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PERTVARKYTA LIETUVOS BAŽNYTINĖ PROVINCIJA

— Arkivyskupas Audrys Bačkis paskirtas pirmuoju Vilniaus metropolitu —Savaitės 
Įvykiai

Popiežius Jonas Paulius II 
Kūčiy naktį Šv. Petro bazilikoje 
laikė mišias, kuriose dalyvavo 
daugiau kaip 15 tūkstančių pili
grimų ir turistų, o Bernelių 
mišiose dalyvavo per 50 tūkstan
čių žmonių. Mišios ir Popiežiaus 
Kalėdinis sveikinimas “Urbi et 
Orbi” buvo transliuojama per 50 
pasaulio TV stočių. Popiežius 
kalbėjo apie taiką pasaulyje 1991 
metais. Jis ypač pabrėžė bepras
mišką karą Jugoslavijoje. Šventi
nius sveikinimus paskaitė 54 kal
bomis, jų tarpe ir lietuviškai. Šv. 
Petro aikštę per šventes puošė, 
pagal Popiežiaus įvestą tradiciją, 
75 pėdų aukiįbio eglė iš Austrijos 
ir Kristaus ^gimimą vaizduojan
čios žmogaus dydžio figūros.

Michail Sergejevič Gor- 
bačiov, po šešerių metų ir devy
nių mėnesių, pasitraukė iš So
vietų Sąjungos vadovo po
sto, savo atsisveikinimą perskai- 
tydamas per Maskvos TV 
gruodžio 25 d. Jis perdavė bran
duolinių ginklų kodus Rusijos 
prezidentui Borisui Jelcinui. Są
jungos vėliavą virš Kremliaus 
pakeitė Rusijos vėliava, Rusija 
tampa Sąjungos įpėdine Jungti
nių Tautų Saugumo Taryboje. 
(Zr. vedamąjį psl. 3.)

Šv. Irenos ikoną, pastaruoju 
metu populiariai vadinamą “ver
kiančiąja ikona", Kūčių išva
karėse ginkluoti piktadariai pa
vogė iš graikų ortodoksų 
bažnyčios Queens, New Yorke. 
Tasai paveikslas buvo nuka
binėtas deimantiniais ir auksi
niais ^otumais, kuriuos tikintys 
buvo suaukoję. Jų kaina siekia 
per pusę milijono dol. vertės, 
bet pats paveikslas vertinamas 
dėl jo simbolinės vertės. Tas pa
veikslas buvo paskolintas vienai 
graikų bažnyčiai Chicagoje, ir 
ten Persijos karo išvakarėse 
buvo pastebėta, kad jis ėmęs aša
roti. Tai sukėlė didelį graikų ti
kinčiųjų ir turistų susidomėjimą. 
Paveikslas nupieštas 1919 m. 
Graikijoje, vienuolio iš Mount 
Athos, ir nuo 1972 m. laikytas 
mediniame soste prie altoriaus 
Astorijos (Queens) bažnyčioje. 
Šv. Irena yra taikos ir ligonių 
globėja.

Bosnios ir Hercogovinos pre
zidentas kreipėsi į
Jungtinių Tautų Saugumo Tary
bą, prašydamas iki sausio 14 d. 
atsiųsti tarptautinius kariuo
menės dalinius, kurie padėtų iš
vengti etninių susirėmimų. Bos- 
nia ir Hercogovina taip pat pasi
skelbusi nepriklausoma.

Ronald Reagan ir Margaret 
Thatcher, kaip praneši žinių 
agentūros, bene šilčiausiai iš 
visų įžymybių atsiliepė apie 
Gorbačiovą. Buvęs JAV prezi
dentas, 1985 m. pradėjęs susiti
kinėti su Gorbačiovu, nors ir va
dindamas SSSR “blogio imperi
ja”, pasakęs, kad Gorbačiovas 
“bus gyvas istorijoje amžinai”. O 
buvusi D. Britanijos premjerė, 
pasaulyje žinoma anksčiau savo 
posakiu, kad “su Gorbačiovu ga
lima dary ti biznį”, dabar išsi
reiškė, kad Gorbačiovas atstatė 
laisvę Rytų Europoje ir Sovietų 
Sąjungoje, ir tai padarė be jokio 
šūvio.

Vatikano ir Vilniaus radijo sto
tys 1991 m. gruodžio 24 d., vidu
dienį Romos laiku, paskelbė 
žinią, kad Sv.Tėvas Jonas Pau
lius II Vilniaus arkivyskupu pa
skyrė arkivyskupą Audrį Bačkį. 
Iškilmingas įžengimas į Vilniaus 
katedrą ir arkivyskupijos valdy
mo perėmimas įvyks 1992 m. 
kovo 4 d., šv.Kazimiero šventė
je-

Prel. Ladas Tulaba, P.A., iš 
Romos praneša, kad Popiežius 
oficialiu apaštaliniu raštu, datuo
tu 1991 m. gruodžio 24 d., pa
skelbė naują Lietuvos Bažny
tinės Provincijos sudarymą.

Popiežius Pijus XI 1926 m. ba
landžio 4 d. apaštaline konstitu
cija “Lituanorum Gente įsteigė 
pirmąją Lietuvos Bažnytinę Pro
vinciją su metropolija Kaune ir 
keturiomis sufraganinėmis die
cezijomis: Kaišiadorių, Telšių, 
Panevėžio ir Vilkaviškio.

Dabar popiežius Jonas Paulius 
II paskelbė naujai pertvarkytą 
Lietuvos Bažnytinės Provincijos 
santvarką su dviem — Vilniaus 
ir Kauno — metropolijomis ir 
keturiomis sufraganinėmis die
cezijomis: dviem prie Vilniaus 
(Kaišiadorių ir Panevėžio) ir 
dviem prie Kauno (Telšių ir Vil
kaviškio).

Visa-tai įvyko, kai atsirado ga
limybė tai įvykdyti, tai yra, kai 
Lietuva atgavo politinę neprik
lausomybę. Vilniaus arkidiecezi- 
ja prie Lietuvos Bažnytinės Pro
vincijos priskirta ne šiaip sau, 
bet priskirta kaip metropolija su 
dviem sufraganinėmis diecezijo
mis, su pirmaujančia role krašte, 
kaip ir dera sostinei. Naujuoju 
Vilniaus arkivyskupu ir pirmuo
ju metropolitu paskirtas arkivys
kupas Audrys Bačkys, paskuti
niuoju laiku ėjęs Vatikano pro- 
nuncijaus pareigas Olandijoje.

— o —

Vokietija pripažino Slovėnijos 
ir Kroatijos nepriklausomybę ir 
savo konsulatus jų sostinėse 
pakėlė į ambasadas. Kai kurios 
Europos valstybės prisibijo, kad 
Vokietija kartais gali pasiųsti 
savo kariuomenę padėti vals
tybėm, išeinančioms iš Jugosla
vijos federacijos.

Vatikanas pripažino Kroatijos 
ir Slovėnijos nepriklausomybę. 
Šių valstybių gyventojai didžiu
moje yra katalikai.

Lenkijos vyriausybės du 
mėnesius užtrukusi krizė pasi
baigė, parlamentui nedidele bal
sų persvara atmetus premjero 
Jano Olszevvskio atsistatydinimo 
pareiškimą. Po spalio 2/ d. rinki
mų premjeras dėl nuomonių 
skirtumo su prezidentu Watęsa 
negalėjo sudaryti vyriausybės. 
Parlamento sprendimas Olszevv- 
skiui suteikia laisvas rankas eko
nominėms reformoms, nes 
Waięsos planas sulėtino infliaci
ją, bet pakėlė kainas ir padidino 
nedarbą.

