijono klasėje buvo paskirtas 
fortepijono mokytoju. Vėliau, 
tose pačiose pareigose, dirbo 
Stockholme. 

Gyvendamas Švedijoje su
darė nedidelį ansamblį su ku
riuo, per švedų radiją, giedojo 
lietuviškas giesmes. Įvairių 
švenčių metu pabaltiečių ren
giniuose vargonais grojo solo 
ir akompanavo solistams. 

Į JAV V. Romanas atvyko 
1950 m. Vargonininko vietai 
turėjo net tris kvietimus: iš 
Bostono, MA, Newark, NJ, ir 
Wilkes-Barre, PA. Iš jų pasi
rinko Švč. Trejybės parapiją, 
Wiles-Barre, PA. Čia subū
rė didelį chorą su kuriuo 
įvairiomis progomis pasirody
davo ne tik lietuvių rengi
niuose, bet ir amerikiečių pub
likai. Pa ts koncertavo, grojo 
solo, akompanavo solistams. 
Daug nuveikė paruošdamas 
lietuviškos sekmadieninės ra
dijo valandos muzikines pro
gramas. Tos radijo laidos buvo 
perduodamos iš Pittston, PA. 
Laidai vadovavo ir angliškąją 
jos dalį paruošdavo Anelė 
Bayoras, vėliau tapusi V. Ro
mano žmona. 

V. Romanas Švč. Trejybės 
parapijos bažnyčioje, Wilkes-
Barre, PA, ištarnavęs 36 me
tus, dėl susilpnėjusio regėjimo 
ir kitų sveikatos negalių, iš 
vargonininko pareigų ir iš lie
tuviškojo gyvenimo turėjo pa
si traukti . „Dar vienas ratelis 
išriedėjo...'' Taip dramatiškai 
t rapų žmogaus gyvenimą V. 
Romanas išreiškė laiške savo 
draugui muzikui Jonui Žukui. 

Dabar, muzikui Vaclovui Ro-
manui-Ramanauskui galuti
nai „išriedėjus", lai būna leng
va jo kūną priglaudusi 
Amerikos žemelė, o amžiny
bėje tegu Aukščiausias jį ap
dovanoja dieviškais vargonų 
muzikos garsais. 

P. P a l y s 

*Ne rugys kaltas, kad ru
ginė duona vadinama juoda. 

*Ir a k m u o moka kalbėti, 
tik ne kiekvienas jo kalbą su
pranta . 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1998 m. sausio 22 d. 

oiemos grožis... 

AA. VLADUI ANDRIJAUSKUI ŠĮ 
PASAULI PALIKUS 

Vladas Andrijauskas 

1997 m. lapkričio 25 d., besi
ruošiant švęsti Padėkos dieną, 
Čikagoje nuaidėjo skaudi ži
nia — staiga ir netikėtai, 
širdies smūgio ištiktas, šį pa
saulį apleido gilus patriotas, 
karštai mylėjęs Tėvynę ir 
žmones, uolus lietuviškųjų or
ganizacijų veiklos rėmėjas a.a. 
Vladas Andrijauskas, skaus
me ir liūdesyje palikęs žmoną 
Reginą, dukrą Loretą ir du 
vaikaičius. 

Tai skaudus išsiskyrimas. 
Nebesutiksime jo renginiuose, 
artimųjų draugų pabendra
vimuose. Nebematysime jo 
visuomet besišypsančio ir tik 
gerą kitiems darančio. 

A.a. Vladas niekada nesis
kundė sveikata, o aplankąs 
gydytojus, gaudavo jų lin
kėjimus: dar ilgai, ilgai gyven
si. Tačiau likimas lėmė kitą 
lemtį ir palyginant amžių, per 
anksti Aukščiausias pasišau
kė amžinybėn. 

A.a. Vladas Andrijauskas 
gimė, augo ir mokėsi Šiaulių 
mieste. Buvo vienintelis sūnus 
Mortos ir Juozo Andrijauskų 
šeimoje. Jo tėvelis tarnavęs 
Šiaulių geležinkelio stotyje, 
rūpinosi sūnaus ateitimi. Jau
nutis Vladas, besimokydamas, 
stengėsi ir pats užsidirbti lėšų 
tęsti mokslą; jo svajonė buvo 
baigti teisės mokslus universi
tete ir verstis advokatūra. 
Tačiau a.a. Vlado svajones su
drumstė Lietuvos okupacija. 
Antrą kartą okupantams ar
tėjant prie Lietuvos, Vladas, 
drauge su tūkstančiais tėvy
nainių, atsisveikino mylimuo
sius tėvelius, paliko Tėvynę ir 
išėjo į nežinomą tremtį, iš
sinešdamas tik viltį kada nors 
vėl sugrįžti į laisvą Tėvynę. 
Tremtyje apsigyveno Austri
joje, o vėliau Ravensburge, 
Vakarų Vokietijoje. Tame pa
čiame mieste ir su savo 
tėveliais gyveno jo būsimoji 
žmona Regina. J i a.a. Vladą 
pažino dar Lietuvoje, nes jis 
buvo jos brolių draugas. Regi
na buvo jauniausia savo 
šeimoje, tai būsimasis jos vy
ras Vladas tada dar nekreipė į 
ją dėmesio. 