Karalienė Elžbieta II savo\ 
kalėdinėje kalboje D. Britanijos 
gyventojams pareiškė, kad “Jūsų 
maldų ir Jūsų pagalba, ir mano 
šeimos meilės ir paramos dėka, 
aš Jums tarnausiu ir ateityje ’. 
Britų spauda aiškina, jog šį sakinį 
karalienė tyčia pridėjusi, 
norėdama paneigti gandus, neva 
ji netrukus apdikuosianti savo 
sūnaus princo Charles naudai.

Šių džiugių žinių proga malo- administratorius, 
nu prisiminti naujojo Vilniaus 
metropolito konsekraciją.

Šv. Petro Bazilikoje popiežius 
Jonas Paulius II 1988 m. spalio x 
4d., Šv. Pranciškaus šventės pa
vakarėje, pontifikalinių mišių 
metu asmeniškai konsekravo 
prel. dr. Audrį Bačkį vyskupu.

Konsekracija vyko prie Kate
dros altoriaus, pačiame Bazilikos 
priekyje. Su Šv.Tėvu mišias 
koncelebravo iš Lietuvos, tada 
dar okupuotos, atvykęs vysk. 
Juozas Preikšas ir kardinolas 
Achille Silvestrini. Vysk. Prei
kšas, Kauno arkivyskupijos ir 
Vilkaviškio vyskupijos apaštali
nis administratorius, yra arki
vysk. Bačkio ordinaras, kaip ir 
daugelis kitų kunigų, baigusių 
studijas Šv. Kazimiero lietuvių 
kolegijoje Romoje. Kardinolas 
Achille Silvestrini, Viešųjų 
Bažnyčios Reikalų Sekretorius 
Vatikane, yra buvęs ilgametis ar
kivysk. Bačkio tiesioginis virši
ninkas.

Netoli altoriaus mišiose taip 
pat dalyvavo penkiolioka kardi
nolų ir keturiasdešimt vyskupų, 
jų tarpe lietuviai vyskupai Pau
lius Baltakis, Antanas Deksnys 
ir pirmą kartą besilankąs Romoje 
Julijonas Steponavičius, Vil
niaus 'arkivyskupijos apaštalinis >

JAV PREZIDENTAS 
VILTINGAI ŽIŪRI J ATEIT]

Prezidentas George Bush, 
gruodžio 25 d. kreipdamasis į 
amerikiečius ir sveikindamas 
juos su Kalėdomis, pabrėžė, kad 
ši diena yra svarbi ne tik kaip 
taikos ir vilties diena, bet ir tuo, 
kad esame gyvais liudininkais, 
kaip persiformavo totalistinė 
diktatūra — Sovietų Sąjunga.

Trejus metus ištikimai rėmęs 
Gorbačiovo politiką ir buvęs jo 
“asmeniškas” draugas, prez. 
Bush peržvelgė Gorbačiovo re
formatoriškus nuopelnus ir 
užtikrino jam garbingą vietą pa
saulio istorijoje.

Pareiškęs pasitenkinimą, kad 
prie persitvarkymo iš Sovietų 
Sąjungos į demokratiškai nusi
teikusias nepriklausomas res
publikas pereinama taikingomis 
priemonėmis, jis pranešė pir
muosius JAV žingsnius. Pir
miausia paminėjo Rusiją ir jos 
narsą». prezidentą Jelciną, toliau 
išminėdamas Ukrainą.
Armėniją, Gudiją, Kazachstaną 
ir Kiigiziją. Joms visoms Ameri
ka suteikia diplomatinį pri
pažinimą ir užmezga diplomati
nius ryšius. Kitos šešios buvu
sios respublikos: Moldova, 
Turkmenistanas, Azerbaidža
nas, Tadžikistanas, Gruzija ir 
Uzbekistanas taip pat gauna dip
lomatinį pripažinimą, bet su jo
mis diplomatinius ryšius užmegs 
vėliau, kai įsitikins jų atsakinga 
krašto saugumo ir demokratine 
politika.

Prez. Bush ypač vertino tai, 
kad buvusios Sovietų Sąjungos 
branduolinis arsenalas pereina į 
atsakingos kontrolės rankas. Pri
siminęs, kad per pastaruosius 40 
metų Amerika vadovavo pasauli
nei kovai prieš komunizmą, 
dėkojo visiems, tą kovą rėmu- 
siems. Iš buvusių priešų, kaip 
Prezidentas sakė, dabar tampa 
partneriai, pasiryžę bendradar
biauti demokratijos ir pilietinį 
visuomenės kūrime.

ilgametis 
tremtinys Žagarės miestelyje.

Altoriaus artumoje pirmose 
eilėse sėdėjo ypatingi arkivysk. 
A. Bačkio svečiai: tėvai, brolis 
su vaikais, buvęs kalinys kun. Al
fonsas Svarinskas, Lietuvos vys
kupus atlydėję kun. Vaclovas 
Aliulis ir Jonas Grigaitis, Vatika
no diplomatai, arkivyskupo buvę 
bendradarbiai Vatikano diplo
matinėje tarnyboje, Romos lie
tuviai, o taip pat ir svečiai lietu
viai, atvykę j Romą ir dalyvavę 
tuo metu įvykusiame keturiolik
tame Lietuvių Katalikų Mokslų 
Akademijos suvažiavime.

Ryškiai matėsi ir Vasario 16- 
osios gimnazijos mokiniai, pasi
puošę tautiniais drabužiais. Jau
nimo tarpe dalyvavo ir arkivysk. 
A. Bačkio parapijos choras, kuris

(nukelta į 2 psl.)

BALTIJOS VALSTYBIŲ LAIMĖJIMAS JUNGTINĖSE TAUTOSE

Lietuvos misija Jungtinėm 
Tautom pranešė, kad preceden
to neturinčiu atveju Baltijos 
valstybėm pavyko atidėti Jung
tinėm Tautom mokesčio klausi
mą ateinantiems metams, kai 
išeis Tarptautinio piniginio fon
do (International Monetary 
Fund) studija apie Baltijos vals- 
stybių ekonominę padėtį.

Baltijos valstybės protestavo 
prieš Jungtinių Tautų naudoja
mą piniginį kursą, nustatant Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos mokes
čius. Pasak misijos patarėjos 
Gintės Damušytės, JT finansų 
komitetas nustato nario mokestį, 
atsižvelgdamas į krašto paskuti
nio dešimtmečio ekonominį 
stovį. Baltijos valstybių atveju 
buvo naudotasi tikrovės neati
tinkančiu 0.65 rublių už dolerį 
kursu.

Todėl JT įskaitė Baltijos vals

— Lietuva vis dar neturi savo 
naujos konstitucijos. Aukščiau
siosios Tarybos komisija, kuri 
rengė konstitucijos projektą 22 
mėnesius, naujai perorganizuo
ta. Jai duota laiko ligi 1992 metų 
vasario 1 d. parengti pataisytą 
tekstą.

Arkivyskupo Audrio Bačkio konsekracijos proga j Vatikaną suvažiavę lietuviai vyskupai 
1988 m. spalio 5 d. (sekančią dieną po konsekracijos) popiežiaus Jono Pauliaus II buvo 
priimti privačioje audiencijoje ir pakviesti j>ietų. Nuotraukoje iš k.: vysk. Juozas Prei
kšas, arkivysk. Julijonas Steponavičius, Sv. Tėvas, arkivysk. Audrys Bačkis, vysk. 
Antanas Deksnys, vysk. Paulius Baltakis, OFM. Nuotr. Artūro Mari. V atikano oficialaus 
fotografo.

Madona su Kūdikėliu. Dail. A. Duererio piešinys

tybėm neįkandamus, ir, jų nuo
mone, neteisingus mokesčius: 
Lietuvai — 0.13 proc. Jungtinių 
Tautų biudžeto, Latvijai — 0.11 
proc. ir Estijai — 0.06 proc. Pi
niginėmis sumomis Lietuvai tai 
būtų kainavę apie 1; 400,000 JA V 
dol. į metus. Tačiau Jungtinėms 
Tautoms naudojant trijų Baltijos 
valstybių parūpintu labiau tik
rovę atitinkančiu komerciniu 
kursu — 1.5 rublių už dolerį — 
kartu su paskutinio dešimtmečio 
ekonominiais duomenimis, mo
kestis Lietuvai nukristų iki 0.04 
proc. Jungtinių Tautų biudžeto 
(S440,000), I .atvijai — 0.03 
proc. ir Estijai — 0.02 proc.

Gruodžio 20 d. vakare Gene
ralinės Asamblėjos paskutinė šių 
metų pilnaties sesija patvirtino 
rezoliuciją (A/C.5/46/L.20), kuri 
Baltijos mokesčių klausimą pa
vadino išimtiniu atveju ir jo 
sprendimą atidėjo birželio 
mėnesiui. Numatoma tik tada 
pasinaudoti IMF išvada, turėsia
nčia nustatyti ekonomiškai tei
singą rublio-dolerio kursą. Tiki
masi, kad IMF skaičiai daugmaž 
atitiks valstybių duomenis.

Rezoliucijos mokesčių skalėje 
Baltijos valstybių atvejis nur<xlo- 

mas kaip vienintelis dar 
sprendžiamas. Pažymėta, kad 
Baltijos valstybių mokesčiai bus 
nuimti nuo Sovietų metinio na
rio mokesčio, kuris padengia 
9.41 proc . JT biudžeto. Tai buvo 
kompromisas, kur] naudodami 
Baltijos kraštai nieko nepraran-

Geros valios ženklan, Baltijos 
valstybės 1992 m. sausio 2 d. 
įneš į JT iždą simbolinę pradinę 
sumą, kuri bus atskaityta nuo jų 
1991 m. mokesčio. Lietuva, Lat
vija ir Estija jungsis su Kanada 
ir skandinavų kraštais, norinčiais 
parodyti gerą pavyzdį kitom JT 
narėm, kurios dažnai nesumoka 
mokesčių laiku.

Sprendžiant šį klausimą, buvo 
nugalėtos didelės kliūtys. Nea
bejojama, kad šio precedento 
pavyzdžiu seks ir išsilaisvinusios 
Sovietų respublikos. Sis Baltijos 
šaltybių atvejis davė pradžią pa
keisti JT naudotą politinį pini
ginį kursą teisingesniu, ekono
miškai pagrįstu kursu. Lietuvos 
poziciją Jungtinių Tautų Penkta
jame komitete, kuris svarsto 
biudžeto klausimus, gynė Lietu
vos misijos Dariui
Sužiedėlis.



Lietuviai, suvažiavę į arkivysk. Audrio Bačkio konsekraciją Romęn, Popiežiaus audien
cijų saleje su Sv.Tėvu. Priekyje jaunimas iš Vasario 16-osios gimnazijos. Nuo Šv. Tėvo 
j kairę antras — kun. Alfonsas Svarinskas, arkivysk. Julijonas Steponavičius, į dešinę 
nuo Sv. Tėvo — arkivysk. Audrys Bačlds, jo tėvai — Ona ir Stasys Bačkiai, neatpažinta, 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, vysk. Juozas Preikšas. Nuotr. Artūro Mari, Vatikano oficialaus 
fotografo.

PERTVARKYTA LIETUVOS BAŽNYTINĖ PROVINCIJA
— Arkivyskupas Audrys Bačkis paskirtas pirmuoju Vilniaus metropolitu —

(atkelia iš 1 psl.)

gražiai sugiedojo lietuvišką 
giesmę Marija, Marija mišių 
metu — tai choro padėka nauja
jam arkivyskupui už uolų ir 
nuoširdų darbą toje Romos para
pijoje.

KURIAM GEOGRAFINIAM REGIONUI
PRIKLAUSYS BALTIJOS VALSTYBĖS

Nors Jungtinės Tautos visus 
klausimus diskutuoja ir 
sprendžia bendrai, bet visa 
struktūra remiasi šios tarptau
tinės organizacijos narių geogra
finiais regionais. Ir todėl geogra
finiai /regionai atstovaujami ne 
tik Saugumo Taryboje, paren
kant savo kadenciją užbaigusius 
narius, išskyrus tik penkis 
didžiuosius. Geografiniai regio
nai turi savo rolę ir Generalinės 
Asamblėjos prezidento ir jo pa
vaduotojų išrinkime, taip pat pa
grindinių komitetų pirmininkų 
ir komitetų narių sąstato sudary 
me. Be to, tie geografiniai regio-* 
nai turi ir savo specifinių proble
mų, kurias jų atstovai pirma savo 
tarpe išdiskutuoja ir tik po to 
eina į pagrindines instancijas.

46-osios Generalinės
Asamblėjos priimtosios narėmis 
Baltijos valstybės taip pat turės 
kokiame nors regione būti. Lig 
šiol dar nėra galutinai paaiškėję, 
kokiam regionui jos priklausys, 
bet apie tai jau yra galvojama ir 
diskutuojama nuo tos dienos, kai 
ten suplevėsavo Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos vėliavos.

“Lietuva, Latvija ir Estija dar 
neapsisprendė, prie kurio geo
grafinio bloko Jungtinėse Tauto
se (JT) jos turėtų prisijungti", 
rašo VLIKo ELtos Informacijos 
savo 1991 m. lapkričio laidoje. 
Jos cituoja spalio30d. Laisvosios 
Europos Radijo agentūros pra
nešimą.

Darbininko redakcijai prieš 
Kalėdas pasiteiravus Lietuvos 
misijoje prie Jungtinių Tautų, 
patirta, kad tuo klausimu ben
dras sprendimas būsiąs pasiektas 
1992 metų pradžioje.

Eltos Informacijos pateikia 
Laisvos Europos Radijo kore
spondento samprotavimus.ir su
rinktą informaciją, kuri atrodo ir 
šiuo metu dar tebeaktuali.

Eltos Informacijose rašoma:
Pabaltiečiai sako, jog dėl isto

rinių, kultūrinių ir politinių 
priežasčių jie norėtų priklaitsyti

Pats Šv.Tėvas savo kalboje toriate labai atsakingose diplo- 
dėkojo arkivyskupui Audriui ^natinėse pareigose.
Bačkiui, kaip “brangiam bendra
darbiui”, už uolų darbą tarnau
jant Apaštalų Sosto atstovybėse 
Maniloje, San Jose Kostarikoje, 
Ankaroje, Lagose ir paskutiniu 
metu Vatikano Valstybės sekre-

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baklng Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carone, Queens, 
N.Y. 11368. Teief. 779 - 5156.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM 90.5 
Worcester, MASS. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas Meilus, Jr., 
70 Curtis SL Aubum, MA 01501, T. 508 753 - 7232.

NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais 
9 -lO’val. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th

Vakarų Europos grupei. Tačiau 
didžiuma Vakarų europiečių 
RFE korespondentui tvirtino, 
kad pabaltiečiams būtų naudin
giau priklausyti Rytų Europos 
grupei. Vakarų grupei priklauso 
apie 40 šalių, ir ji nedaug galėtų 
pabaltiečiam padėti JT konteks
te. Šis klausimas tebediskutuoja
mas JT kuluaruose ir Baltijos 
valstybių sostinėse. Anot Vakarų 
Europos diplomatų, kai tiktai 
pabaltiečiai apsispręs. Vakarų 
grupė Jungtinėse Tautose duos 
savo atsakymą.