Prasidėjus emigracijai, Vla
das, turėdamas dėdę Kana-
doje-Toronte, gavo iškvietimą 
ir išvyko iš Ravensburgo. Ka
nadoje, Toronte, jis dirbo šo
kolado fabrike, o vėliau, tu

rėdamas gabumų, įsigijo Real 
Estate leidimą ir vertėsi namų 
pardavimu, o dar po keletos 
metų atidarė savo „Active 
Mortgage sales" kabinetą. 

Jo būsimos žmonos Reginos 
šeima gyveno JAV-se. Jos bro
lis, gavęs iš Vlado laišką, 
kviečiantį jį aplankyti To
ronte, visi nuvyko susitikimui 
su Vladu. Tuo metu Jo būsi
moji žmona Regina jau buvo 
University of Illinois Cham-
paign, Urbana studentė. Šis 
susit ikimas lėmė Reginos ir 
Vlado likimą — vienas kitą 
pamilo. Netrukus Toronte 
buvo palaimintos jų vedybos. J 
JAV pagaljau persikėlė ir Vla
das. J ų gfažų laimingą gyve
nimą pradžiugino ir gimusi 
dukrelė Loreta. A.a. Vladas ir 
Regina Andrijauskai džiau
gėsi gražiu gyvenimu, dukros 
šeima ir dviem vaikaičiais. 

Regina ir Vladas Andrijaus
kai pradžioje apsigyveno Cice
ro miestelyje, prie Čikagos, 
kur a.a. Vladas įsidarbino 
Westem Electric fabrike. Ne
t rukus jie persikėlė į Čikagą, 
kur Vladas Marąuette Parke 
atsidarė „Artistic Beauty" sa-
lon. Pagaliau, iš šio verslo 
išėjęs, Marąuette Parke įsigijo 
„Andrijauskas Liąuor's" pre
kybą ir labai sėkmingai 
vertėsi. Vladas Andrijauskas 
buvo ryžtingas, veržlus, dirbo 
įvairiose srityse, visur jam ge
ras sekėsi. O jo vedamą užeigą 
žinojo ne tik Čikagos, bet ir to
limųjų vietovių bei svečiai iš 
Lietuvos. 

Vlado Andrijausko vardą 
minėjo daugybė jo pamiltų 
draugų, o atvykę iš Tėvynės 
pasisvečiuoti tėvynainiai Jo 
užeigoje rasdavo malonią su
sitikimui, gražiam pabendra
vimui vietą. 

Visi juto a.a. Vlado meilę, 
pagarbą, nuoširdumą jiems, o 
tėvynainius iš Lietuvos dažnai 
apdovanodavo ir dovanomis, 
už ką jį visi gerbė, mylėjo, o jo 
netekus — liūdi. 

A.a. Vladui teko pergyventi 
ir skaudžių dienų. Jis buvo 
plėšikų užpultas, apiplėštas 
net du kartus ir vieno už
puolimo metu skaudžiai su
žalotas, buvo gydomas ligo
ninėje. Bet Dievulio ranka jį 
vedė vis geru keliu. Marąuette 
Parko aplinkai keičiantis, pa
liko verslą. Išėjęs į poilsį, 
gražiai įsikūręs Čikagos prie
miestyje, kur su mylima 
žmona Regina leido dienas, 
vildamasi; dar ilgai gyventi. 

Vlado tėveliui mirus, Regina 
ir Vladas Andrijauskai iš Lie
tuvos buvo atsikvietę Jo 
mamą, kuri buvo labai laimin
ga gavus: progą dar kartą 
pamatyti, pasidžiaugti savo 
sūnumi, jo šeima, dukraite ir 
jos šeima. A.a. Vladas du kar
tu aplanke Lietuvą, džiaugėsi 
sulaukęs jos laisvės. 

Vladas ir Regina Andrijaus
kai rėme lietuviškųjų organi
zacijų veiklą: aukojo Lietuvių 
fondui, rėmė Lietuvių Operą, 
mokyklinių knygų leidimą, 

„Antrą kaimą". Vladas buvo 
veiklus Lietuvių respublikonų 
Illinois lygos narys. Jo širdies 
gerumą daugelis juto ir už tai 
jam liks amžinai dėkingi. 

Brangus Tėvynės Sūnau, 
a.a. Vladai, šios žemelės trem
ties kelionėje, savo gyvenimą 
aukojai mylimai šeimai, drau
gams ir artimiesiems. Tavo 
širdies kilnumą minėsime il
gai, ilgai. Tavo svetingumas, 
vaišingumas, draugiškumas 
lieka nemarūs ir ilgai bus pa
silikusiųjų minimi. 

Tave, a.a. Vladai, priglaudė 
svečios šalies žemelė. Aukš
čiausias tesuteikia Tau amži
ną džiaugsmą ir laimę. 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

A A DR. ALDONOS 
BIRUTIENĖS 
ATMINIMUI 

Dr. Aldona Birutienė 

1997 metų gruodžio 25-tą 
Kalėdų dieną mirė daktarė Al
dona Čarneckaitė-Birutienė. 
Paskutiniu laiku gyveno J. 
Matulaičio globos namuose, 
Putnam, Connecticut. Nedaug 
betrūko iki 100 metų, nes bu
vo gimusi 1898 metų rugsėjo 
27 dieną, Kirsnoje, Rudami
nos valsčiuje, Marijampolės 
apskrityje, Juzės ir Antano 
Čarneckių šeimoje. 