JT administracija laiko Baltijos) 
valstybes Rytų Europos grupės 
dalimi. Spaliui baigiantis, pabal
tiečių dęlegacijo>/t)<(yo priskir
tos prie* Rytų Europb>--gnipė^ 
pasitarimams dėl JT patobulini
mo. JT Generalinės Asamblj 
prezidentas pareiškė, kad tži ne
turi jokios politinės reikšmės. 
Pabaltiečiai pasitarimuose daly
vavo.

Estijos misijos JT patarėjas 
Aarand Roos painformavo RFE 
korespondentą, kad Rytų euro
piečiai, įskaitant-Jugoslaviją ir 
Albaniją, mielai priima pabal- 
tiečius į savo grupę. Skandinavi
jos valstybės taip pat juos remia 
ir jiems pritaria. Vakarų euro
piečiai nurodo, kad, jei pabal
tiečiai įsijungtų į mažesnę — 
Rytų Europos — grupę, jiems 
atsirastų daugiau galimybių būti 
išrinktiems į įvairiausius JT ko
mitetus. Roos su tuo sutiko, bet 
pridūrė, kad jie vis tiek norėtų 
įsijungti į Vakarų grupę.

Latvių JT misijos atstovė pa
reiškė, kad jos vyriausybė pasi
sako už glaudų pabaltiečių lx?n- 
dradarbiavimą, ir todėl jie 
turėtų šį klausimą bendrai 
išspręsti. Bet Roos priminė, jog 
pabaltiečiai turi “skirtingas 
kultūras" ir padarė užuominą, 
kad, net jei lietuviai ir latviai 
nuspręstų įsijungti į Rytų grupę, 
estai vieni darys pastangas įstoti 
į Vakarų grupę.

Popiežius kalbėjo: “Džiau
giuosi, kad galiu asmeniškai tau 
suteikti kunigystės pilnatvę ir 
įvesti tave į Apaštalų įpėdinių 
bendruomenę. Džiaugiuosi, nes 
ir šiuo būdu turiu galimybę tau 
išreikšti dėkingumą už daugelį 
darbų, kuriuos pastaraisiais me
tais esi atlikęs A’paštalų Sostui:

Dabar■Mtfirči u'lave kaip safef“ *“■ 
atstovą Olandijon. Tai kraštas, 
kuris pasižymi gausiomis pilie
tinėmis ir religinėmis tradicijo
mis, bet kuriame Bažnyčia pa
staruoju laiku patyrė skausmin-

TRAUKS ATSAKOMYBĖN 
SAUSIO 13 IR LIEPOS 30 ŽUDIKUS

Lietuvos prokuratūra pa
skelbė, kad turi pakankamai do
kumentinės medžiagos patraukti 
teisminėn atsakomybėn sausio 
13-osios ir liepos 30-osiūs žudi
kus.

Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkas Vytautas Landsbergis 
kreipėsi į Rusijos prezidentą Bo
risą Jelciną, prašydamas, kad 23 
akmenys, ruošę perversmą sau
sio 13d., būtų perduoti Lietuvos 
prokuratūrai. Šiame sąraše yra 
sovietų KGB ir ginkluotojų 
pajėgų ministrai, taip pat Myko
las Burokevičius, Juozas Jarma
lavičius, Edmundas Kaspera
vičius, Stanislovas Sakalas, Bole
slovas Makutinovičius ir kt. 
Landsbergis sako, kad šie asme
nys atsakingi už 14 žmonių 
nužudymą ir 600 sužeidimą prie 
TV bokšto ir taip pat už padary
tus nuostolius 100 milijonų rub-

Norvegijos atstovas Sverre Jo- 
hansen sutinka, kad, geografiniu 
atžvilgiu, Estiją, Latviją ir Lie
tuvą galima laikyti “šiaurės kraš
tais”,bet primena, kad skandina
vų ir pabaltiečių kalbos labai 
skirtingos. Be to, sako jis, Vaka
rų Europos grupėje niekada ne
diskutuojami esminiai klausi
mai. Todėl jis sutinka, kad į pa
baltiečių politinius ir ūkinius po
reikius bus daugiau atsižvelgta 
Rytų Europos grupėje.

Rytų europiečiai aiškina, kad 
ir jie norėtų būti priimti į Vakarų 
grupę, l>et nusprendė pasilikti 
savo padalinyje, nes tai jiems su
teikia daugiau galimybių kandi
datuoti’į įvairias JT pozicijas. 

go įtempimo laikotarpį. Tau pa
vedu perteikti mano meilės jau
smus to krašto tikintiesiems, 
užtikrinant juos, kad pasitikiu jų 
sugebėjimu kurti ateitį, semian
tis jėgų iš praeityje sukauptų 
dvasinių turtų.”

Popiežius Jonas Paulius II pa
rodė didelį* pasitikėjimų arki- 
vysk. A. Bačkio pajėgumu, sių
sdamas jį pirmom vyskupo pa
reigom būti apaštališkuoju nun
cijumi tokiame tikybiniai nera
miame krašte.

Po pusantros valandos truku
sių įspūdingų apeigų bei gies
mių, pasibaigė konsekracijos 
mišios, ir pirmą kartą žengė per 
Šv. Petro Baziliką prie žmonių 
naujasis vyskupas, dėvėdamas 
vyskupo mitrą ir nešdamas savo 
vyskupišką lazdą.

Popiežiui išėjus, visi kviesti 
svečiai, jų tarpe ir visi dalyvavę, 
lietuviai, išėjo iš Sv. Petro Bazili
kos Senojo Sinodo salės linkme, 
kur vyko bendras priėmimas pa
sveikinti naująjį arkivyskupą?

— o —
Štai bent keletas naujojo me- 

tropolito arkivysk. Audrio Bač
kio biografinių žinučių.

Audrys Juozas Bačkis gimė 
Kaune 1937 m. vasario 1 d. Vi
durinį mokslą baigė Paryžiuje 
1954 m. ir ten pat įstojo į St.Sul- 
pice kunigų seminariją. Vėliau 
persikėlė į Romą, į Šv. Kazimie
ro lietuvių kolegiją. Kunigu 
įšventintas 1961 m. kovo 18 d. 
Teologijos licenciatą įsigijo Gre- 
gorianumo universitete 1961 d., 
o bažnytinės teisės doktoratą La- 
terano universitete 1964 m. Taip 
pat lankė ir baigė Bažnytinę Di
plomatinę akademiją.

Pirmasis paskyrimas diploma
tinėje tarnyboje buvo 1964 me
tais — į Manilą, Filipinuose, 
apaštalinės nunciatūros attache 
pareigoms. Kitos diplomatiniųr Ave, Baysįde, N.Y. 11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428 - 
pareigų vietovės jau minėtos 
anksčiau'šiame rašinyje.'“*7*

Popiežius Jonas Paulius II tik
rai parodė, kaip vertina Lietuvą 
ir lietuvius. Vatikane aukštose 
pareigose dirbo arkivysk. Pau
lius Marcinkus, diplomatinėje

lių vertės. Landsbergis tvirtina, 
kad Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
komunistų partijų vadovai sausio 
pradžioje Maskvoje parengė val
stybinio perversmo Lietuvoje 
planą ir nutarė įgyvendinti jį So
vietų KGB ir vidaus reikalų mi
nisterijos jėgomis.