Nuo pat vaikystės jos gyve
nimas buvo pilnas nenuma
tytų įvykių ir nenuilstamos 
energijos, siekiant mokslo. Dr. 
Birutienė buvo nenuilstančios 
dvasios ir kūno jėga, kuri per 
visą jos gyvenimą reiškėsi 
meile artimui, neišmatuojama 
kantrybe, visada giedria nuo
taika, santūrumu, kuklumu, 
užuojauta vargstantiems ir. 
kaip daktarės — pagalba ligo
niui. Ji pilnai buvo radusi sa
vo pašaukimą, buvo pediatrė, 
pagalbą vaikui laikė pirmoje 
vietoje. Kalbant apie vaikus, 
jos veidas švytėdavo. 

Pradinį mokslą gavo priva
čiai. Vėliau lankė gimnazijas 
Kaune, Vilniuje ir 1916 me
tais baigė Voroneže. Pirmojo 
pasaulinio karo metu Vil
niaus, Kauno, vėliau ir Mari
jampolės gimnazijas perkėlė į 
Voronežą. Tuo pasirūpino ano 
meto susipratę mokytojai ir 
tėvai. Karo metu dar studijavo 
Petrapilyje biologiją ir lotynų 
kalbą. Jau iš nepriklausomos 
Lietuvos kelios studentės iš
vyko į Berlyną studijuoti me
dicinos, jų tarpe ir Aldona 
Čarneckaitė. 

1924 metais baigė mokslą 
įsigydama Medicinos mokslų 
daktaro laipsnį. 

Verta paminėti ištrauką iš 
gydytojos pediatrės Elenos 

Mikneviėienės straipsnio „Gy
dytoja, Mokytoja, Mama", ku
ris pasirodė Lietuvos spau
doje. 

„1925 metais dr. A. Birutie
nė buvo pakviesta į Kauno 
universiteto Medicinos fakul
teto Vaikų kliniką vyresnio
sios asistentės pareigoms, kur 
dirbo 18 metų. 

Ji buvo gabi lektorė, kalbėjo 
aiškiai, gražiai, įdomiai. Mėgo 
pedagoginį darbą, rengė gydy
tojus pediatrus motinos ir vai
ko sveikatos centrams. 1940-
1943 metais skaitė trečiojo 
kurso studentams medikams 
"įvadą į vaikų ligas', dėstė Lie
tuvos, Raudonoje Kryžiaus se
serų ir akušerių bei vaikų ligas 
žemes ūkio akademijos stu
dentėms Dotnuvoje. 

Kai lankėmės Vaikų klini
koje, mums atrodė, kad dr. A. 
Birutienė yra spiritus mo-
vens (judanti dvasia)". 

Šio straipsnio padaugintas 
nuotraukas buvo galima pa
siimti kartu su amžinos at
minties paveikslėliu šermeni
nėje. 

1944 metais, kaip ir dauge
lis lietuvių, pasitraukė į Va
karus ir Biručių šeima. Karo 
išvietintųjų stovyklose dak
tarė teikė medicininę pagalbą 
jos reikalingiems. 1949 metais 
šeima atvyko į JAV. 

Man artimai teko bendrauti 
su daktare Birutienė jau jos 
gyvenimo saulėlydyje. Kaimy
nystėje gyvendamos galėjome 
dalintis praeities prisimini
mais, švenčių papročiais ir 
skaudžiais įvykiais tėvynei 
siekiant laisvės. Kiek galėda
ma, aprūpindavau ją spauda, 
radijo pranešimais ir žiniomis 
iš Lietuvos. Dalindavomės 
nuomonėmis. Mačiau, kad jai 
buvo labai svarbi kiekviena 
žinia apie įvykius Lietuvoje. 
Pagaliau, džiaugėmės sulau
kusios Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo. 

Daug prisiminimų daktarė 
pasakojo iš praeities: apie tė
vus, seserį Jadvygą Čarnec-
kaitę-Grigienę, su kuria ne
mažai vargo ir nepriteklių pa

tyrė karo metu, besimokyda-
mos Petrapilyje ir Voroneže. 
Liūdėjo, nes sesuo, nors ir j au
nesne amžiumi, prieš 10 metų 
mirė. 

Pasakojo apie brolį Volde
marą Vytautą Čarneckj, kur i s 
buvo pirmas nepriklausomos 
Lietuvos finansų minis t ras , o 
ižde buvę 300 rublių... Vėliau 
jis buvo įvairiose diplomati
nėse pareigose. 1941 metais 
su žmona ir penkiais vaikais 
ištremtas į Sibirą ir iš ten ne-
begrįžęs. Išvežus brolio šeimą 
į Sibirą, daktarei buvo leista 
įeiti į jo butą. Pamačiusi pele
ninėje brolio pypkę, dak ta rė ją 
pasiėmė. Tos pypkes istorija 
buvo spausdinta Lietuvoje ir 
čia. 

Kilusi iš giliai susipratusios 
šeimos, daktarė Birutienė bu
vo labai jautri ir nepalaužia
mo ryžto Lietuvos dukra. Po 
pirmojo pasaulinio karo, Lie
tuvai labai sunkiu ir pavojin
gu metu, jauna studentė Aldo
na tiek pasidarbavo tėvynes 
labui, nevengdama pavojų, 
kad buvo apdovanota Vyties 
Kryžiaus ordinu. Reikia pažy
mėti, kad šiuo ordinu pažymė
tos buvo tik keturios Lietuvos 
moterys. 

Dr. A. Birutienė paliko trijų 
sūnų — Stasio, Algirdo ir Ju r 
gio, šeimas, šešis vaikaičius ir 
tris provaikaičius. Visi pali
kuonys puikiai kalba lietuviš
kai. 

Amžino poilsio vieta — Šv. 
Karolio kapinėse Long Island. 
New York, šalia vyro, pulki
ninko Stasio Biručio, mirusio 
1972 metais ir dvejų, anksty
voje jaunystėje mirusių vai
kaičių — Rimanto ir Tomo. 

Nors dr. Birutienei mylimos 
Lietuvos žemėje neteko atgulti 
amžinam poilsiui, bet į kapo 
duobę buvo įberta sauja žemės 
iš Lietuvos, nuo jos tėvų kapo. 

Amžinoji šviesa tešviečia 
jautrios širdies daktarei , kur i 
tiek daug gero įnešė į žmonių 
gyvenimus. 

E l e n a R u z g i e n ė 

A.tA-
EDMUNDAS ROMANAS 

ŠAKALYS 
Gyveno Alsip, IL, a n k s č i a u Čikagoje , M a r ą u e t t e 

Pa rko apylinkėje. 
Mirė 1998 m. sausio 19 d., 8:30 vai . vaka ro s u l a u k ę s 

61 metų . 
Gimė Lietuvoje, Skuode. Amerikoje išgyveno 48 m . 
Nuliūdę liko: žmona Char lene , s ū n u s Robert, d u k r o s 

S u s a n ir Ellen ir jų šeimos; mot ina Jadvyga Š a k a l i e n ė ; 
sesuo Adelė Plienienė, vyras Juozas ; broliai: A n t a n a s , 
žmona Barbara, Bronius, žmona J ū r a t ė ir jų še imos i r 
kiti g iminės Lietuvoje ir Amerikoje. 

Velionis bus pašarvotas ketvir tadienį , sausio 22 d. nuo 
3 iki9v.v. McGann F u n e r a l H o m e , 10727 S.Pulaski Rd., 
Oak Lawn , IL. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 23 d. Iš laidojimo 
n a m ų 9 vai. ryto bus at lydėtas į Švč. M.Marijos G i m i m o 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 va i . ry to 
šv. Miš ios už vel ionio sielą. Po Mišių ve l i on i s b u s 
pa la idotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse . 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir p a ž į s t a m u s 
dalyvaut i šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę : ž m o n a , s ū n u s , d u k t e r y s , m o t i n a , s e s u o , 
b r o l i a i i r j ų š e i m o s . 

Laidotuvių direkt. McGann Funeral Home. Tel. 708-423-5400. 

Mūsų mielam choristui 

A.tA. 
IGNUI RUGINIUI 

i išėjus į Viešpaties sodus, l i kus ius žmoną J A N I N Ą , 
s ū n u s ALG|, RIMĄ ir VYTĄ bei jų še imas už jauč ia ir 
k a r t u liūdi 

Šv. Antano, Cicero, IL, parapijos choras ir vadovas 
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6 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1998 m. sausio 22 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

Trečiadienį, sausio 21 d., 
..Drauge" atsilankė brangus 
Svečias iš Lietuvos — Kauno 
arkivyskupas metropolitas Si
gitas Tamkevičius, lydimas 
dr. Arvydo Žygo. Svečias susi
pažino su redakcijos ir admi
nistracijos personalu, pasi
kalbėjo rupimais klausimais ir 
pasirinko knygų iš ..Draugo" 
knygyno. Jis pasidžiaugė kuri
joje gaunamu „Draugu", ku
riuo dalinasi su lankytojais ir 
bendradarbiais. Sekmadienį, 
sausio 25 d.. 10:30 vai. r., arki
vyskupas Tamkevičius aukos 
Mišias Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje. 

Čikagos visuomenės susi* 
tikimas su Kauno arkivysku
pu metropolitu Sigitu Tamke-
vičium rengiamas šiandien, 
ketvirtadienį, sausio 22 d.. 
7:30 vai. vak., Ateitininkų na
muose, Lemonte. Nepraleis
kite šios retos progos išgirsti 
ir pabendrauti su gerb. Arkis-
vyskupu. o taip pat padėkoti 
jam už parodytą drąsą bei 
ištikimybę Bažnyčiai ir Lietu
vai sunkiaisiais okupacijos 
metais. 

„Draugo" administracija 
primena kanadiečiams skai
tytojams, kad. atsilygindami 
už prenumeratą, nesiųstų ka-
nadiškų čekių, nes JAV dole
rių vertė nemažai skiriasi nuo 
Kanados dolerių, todėl susida
ro kainos deficitas. Be to, — 
tiek Amerikoje, tiek Kanadoje 
— bankams reikia nemažai 
primokėti už pinigų perve
dimą į reikiamą valiutą. Nuo 
dabar visi čekiai, padengti ka-
nadiškais pinigais, bus grą
žinami siuntėjams ir prašoma 
išimti čekį pagal Amerikos do
lerių kainą. 

Šios savaitės trečiadienį, 
sausio 21 d., išrinktasis Lie
tuvos Respublikos prezidentas 
Valdas Adamkus turėjo susiti
kimą su ..Chicago Tribūne" 
dienraščio redakciniu kolekty
vu ir atsakingiuoju redakto
rium Jim Gallagher. Ketvirtadie
nį, sausio 22 d., jis susitiks 
su Illinois valstijos guberna
torium Jim Edgar. 