Vyriausiasis prokuroras 
Artūras Paulauskas spaudos kon
ferencijai pareiškė, kad yra 
gavęs jau kelis laiškus iš Buroke
vičiaus. Juose Burokevičius tei
gia, kad jis esąs nekaltas dėl sau
sio 13-osios. Jis siūlo sekti jo raši
nius Pravdoje. Tie rašiniai, anot 
jo, ir bus atsakymas į jam taiko
mus kaltinimus.

Dėl Medininkų įvykių, tai 
Lietuvos prokuratūra nustatė, 
kad tas žudynes įvykdė Rygos 
Omono smogikai, talkinant Vil
niaus “juodosioms beretėms”. 
Parodymus apie šias žudynes su
teikė vienintelis išlikęs gyvas ir 
dar tebegydomas muitininkas 
Tomas Šernas.

— Estija, Latvija ir Lietuva vėl 
priimtos į Tarptautinę Teniso 
Federaciją. Apie tai pranešė 
Londone veikiantis Federacijos 
biuras. Baltijos kraštų teniso 
žaidėjai prieš karą labai aktyviai 
reiškėsi Federacijos veikloje. 
Dabar, sugrįžę į federacijos gre
tas, Pabaltijo teniso žaidėjai 
galės dalyvauti ateinančiais me
tais įvyksiančiose Barcelonos 
olimpinėse žaidynėse, taip pat 
žaisti kasmet rengiamose teniso 
tarptautinėse varžybose: Davis 
taurės ir Tarptautinės Teniso 
Federacijos “FIT” taurės turny
ruose.

tamyboje kaip nuncijus Pietų 
Korėjoje dirba arkivysk. Jonas- 
Vytautas Bulaitis, dabar arki
vysk. Audrys Bačkys iš nun
ciatūros Olandijoje perkeltas 
metropolito pareigom į Vilnių, 
galutinai sutvarkant Lietuvos 
bažnytinę provinciją.

Pratęsiant Jono Pauliaus II lie
tuviams palankumo išraiškų pri
siminimą, galima pastebėti, kad 
šio Popiežiaus dėka taip iškil
mingai ir prasmingai buvo pa

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja talpiniuose reikaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 Wes*Str-Slmsbury, Conn.
06070. Tel. 203 651-0261.

SKALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avė. (prie FOrest 
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telxeira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.), teief. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios,koplyčios, oraą šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Čorey Ave.,St. Petersburg Beach, Fla., 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. W00DLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 34fr 
- 9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Teief. 847-2323 
(namų teief. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušlo klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter,£Sarden Tavern. 
•1883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Teief. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlnlai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

.4552,. FĄK 718 769 - 3302, 

bxKOLODNY & KOLODNY: Viršija Kolodny, Lietuviškai kalbanti ad
vokatė, 11 Perk Place, Room 905, Nęw York, N.Y. 10007. Tel. 212 
349.7771. Nelaimių Ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
mentai, išnuomavimai, kondomlnljumų reikalai. Turi leldlmę prak
tikuoti New Yorko valstijoje.

NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos atsiminimai”, sekmadie
niais nuo 2 iki 3 v. popiet iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 
FM banga. “Music of Lithuania” programa, vedama anglų kalba, 
iš tos pačios stoties girdima Irgi sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. popiet. 
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunlit Dr., Watchung, N. J. 07060. 
Tel. 908 753 - 5636

MARIA JUZAITYTĖ - LEVIN, lietuvė advokatė, patarnauja vi
suose teisiniuose reikaluose. Kalba ir lietuviškai. 325 Broad- 
way, Suite 504, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 - 962 - 5810.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEYIR CONN ECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV JONO KAPINIU
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VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUIŠES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET

BROOKLYN, N. Y. 11229
TEL; 718 769 - 3300, FAX 718 769 - 3302

minėta šv. Kazimiero mirties 
500 metų sukaktis, Lietuvos kri
kšto 600 metų sukaktis. Šis 
Šv.Tėvas lietuvių sielovadai pa
saulyje paskyrė pilnateisį vysku
pą Paulių Baltakį, OFM. Šis Po
piežius paskelbė arkivysk. Jurgį 

'Matulaitį palaimintuoju, o 1988 
metais mus pradžiugino, vysk. 
Vincentą Sladkevičių pakelda
mas į kardinolus.

Kuris kitas popiežius būtų tiek 
padaręs lietuviams?!
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Pasitraukė teisėtai. . .

VATIKANE IR ROMOJE APIE LIETUVĄ

Kalėdos, kurios bendrai sim
bolizuoja taiką ir viltį tikinčiajai 
žmonijai, šiemet buvo ypatingos 
tuo, kad jos atnešė naujų vilčių 
geresniam ir prasmingesniam 
gyvenimui, palaidodamos mūsų 
laikų Antikristą.

Pasaulio istorija žino daug 
žiaurumų, bet neatsimena tokių 
ir tiek daug, kiek jų buvo per 
bolševizmo 70 metų valdymą — 
istorijoje valstybės, kurią buvęs 
prezidentas Ronald Reagan savo 
laiku buvopavadinęs “blogio im
perija”.

Taigi ta “blogio imperija” tei
siškai nustojo egzistavusi per 
praėjusias Kalėdas, gruodžio 25 
d., kada Maskvoje, ten, kur 
buvo tos “blogio imperijos” cen
tras, įvyko ir jos laidotuvės. Ir 
šitai įvyko yisiškai teisėtai, pagal 
įstatymus, be kraujo praliejimo. 
Graboriaus pareigas atliko Mi
chailas Gorbačiovas, paskutinis 
Sovietų Sąjungos prezidentas, 
savo šaliai ir pasauliui paskelbęs 
per TV, kad pasitraukia iš tos Są
jungos prezidento posto.

Gana nostalgiškai skamban
čiame savo atsisveikinime su pa
reigom ir žmonėmis, kurių liki
mas ir gerovė daugeliu atvęju_ 

^TOJ.%Pri!<laus®»...^rhaP?ff^..,įKezidentūra, žinodamas,. J<ad 
pasitraukė “teisiškai”. Nors jis ir 
nesutiko su tuo, kad demok
ratėjančios respublikos teisėtai 
elgiasi, kurdamos bendriją, bet 
jis laikėsi logikos: jeigu nėra Są
jungos, tai kam reikia jos prezi
dento, taigi, atėjo laikas jam pa
sitraukti.

Gorbačiovas, kuris beveik 
maždaug prieš septynerius me
tus nustebino pasaulį savo naujo
mis idėjomis atgaivinti sutriku
sios Sovietų Sąjungos ekonomi
nes, socialines ir politines pro
blemas, skleidė tas idėjas ir dėl 
jų pagarsėjo užsieniuose, savo

šalyje netapo dėl to garsus. Dau
gelis tos šalies žmonių dabar at
virai kalba, kad Gorbačiovas 
“pradėjo gerai, bet blogai 
užbaigė“. Esą jis nepažinojęs so
vietinės Rusijos (kalbant sąjungi
ne prasme) žmonių būdo, nors 
gerai planavo, bet neįstengė pa
keisti jų gyvenimo standarto.

Išeidamas iš valdžios, prieš 
perduodamas Kremliaus raktus 
kitiems, Gorbačiovas prisi
pažįsta, kad jis padaręs klaidų, 
dėl kurių jo vadintoji perestrojka 
ir glastnostj nebuvo įgyvendin
tos. Anot jo, senoji sistema tapo 
sugriauta, naujos nesukūrus. 
Argi nebuvo panašiai ir 1917 m., 
kai bolševikai atėjo į valdžią, kai 
sugriovė senąją sistemą, o jų 
naujai sukurtoji pavergė ir sunai
kino milijonus žmonių fiziniai ir 
dvasiniai?