Poeto Henriko Nagio pa-
minėjimas-literatūros po
pietė vyks vasario 22 d.. Lietu
vių dailės muziejuje. Lemonte. 
Paskaitą skaitys poetė Eglė 
Juodva'ke. Bus skaitoma H. 
Nagio poezija ir pristatytas 
naujai išleistos garsajuostės-
knygelės rinkinys ..Poetas 
Henrikas Nagys kalba". Lite
ratūrinę popietę rengia LB 
Kultūros tarvba 

„Draugo" spaustuvė grei
tai ir gerai atlieka įvairius 
spaudos darbus. Gali spaus
dinti plakatus, vokus su adre
sais, laiškų popierių su orga
nizacijų emblemomis, knygas, 
žurnalus, programas, bilietus, 
atsišaukimus ir t.t. Adminis
tratorius Valentinas Krumplis 
yra gerai žinomas spaustuvi
ninkais, turi didelę patirtį 
šioje srityje. Jeigu tik reikia 
privatiems asmenims ar or
ganizacijoms ką spausdinti, 
kreipkitės į „Draugą"! 

Suspėsite visur! Nors šį 
sekmadienį Čikagos ir apylin
kių lietuviai kviečiami į daug 
svarbių renginių, bet galima 
visur suspėti, jeigu tik parody
sime kiek apsukrumo. 10:30 
vai. r. Švč. M, Marijos Gimimo 
parapijoje Mišias aukos Kau
no arkivyskupas metropolitas 
Sigitas Tamkevičius, Mišiose 
dalyvaus ir išrinktasis Lietu
vos prez. Vaidas Adamkus; 3 
vai. p.p. Jaunimo centre ren
giamas Balio Sruogos pa
minėjimas — tai dvasinė puo
ta kiekvienam, mylinčiam 
lietuvišką rašytą žodį ir ger
biančiam didįjį mūsų tautos 
dramaturgą, poetą, rašytoją 
B. Sruogą! Rengia „Saulutė", 
Lietuvos vaikų globos būrelis, 
o pelnas specialiai skiriamas 
nupirkti kėdę su ratukais Re
migijui, nuo gimimo luošam 
našlaičiui; 7 vai. vak. Willow-
brook pokylių salėje. Willow 
Springs, IL, bus išleistuvių 
puota prez. V. Adamkui ir Al
mai Adamkuvienei. (Pas
tebėtina, kad visi bilietai, o 
vietų buvo 500, labai greitai 
išparduoti.) Taigi, nors sekma
dienio renginių daug ir 
įvairių, bet galima ir verta vi
sur dalyvauti. 

Muzikalioji Strolių šei
ma: Herkulis, Faustas, Po
vilas ir Tomas atliks meninę 
programą Lietuvos Vyčių Vi
durio Amerikos apygardos 
pokylyje vasario 1 d. Marti-
niąue salėje. Kartu pasirodys 
ir Lietuvos Vyčių šokėjai, va
dovaujami Frank Zapolio. Ne 
tik vyčiai, bet visa lietuviškoji 
visuomenė kviečiama kiek ga
lima greičiau užsisakyti vietas 
tel. 773-927-4990 arba 773-
254-7553 ir dalyvauti. 

Visos Čikagoje ir prie
miesčiuose veikiančios lie
tuviškos organizacijos, tau
tinių šokių grupės, chorai, 
norintieji pasveikinti prez. 
Valdą Adamkų ir kad jų svei
kinimai būtų įrišti į knygą, 
kuri jam paliks prisiminimui, 
prašomi skambinti tel. 708-
599-9298 

Lietuvos Vyčių Vidurio 
Amerikos apygardos tris
dešimt septintasis metinis 
pokylis rengiamas sekmadie
nį, vasario 1 d., 4:30 vai. p.p., 
Martiniąue salėje. Bus pa
gerbta Lietuvos Popiežiškoji 
Šv. Kazimiero kolegija Romoje 
jos 50 metų sukakties proga, o 
taip pat pranešta, kas laimėjo 
LV skiriamas mokslo stipendi
jas. Vietos pokyliui rezervuo
jamos telefonais: 773-927-
4990 arba 773-7553. 

Išrinktasis Lietuvos Re
spublikos prez identas Val
das Adamkus Pasaulio lietu
vių centre susitiks su vi
suomene penktadienį, sausio 
23 d., 6:30 vai. vak. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

Manigirdas Motekaitis. 

Vilhelmas ("Vpinskis. 

Pianistas Manigirdas Mo
tekaitis, gyvenąs Čikagoje, 
gimė 1938 m. Kaune. Jo mo
tina, Kauno operos solistė 
Izabelė Motekaitienė, buvo 
jam pirmoji muzikinė įtaka. 
Pirmąsias pianino pamokas 
gavo iš kompozitoriaus Vlado 
Jakubėno ir p-lės Behring Vo
kietijoje. Jis atvyko į Ameriką, 
dar būdamas vaikas. Čia jis 
mokėsi pas Aleksandrą Kučiū-
ną, Alexander Tcherepnin, 
Rudolph Ganz ir Thaddeus 
Kozuch. 

M. Motekaitis turi bakalau
ro ir magistro laipsnius for
tepijono atlikimo srityje iš De-
Paul universiteto Muzikos mo
kyklos. Jis yra pasireiškęs 
daugelyje miestų kaip solis
tas, akompaniatorius, kameri
nėje muzikoje ir su simfoni
niais orkestrais. Jis yra pasi
rodęs Čikagos NBC ir WCIU 
televizijos stotyse ir su Chica
go Philhamonic orkestru. Yra 
laimėjęs tris medalius Chica-
goland Music Festival kon
kursuose. M. Motekaitis kon
certavęs Kanadoje, Belgijoje, 
Vokietijoje ir Lenkijoje. Šiuo 
metu jis dažnai skambina 
įvairiuose koncertuose ir ren
giniuose, vargonauja Čikagos 
lietuvių Jėzuitų koplyčioje, 
skambina Waldorf mokykloje, 
akompanuoja Čikagos Lietu
vių operai ir mokytojauja savo 
studijoje. 