Nepaisant, kad Gorbačiovas 
savo šalies gyventojams ir res
publikų bendrijai linki sėkmės, 
bet jis atsisveikina, vis tiek būda
mas įsitikinęs, kad tai valstybių 
bendrijai nepavyks persiformuo
ti taip, kaip ji ketina.

Dabar dar niekas negali pasa
kyti, kaip tikrovėje atsitiks, katra

jis, nors ir nepakeitė žmonių 
gyvenimo standarto, tačiau pa
keitė pačius žmones. Jo laikais 
atsirado žmogaus laisvių, spau
dos, susirinkimų, religijos lai
svių. Nuo to pradėjo atgyti ir 
tautiniai jausmai, bematant su
liepsnoję laisvės troškimu, o ne
trukus — ir nepriklausomybės. 
Taigi dabar jau nebus įmanomsr- 
laikrodį atsukti.

Lietuviams Gorbačiovas atro
do kitaip negu amerikiečiams ar 
bendrai vakariečiams, su kuriais

(nukelta į 7 psl.)

Krikščionybės lopšyje Romoje 
ir pačioje jos širdyje — Vatikane 
randama įvairių pėdsakų, rišan
čių tas vietas su Lietuva ar tai iš šv. Petro bazilikos požemyje 
istorinės ar iš meninės pusės: šv. Kazimiero vardo lietuvių ko

plyčia.
Vatikano muziejai: Vysk. M. 

Valančiaus ilgas rankraštis; Ma- 
tejkos dideliame paveiksle, kuris 
vaizduoja karaliaus Jono Sobie
skio pergalę prie Vienos 1683 
m., matyti ir lietuvių daliniai su 
herbu; Lietuvos žemėlapiai; 
Romo Viesulo menas ir. kiti.

Vatikano archyvas ir bibliote
ka: daug Lietuvą liečiančių raš
tų, relacijų lotynų kalba, prade
dant nuo karaliaus Mindaugo lai
kų.

Vatikano radijas: nuo 1980 
pradžios lietuvių skyrius tran
sliuoja mišias lietuvių kalba kiek
vieno mėnesio pirmąjį sekma
dienį. Žinios perduodamos lie
tuvių kalba kiekvieną dieną.

VATIKANE
Šv. Petro bazilika: Šv. Juoza

pato kapas — dešinėje pusėje, 
altoriuje, netoli didžiojo Konfe
sijos altoriaus. Šv. Juozapatas 
buvo Didžiojoj Lietuvos kuni
gaikštijoj rytų apeigų Polocko ar
kivyskupas, gimęs istorinėje 
Lietuvoje, mokęsis ir gyvenęs 
Vilniuje, kankinys (m. 1623).

Popiežių kapai: Grigaliaus 
XIII — šis popiežius paskyrė 
Lietuvai žymius vyskupus: Jurgį 
Radvilą 1575 m. į Vilnių, vėliau 
pakeldamas kardinolu; Merkelį 
Giedraitį 1576 m. į Žemaičius; 
patvirtino Vilniaus Universitetą
— Akademiją 1579 m.; įsteigė 
popiežišką seminariją Vilniuje 
1583 m. Urbono VIII, kuris visa
me pasaulyjes įvedė šv. Kazi
miero šventę. Šv. Pijaus X kai
rėje pusėj, altoriuje. Benedikto 
XV — jis paskelbė Lietuvių die
ną 1917 m. Pijaus XI (kriptoje)
— tai vienintelis popiežius, 
buvęs Lietuvoje, patvirtinęs 
bažnytinę provinciją 1926 m.

Švenčių nuotaika Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininko prof. Vytauto Lands
bergio šeimoje. Nuotr. Romualdo Požerskio * (nukelta į 4 psl.)

ROMOJE

Sakramentų kongregacija: 
Jaukiamojoje salėje kabo inž. 
Mykolo Ivanausko ugnies raiži
nys “Vilniaus vizija”.

Santa Maria sopra Minevra 
(greta Panteono) — buv. kardi
nolo A. Samore bazilika, kurioje 

yra popiežiaus Leono X kapas. 
Sis popiežius rūpinosi šv. Kazi
mierą pakelti j altorių garbę 1520 
- 1521 m.

Gesu bažnyčia: gražaus baro
ko stiliaus statyta 1575 m.; joje 
kardinolo Jurgio Radvilo kapas 
(dešinėje pusėje, už šv. Pranciš
kaus Ksavero altoriaus): buvęs 
Vilniaus vyskupas 1575 - 1591, 
vėliau Krokuvos vyskupas, 
miręs 1600 m.

Santa Maria Maggiore: po
piežių kapai: dešinėje koplyčioje 
šv. Pijaus V (jis įtikino jėzuitus, 
kad įsteigtų Vilniuje kolegiją 
1570 m.), Siksto V (jis labai ver
tino kard. Radvilą, kurį kvietė į 
Romą 1590). Kairėje koplyčioje 
Klemenso VIII (jis leido viešai 
garbinti šv. Kazimierą 1602 m. 
paskyrė Vilniaus vyskupu Bene
diktą Vainių 1600 m.). Pauliaus 
V, kuris taip pat daug ryšių 
turėjo su Lietuva.

Campidoglio (miesto rotušė): 
nuo čia Adomas Mickevičius ir 
Dąbrovvski kreipėsi į romie
čius Lenkijos-Lietuvos laisvės 
reikalu.

Via dėl Pozzetto: (prie piazza 
S. Silvestro): Adomo Mickevi
čiaus gyventas namas su parašu 
ir biustu iš gatvės pusės.

Piazza Lituania Parioli kvarta
le, netoli Piazza Ungheria.

Via Nomentana 116: sovietų 
užimta Lietuvos pasiuntinybė 
prie Kvirinalo.

Piazza di Spagna: Lietuvos- 
Lenkijos herbas (netoli Švč. Tre
jybės bažnyčios dešinėje).

Kitos lietuviškos vietovės: Sv. 
Kazimiero kolegija (Via Casal- 
monferrato 20), T. Marijonų ge
neraliniai namai (Via Corsica 1), 
Lietuvos pasiuntinybė prie Sv. 
Sosto (Via dėl Po 40), Grigaliaus 
universitetas (Piazza della Pilot- 
ta 4), Lietuviai Saleziečiai (Fras- 
cati-Vytėnai), Campo Verano: 
vysk. Bučio, vysk. Padolskio, 
vysk. Brazio, prel. Saulio, minis- 
terio St. Girdvainio ir kitų kapai. 
Ponte Lucano (prie Tivoli) lietu
vių Sv. Kazimiero kolegijos so
dyba.

Romoje yra dvejos kapinės — 
Campo Verano ir Prima Portą, 
kuriose palaidoti ir kai kurie 
Amžinajame Mieste gyvenę ir 
mirę lietuviai. Campo Verano 
kapinėse, kuriose Vėlinių dienos 
išvakarėse Mišias už mirusiųjų 
sielas aukojo popiežius Jonas 
Paulius II-sis, yra įrengta Sv. 
Kazimiero Lietuvių Kolegijos 
koplytėlė, kurioje laidojami Ro
moje gyvenę dvasiškiai. Koply
tėlėje palaidotas vysk. Vincentas 
Padolskis, po Antrojo pasaulinio 
karo iš Lietuvos atvykęs į Romą 
ir čia miręs 1960 metais.

Taip pat ten ilsisi Lietuvos 
Nepriklausomybės akto signata
ro prel. Kazimiero Saulio palai
kai, kurie buvo pervežti iš Švei
carijos miesto Lugano,, kur pre
latas mirė 1964 metais'. 'ŠaKa jo 
palaidotas kanauninkas ir visuo
menės veikėjas Juozas Končius, 
buvęs BALFo pirmininkas, po
kario metais daug padėjęs lietu
viams pabėgėliams įsikurti 
užjūrio kraštuose. Kanauninkas 
Končius, išėjęs į pensiją, pasku
tiniuosius savo gyvenimo metus 
praleido Romoje ir čia mirė.

Lietuvių kolegijos koplyčioje 
priglausti taip pat ilgamečio Lie
tuvos diplomatinio atstovo prie 
Šventojo Sosto ministro Stasio 
Girdvainio palaikai. Stasys Gird-

IŠ KELIONĖS TIK ASILAS 
NEGRįŽTA ARKLIU, 

m
Tautų Apaštalo Pauliaus pėdsakai Graikijoje 

ANTANAS RUBŠYS n O
Manhattan College

Žmonės iš
keltomis kumštimis banga po 
bangos žygiuoja iš v&ų pusių į 
visas puses! Taksistas, išbandęs 
visus galimus kelius — į Titania. 
mane palieka priemiestyje prie 
metro stotelės.

— Važiuokite metro iki Omo- 
nia aikštės, — sako, — o iš ten 
viešbutis tik kilometras!

Atėnų metro turi vieną liniją: 
nuo Pirėjo (Piraeus) uosto į 
Atėnų centrą. Kadangi mieste 
eina po žeme, nei mitingai jo ne
sustabdo. Išlipęs Omonia ai
kštėje, atsiduriu minioje,kuri lyg 
nuožmi chaoso banga, laimei, 

' neša mane Dievas žino kur.
— Kur yra Titania viešbutis?

— klausiu paslaugaus praeivio.
— Eikit su minia! — mane 

užtikrina.
— Ar dar toli?
— Nesirūpinkit, pamatysit!
Naujoji “demokratija” demok

ratijos tėvynėje! Graikai žino ir 
žodį “demokratiją”, ir demokra

tijos idealą, bet jo dar nėra įgy
vendinę. Per garsiakalbius girdi
si sovietinės demokratijos melo
dijos. Minios nešamas net šali
gatviu, pastebiu viešbučio ‘Tita
nia” -ženklus. Iškabos apšviestos, 
lengvai matomos!

Paėstam griuvėsiai. Atėnai kūrė Italijoje Didžiąją Graikiją M 
— Magna Graecia VI a. prieš Kristų. Nuotr. kun. prof. 
Antano Rubšio

Apie vidurnaktį suskamba 
telefonas. Viešbučio tarnautojas 
praneša, kad atvyko mano drau
gas. Už valandėlės jau keičiamės 
dienos nuotykiais. Jo skrydį 
buvo nukreipę į Korfu, už tai ir 
suvėluota. Ir jam teko ilgai varg
ti, kol pasiekė Titania. Juokauda
mi skaitome mano lietuviškąjį at
virlaiškį.

Apaštalas Paulius Atėnuose

į Atėnus patogiai atskridai! iš 
Damasko. Apaštalas Paulius į 
Atėnus atbėgo iš Makedonijos — 
šiaurinės Graikijos. Apie tai rašo 
Lukas Apaštalų darbuose:

Sužinoję, kad Paulius jau 

Berėjoje skelbia Dievo žodį. Te- 
salonikos žydai atskubėjo ir čio
nai drumsti ir kurstyti žmonių. 
Tuomet krikščionys skubiai iš
siuntė Paulių prie jūros, o Šilas 
ir Timotiejus pasiliko tenai. Pau
liaus palydovai nuvedė jį iki 
Atėnų. Gavę įsakymų pranešti 
Šilui ir Timotiejui, kad kuo 
greičiausiai atvyktų pas jį, jie 
grįžo atgal. Belaukdamas Atė
nuose jų atvykstant ir matyda
mas pilnų stabų miestų, Paulius 
netvėrė apmaudu (Apd 17, 13- 
16).

Graikija, kuriai Apaštalas Pau
lius skelbė Dievo žodį, nebuvo 
ana išdidžioji, laisvę mylinti per- 

•jsų karų Heilas, nei ana Periklio 
Graikija, net gi nei Makedonijos 
karalių Graikija, kadaise žėrėjusi 
Aleksandro Didžiojo garbe. Nuo 
Korinto žlugimo 146 m. prieš 
Kristų, Graikija buvo tik Romos 
imperijos provincija, vardu 
Achaja. Gobšūs Romos valdyto
jai buvo ją apiplėšę ir nualinę. 
Graikija buvo tik praeities 
šešėlis, šalis buvo nuniokota, jos 
miestų aikštėse ganėsi avys ir 
galvijai. Achajoje tik Atėnai ir 
Korintas dar gyvavo. Atėnai 
buvo gerbiami dėl jų praeities, 
o Korintą prikėlė iš griuvėsių 
Romos malonė.

y Visgi Atėnų griuvėsiai taip 
masino Romos diduomenę, kad 
joks romėnas nebuvo laikomas

Atėnų agora senovėje. Priekyje šiek tiek po dešine Hefaisto 
šventykla

išauklėtu be studijų Atėnuose. 
Atėnuose net Ciceronas, Ovidi
jus, Horacijus ir Vergilijus 
sėmėsi įkvėpimo. Atėnų pagerb
ti keliavo politikai ir karvedžiai 
— Cezaris, Antonijus, 
Pompėjus ir Augustas. Kaip 
nūdien kiekviena krikščioniška 
tauta laiko sau garbe turėti kokią 
įstaigą ar pastatyti paminklą Ro
moje ar Jeruzalėje, taip senovės 
romėnai norėjo pastatyti šven
tovę, kolonadą, statulą.

Apaštalas jautėsi vienišas ir 
visų paliktas tarp šaltų marmuro 
griuvėsių ir naujų statinių. Anot 
Luko pasakojimo, Paulius 
netvėrė apmaudu". Po keleto 
metų. Apaštalas Paulius -iš Ko

rinto rašys laišką Romos krikš
čionių bendrijai ir pasmerks pa
gonių religijos klystkelius: “Juk 
tai, kas gali būti žinoma apie 
Dievą, jiems aišku, nes Dievas 
jiems tai leido suprasti. Jo nere
gimosios ypatybės —jo amžinoji 
galybė ir dievystė — nuo pat pa
saulio sukūrimo aiškiai suvokia
mos protu iš jo kūrinių, taigi jie 
nepateisinami. Pažinę Dievą, jie 
negarbino jo kaip Dievo ir jam 
nedėkojo, bet tuščiai svars
tydami paklydo, ir neišmani jų 
širdis aptemo. Girdamiesi esą iš
mintingi, tapo kvaili, jie išmainė 
nenykstančiojo Dievo šlovę į 
nykstančius žmogaus, paukščių, 
keturkojų bei šliužų vaizdus 
(Rom 1. 19-23). (Bus daugiau)



PAGERBĖ SOLISTĄ

ARNOLDĄ VOKETAITJ
ŽINIOS IS LIETUVOS

Spalio 27 d. Clarice L. Buck- 
man teatre (Connecticuto valsti
joje) įvyko ypatingos iškilmės. 
Quinnipiac kolegija kasmet Nu
sipelniusio Auklėtinio diplomu 
ir specialiai šiai progai skirtu me
daliu apdovanoja labiausiai nusi
pelniusiuosius, kurie savo profe
sijose ir visuomenėje pasiekė 
ypatingų laimėjimų.

Echlino Sveikatos Centre, 
tarp kitų visoje Amerikoje 
plačiai žinomų asmenų — A. L. 
Magnoli, The Jazz Company Fil
mų direktoriaus, J. L. Chemov, 
W. Disney kino studijos vicedi
rektoriaus, R. W. Wanless, S. 
Goldvvyn Company vicedirekto
riaus, apdovanotas ir mūsų tau
tietis Arnoldas Voketaitis, operi
nio dainavimo srityje pasiekęs 
pasaulinio pripažinimo, o šiuo 
metu sėkmingai profesoriaujan
tis Aubumo Universiteto Ope
ros studijoje.