Pianistas Manigirdas Mote
kaitis dalyvaus Balios Sruogos 
minėjime šį sekmadienį, 3 vai. 
p.p.. Jaunimo centre. Rengia 
„Saulutė". 

VĖL IŠGIRSIME 
SMUIKININKĄ 

VILHELMĄ ČEPINSKĮ 
Kurie domisi lietuvių muzi

kiniu pasauliu, be abejo, jau 
bus užtikę Vilhelmo Čepins
kio pavardę. Jis čikagiečiams 
muzikos mylėtojams net as
meniškai pažįstamas, nes jis 
čia koncertavo prieš 5 metus 
Jaunimo centre ir „Sek
lyčioje"). 

Vilhelmą kai kurie vadina 
„vunderkindu", nes jau nuo 
pat jaunystės dienų savo pa
siekimais buvo visa galva 
aukštesnis už kitus to pties 
amžiaus jaunuolius. Dar be
simokydamas Kauno J. Nauje-
lio muzikos mokykloje, jis jau 
atkreipė muzikos specialistų 
dėmesį. I jo muzikini išsi

vystymą, be abejo, turėjo ir 
dėkinga namų aplinka, nes 
tėvai plačiai reiškėsi muzikos 
srityje. Tėvas Stanislovas yra 
buvęs Kauno Muzikinio teatro 
smuikininkas ir dirigentas, o 
motina Kristina — to paties 
teatro dainininkė — solistė. 
Beje, jiedu dabar dar tebe-
dėsto Kauno Muzikos aka
demijoje. 

Jaunasis V. Čepinskis, po 
studijų Kaune užbaigimo, bu
vo pakviestas lankyti vieną 
prestižiškiausiųjų mokslo 
įstaigų JAV — Juilliard mo
kyklą New York mieste, kurią 
jis baigė 1997 m. bakalauro 
laipsniu ir gal šį rudenį čia 
tęs savo studijas toliau. Per
nai jis davė koncertą vienoje 
pagrindinių JAV koncertų 
salių — Carnegie Hali, 
būdamas pirmuoju lietuviu 
smuikininku, pasirodžiusių 
šioje vietoje. 

Praėjusį pavasarį jis buvo 
pakviestas dalyvauti presti
žiniame Vilniaus festivalyje, 
kuriame dalyvavo tarptauti
nio garso muzikos žvaigždės. 
Vilhelmas pasirodė gegužės 
31d. Filharmonijos salėje kar
tu su garsiuoju rusų artistu 
Jurij Bušmet ir orkestru — 
„Maskvos solistai". Šis gro
jimas tokiame aukšto lygio 
koncerte buvo vienas svar
biausių jo muzikinėje karje
roje. 

Apie mūsų muzikos pažibą 
Vilhelmą daug rašo Lietuvos 
spauda ir jį labai gerai verti
na. Daugiausia jį mini -Kau
no diena", bet dėmesio skiria 
ir sostinės laikraščiai. Štai 
Agnė Žemaitytė Respubli
koje" (1997 m. birželio 27 d.), 
straipsnyje „V. Čepinskis vėl 
svajoja apie Carnegje Hali", 
negaili jam gražių žodžių. La
bai entuziastiškai šio jauno 
smuikininko sugebėjimus ver
tina ir Ligita Valonytė „Lie
tuvos ryto" rašinyje (1997 m. 
liepos 22 d.) „Niujorke studija
vęs jaunasis smuikininkas pa
siilgo Lietuvos medžįn". 

JAV LB Krašto valdybos nariai VVashington, IX". JAV-Baltijos l'artm-rystės chartijos pasirašymo proga sausio 
16 d. Iš kairės: Marija Reiniene, (ir Vytautas Bieliauskas, Audronė Pakštienė ir Birute Jasaitienė. 

Nuotr. Jono Urbono 

PENKERI METAI LB 
SOCIALINĖS TARYBOS 
PATARIMŲ SKILČIAI 

V. Čepinskiui dėmesio rodo 
ir „Muzikos barų" žurnalas, jį 
teigiamai paminėjęs,.1aprašant 
Vilniaus festivalį (1907 m. Nr. 
11). Kitame numeryje spaus
dina jo nuotrauką kartu su or
kestro dirigentu Juozu Do
marku, o dar kitame — pra
neša, kad jis įstojo į Lietuvos 
Muzikų draugiją ir taip pat 
deda Vilhelmo nuotrauką. 

Apie smuikininką V. Če
pinskį daug galima rašyti, nes 
jo profesinė biografija jau yra 
plati. Tačiau čia norisi tik 
pranešti apie jo numatytą 
koncertą (vasario 8 d., 3 vai. 
p.p.) Jaunimo centre, Čika
goje. Tai bus pirmoji šių metų 
ryškesnė muzikinė puota Či
kagos lietuvių tarpe. Tokių at
likėjų, kaip V. Čepinskis, lie
tuviai iš viso mažai tebeturi ir 
tie patys labai retai į Čikagą 
užsuka. 

Šį reto pubūdžio koncertą 
organizuoja „Amerikos Lietu
vių radijo" vardu pasivadinusi 
programa, kuriai vadovauja 
Anatolijus Siutas. Kaip ži
nome, šis rengėjas speciali
zuojasi aukšto lygio koncer
tais, nes praėjusį rudenį čia 
buvo suruošęs sparčiai muzi
kos pasaulyje bręstančio pia
nisto Andriaus Žlabio pasiro
dymą. 

Norisi pakviesti visus Či
kagos ir apylinkių rimtos mu
zikos mėgėjus į susitikimą su 
mūsų smuiko žvaigžde. Kas jį 
matė ir girdėjo, tegul bus 
pažinties atnaujinimas, o nau
jiesiems jo klausytojams — 
tikrai šis koncertas išliks at
mintinas įvykis. Bilietai iš 
anksto užsakomi „Amerikos 
Lietuvių radijo" telefonu (773-
847-4903) arba įsigyjami „Sek
lyčioje" Marąuette Parke ir 
Leono Narbučio vadovauja
moje „Lions Frame" įstaigoje 
(216 Main Str.) Lemonte. 

E. Šulaitis 

Su LB Socialinės tarybos 
pirm. Birute Jasaitiene išsi
kalbėjus, ji man priminė, kad 
šių metų sausio mėn. gale su
eis 5 metai, kai „Drauge" yra 
Soc. tarybos skyrius. Kadangi, 
kiek prisimenu, ta tema pir
mąjį straipsnį teko man para
šyti, tad savo vadinamoje: „Iš
siunčiamų raštų knygoje" pra
dėjau ieškoti, ką tuomet ra
šiau. Radau 1993 m. įrašą: 
Draugui' atiduota 'Susipažin
kime su JAV LB-nės Socia
linės tarybos veikla' ". Įrašas 
datuotas sausio 19 d. Many
čiau, kad nuo šio straipsnio ir 
pradedama skaičiuoti LB-nės 
Socialinės tarybos skilties pra
džia. Bet dabar, tą savo rašinį 
paskaitęs matau, kad tai būtų 
tik „devintas vanduo nuo ki
sieliaus", palyginus su dabar
tiniu Socialinės tarybos pata
rimų skyriumi. 

Tame rašinyje aš tik aiški
nau Socialinės tarybos darbų 
apimtį, nes dar ir dabar dau
geliu JAV LB Socialinė taryba 
prasideda ir pasibaigia su 
„Seklyčia". Dar tebėra manan
čių, kad Socialinė taryba tėra 
tik „Seklyčios" padalinys. Po 
mano to rašinio, kiek atsime
nu, kitą jau parašė Birutė Ja
saitienė. Netrukus ji man pa
skambino, kad „Draugo* re
dakcija'pageidautų tokio So
cialinio skyriaus kas savaitę. 
Aš paklausiau, iš kur bus gau
nama ta visa medžiaga? Juk 
aš ne kiekvieną dieną angliš
ką spaudą skaitau, ir, be to, 
paskaitau politines žinias bei 
komentarus. Visa kita tiesiog 
eina į krepšį. 

O kaip tik pasirodo, kad 
tuose kituose skyriuose ir yra 
įvairiausių patarimų. Bet tai 
neįeina į mano skaitomą me
džiagą. Niekas negali visos 
spaudos perskaityti ir visų ži
nių aprėpti. Tad aš daugiausia 
ir apsiriboju politinėmis bei 
ekonominėmis temomis. Ma
nau, kad ekonomika yra labai 
svarbi socialiniams klausi
mams svarstyti. Žincma, tai 
būtų valstybiniame, bet ne So
cialinės tarybos lygyje. Su sa
vo žiniomis ir polinkiais aš 
nebuvau naudingas tokiam 
patarimų skyriui. Bet Birutė 
Jasaitienė, nebūtų Jasaitienė: 
ką ji sugalvoja ir pradeda — 
tai ir padaro! Ji pasikvietė į 
talką Aldoną Šmulkštienę. Ir 
dabar kai abi sustojo — tai 
rašiniai vienas po kito. Kaip iš 
gausybės rago. 

Ir, atrodo, kad tų temų iki 
begalybės bus, nes genys mar
gas, o gyvenimas dar marges-
nis. Jeigu jų kuomet ir pri
trūktų — tai advokatai išgal
vos. Juk be jų negalima nei 
pirkti, nei parduoti. Tad ir yra 
patarimai, kaip namus reikia 
pirkti, ir nupirkus dar visoki 
vargai nesibaigia. Galbūt tik 

prasideda: tai stogas prakiuro 
ar vamzdžiai užsikimšo... Ką 
pasikviesti, kad būtų sąžinin
gas? Tai rūpintis dėl to labai 
nereikėtų, nes visi patarimai 
yra aiškiai surašyti. Ir rūpes
čių neturinčiam žmogui nei iš 
šio, nei iš to pradeda rūpėti. 
Kam visa tai, kas per daugelį 
metų sutaupyta liks? Čia vėlgi 
tas patarimų skyrius į pagal
bą ateina. Ir paaiškina, kad 
reikia gražiai, būnant sveiko 
proto, testamentą padaryti. O 
kaip žinome, lietuviškas „svei
kas" protas sako, kad esant 
gyvam jokių testamentų ne
reikia sudaryti. Į testamentą 
žiūrima, kaip į „velniui dūšios 
užrašymą". 

Jeigu būtų toks Socialinės 
tarybos patarimų skyrius 
prieš 15-20 metų buvęs, ir jei
gu žmonės būtų jo patarimais 
pasekę, tai dešimtys milijonų 
dolerių nebūtų į Maskvos 
nagus patekę. Bet ir dabar 
daug milijonų dolerių valdžia 
pasiima, jeigu nėra tinkamo 
testamento palikta. Yra tekę 
skaityti, kad buvo net milijo
ninių palikimų, kuriuos val
džia paėmė. Pilna visokiausių 
apgavėjų, kurie telefonais 
įvairiausius pirkinius ar savo 
patarnavimus siūlo. Geriausia 
su tokiais pasiūlymais iš viso 
neprasidėti. Apie tai Sociali
nės tarybos patarimuose, buvo 
ne vieną sykį rašyta. Yra ir 
lietuvių nukentėjusių, kurie 
„katę maiše perka". Tik, žino
ma, tokie paskui apie tai ne
kalba. Tai mes ir tiksliai neži

nome, kiek lietuvių tokiu bū
du yra nukentėję. Nepaisant 
to, kiek bus apie tai rašoma, 
vis tiek atsiras, kurie norės 
savo „laimę" išbandyti. 

Jeigu žmonės vadovautųsi 
liaudies išmintimi, kuri aiš
kiai sako: „Veltui tėra tik sū
ris pelių spąstuose", lietuvių 
liaudies išmintis dar sako, 
kad „Pigią mėsą tik šunes 
ėda", bet mes žinome, kad lie
tuviai įvairiems patarimams 
nėra labai imlūs. Tai ir tenka 
apie tai pakartotinai rašyti. 
Kol bus galvojančių, kad „tai 
ne man", arba: „man tas neat
sitiks", tai visuomet bus tokių, 
kurie sakys: „Nemaniau, kad 
man tai atsitiktų", kad ne
reikėtų tų pačių patarimų 
kartoti. Tai būtų gera, kad 
skaitytojai tuos Socialinės ta
rybos puslapius taupytų. Mes 
iš savo patirties žinome, kad 
pensininkų amžiaus žmonių 
atmintis silpnėja. Kuomet 
skaitome, tai manome, kad 
mums tas nėra reikalinga. 
Bet, kuomet reikalas atsiran
da, tai nežinome, kur tą infor
maciją būtų galima surasti. 

Per penketą savo gyvavimo 
metų šis Socialinės tarybos 
skyrius pasidarė populiarus, 
nes žmonės jame randa įvai
rių naudingų patarimų. Tai 
vis yra Birutės Jasaitienės ir 
Aldonos Šmulkštienės nuopel
nas. Jos kiekvieną savaitę vis 
suranda ką nors nauja. Iš pa
sikalbėjimų žinau, kad nau
dingų patarimų stokos nejau
čia. Telieka palinkėti, kad 
energijos nenustotų ir toliau 
„Draugo" skaitytojams nau
dingus patarimus teiktų. 

Juozas Žygas 

SKELBIMAI 
x Daug mūsų žmonių re

mia L i e t u v o s n a š l a i č i u s . 
Visa eilė asmenų, pratęsdami 
paramą kitiems metams, at
siuntė po $150 - vieno našlaičio 
metiniį mokestį. Tai: Jonas ir 
Angelė P u o d ž i ū n a i , Phi-
ladelphia, PA, Mary J.Gallag-
her, Sun City, AZ, Ona Mikuc
kis, Montrose, CA, a.a. Juozo 
Pečkaičio vardu žmona Ane
lė, Chipley, FL, Linas ir Julie 
Vaitkai , Seven Hills, OH, 
Rima Sell, Orland Park, IL, 
Aldona Andrijonas, Valė ir 
Jonas Pleiriai, Chicago, IL, 
Pranas Jomantas, Fennville, 
MI, Algė ir Agnės Vaitones, 
Gloucester, MA, Birutė Pra-
puolenienė, Oak Lawn, IL, dr. 
Laima Pauliukonis, Brattle-
boro, VT, V incas i r Dana 
Baziai, Oak Lawn, IL, Paulius 
ir Rasa Ragai, Westchester, 
IL, dr. V.Dubinskas. Chicago, 
IL. Lietuvos našlaičių vardu 
dėkojame visiems geriems dė
dėms ir tetoms už pagalbą. 
„Lietuvos Našlaičiu globos" 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago TL 60629. 

(sk.) 

z David J.Shestoko. kan
didatuojančio JAV kongrese 
atstovauti 13-tai apygardai, 
finansinės paramos telkimo 
suėjimas vyks š.m. sausio 31 d. 
Willowbrook Ballroom, Willow 
Springs, 8900 S.Archer Road. 
Vakaras prasidės 6 vai. koktei
liais, po to bus vakarienė. Po 
vakarienės šokiai. Dėl infor
macijos ir rezervacijų skam
binti (815) 741-5800. 

Shestokui remti komi
tetas, (sk.) 

z A.a. Broniaus Gela
žiaus, Tomo Vasiliausko sene
lio, atminimą pagerbdami, 
Abbott Laboratories atsiuntė 
$35 Lietuvos našlaičiams. Reiš
kiame užuojautą velionio arti
miesiems ir dėkojame auko
tojams! „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas, 2711 W. 
71 St., Chicago IL 60629. 

(sk.) 
x Valdo Adamkaus rin

kimų į Lietuvos Prezidentus 
momentai - „Finišo tiesioji", 
Džojos Barysaitės fotografijų 
paroda Lietuvių Dailės muziejuje 
1998 sausio 22 - vasario 8 d. 

(sk.) 