Solistas Voketaitis turėjo la
bai gerą vardą ne tik tarp teatro 
kritikų, bet ir tarp eilinių 
žiūrovų. Jis — tipiškas amerikie
tiškos dainavimo mokyklos atsto
vas su labai gerai techniškai įval
dytu balsu ir nepriekaištinga vai
dyba. įgimtas artistiškumas, ele
gancija, neeiliniai sceniniai duo
menys leido artistui pilnai atsisk
leisti daugelyje vaidmenų ir pa
siekti sėkmingos karjeros, kurios 
galėtų pavydėti daugelis žymių 
dainininkų. Jo partneriais sceno
je yra buvę žymiausi mūsų laik
mečio dainininkai, tokie, kaip C. 
Bergonzi, L. Pavarotti, M. dėl 
Monaco, P. Domingo, J. Carre- 
ras, M. Caballe, R. Tebaldi, B. 
Sills, J. Sutherland, T. Stratas ir 
daugelis kitų. Šios žymiausios 
operos žvaigždės dažnai mūsų 
tautietį vadindavo “mažuoju 
Lietuvos ambasadoriumi” už di
delę meilę pavergtajai tėvynei ir 
už nepailstamas pastangas, ke
liant Lietuvos problemą tarp 
savo kolegų.

Dainininkas yra sukūręs apie 
šimtą septyniasdešimt vaidme
nų įvairių operų ir kitų muziki
nių veikalų pastatymuose, ne tik 
šiuolaikinių autorių, bet ir tokių 
praeities kompozitorių, kaip
Verdi, Puccini, Donizetti, Bi- 
zet, Wagner, Mozart, Bellini, 
Gounod ir kt. Solisto mėgia
miausias vaidmuo — Don Ki
chotas, to paties pavadinimo 
prancūzų kompozitoriaus Mas- 
senet operoje.

“Voketaičio išrinkimas ir pri
pažinimas yra ilgų metų darbo 
įvertinimo kulminacija", — sako 
Quinnipiac kolegijos preziden
tas John L. Lahey. Ši maloni 
žinia ypač sujaudino Lietuvos 
muzikus. Nors solistas nei karto 
nebuvo Lietuvoje, jo pasiekimai 
yra lietuvių muzikinės kultūros 
aukso fonde. Tai menininkas, 
kurio laimėjimai yra patys ryš
kiausi, nors Lietuva visada 
garsėjo gerais dainininkais. Pro
fesorius kupinas energijos ir 
ateities planų.

Vilkas irgi atsiskleidžia iš pasako
jimo; Lietuvoje — įdomi jo

Chicagoje ilgesnį laiką viešėjo Lietuvos Enciklopedijų leidyk
los direktorius Mykolas Mikalajūnas, ieškojęs talkos enciklo
pedijai. Ed. Sulaičio nuotraukoje matomas su Sigita Sulaityte, 
dailininke ir poete iš Lietuvos, besilanką Balzeko muziejuje.

Ilgai gyvenę Bostone, drau
gavę su poetu Faustu Kirša, kan. 
Vaitkum, Santvarais, Gustai
čiais, Kačinskų šeima, Pranas ir 
Monika Lembertai išsikėlė į Ka
liforniją, kur buvo įsikūrusi jų 
sūnaus Vitalio šeima. Kaliforni
joj jie irgi pritapo, įsigijo draugų. 
Pranas rašė poeziją, paskaityda
vo kartais viešai, buvo įstojęs į 
Dailiųjų Menų klubą ir Lietu
vių Rašytojų draugiją.

O dabar jau 24 metai (lapkričio 
29), kai miręs. Jo mirties dieną 
žmona Monika, kaip kasmet per 
eilę metų, ir šiemet užprašė 
mišias keliose vietose ir prašo 
Prano draugų bei pažįstamų už 
jį pasimelsti.

Solisto žmona Nijolė (Lipčiū- 
tė) yra dr. V. Kudirkos provai- 
kaitė, pripažinta drabužių mo
deliavimo specialistė, aistringa 
operos mylėtoja, apkeliavusi 
kartu su vyru daugelį pasaulio 
teatrų. Nijolė yra nuolatinė savo 
vyro kūrybos kančių ir laimėji
mų liudininkė, nepakeičiama 
talkininkė ir kritikė. Nors ir pri
pažintas operos meistras, Arnol
das visada ypač jautriai reaguoja 
į žmonos pastabas ir patarimus. 
Menininko patirtis, artistišku
mas, profesinė nuojauta, mokė
jimas bendrauti su publika ir su 
eiliniais žiūrovais — nuostabūs.

“Lietuvos paveikslą, kurą man 
paliko mylimieji tėveliai Agota 
ir Motiejus, ypač branginu, ti
kiuosi netolimoje ateityje pirmą 
kartą išvysti savo protėvių ir 
tėvelių taip mylėtą Lietuvą, su 
jos nepakartojama gamta ir mie
lais žmonėmis”, — sako daini
ninkas. “Lietuvai, vėl atgavusiai 
savo nepriklausomybę, reikės 
gerų specialistų ne tik pra
monėje, prekyboje, ekonomiko
je, bet ir teatro srityje. Kas 
nežino tų svarbių laimėjimų, ku
rių buvo pasiekusi Valstybės 
Opera nepriklausomybės laiko
tarpyje. Vieną kitą mokinį lie
tuvį, gerai susipažinusį su tarp
tautine opera, jos specifika,

STIPRIŲ CHARAKTERIŲ ĮVAIRYBĖ 
Vytauto Volerto romanas Vilkas iš Galų

Vytautas Volertas — daugialy
pis talentas: pagal profesiją 
inžinierius, gerų straipsnių vi
suomeninėmis temomis autorius 
ir talentingas romaūistas',' išstu
dijuotos ar spontaVriškarpėrstim-' 
tos aplinkos ir žmonių vaizduo
tojas.

Visuose darbuose, atrodo, jis 
remiasi stipria proto galia, drau
ge ir širdies jautrumu.

Naujausias jo romanas Vilkas 
iš Galų, išleistas šiemet Lietu
viškos knygos klubo Chicagoje 
(pirmin. kun. dr. Vyt. Bagdana- 
vičius).

Romanas patrauklus gerai iš
vystytais charakteriais — žmo
nių Amerikoje ir Lietuvoje. Apie 
tai čia ir užsiminsiu.

Pirmu asmeniu pasireiškiąs 
pagrindinis veikėjas (“aš”) — 
Amerikoje gimęs jaunuolis, lie
tuvis. Jo smalsumas gyvenimui, 
ir abejojimai ir ieškojimas tiesos
— natūralūs; palaipsniui, per 
klaidžiojimus, net moralinį klup- 
telėjimą, jis privedamas prie se
nelio paslapčių atskleidimo, prie 
Lietuvos ir net prie tinkamos gy
venimo draugės... (Čia autoriaus 
supinama įdomi intriga.)

- Tasai “aš” tik pasakoja. Iš pa
sakojimo susidėsto vaizdas gyvo 
žmogaus, jo silpnybių ir jo kil
niųjų siekimų. Jo senelis Paulius

Solistas ir dainavimo lavintojas Arnoldas Voketaitis Aubumo 
universitete su besistažuojančiu dainininku Egidijumi 
Mažintu iš Lietuvos. Sol. Mažintas, baigęs Lietuvos konser
vatoriją, porą sezonų reiškėsi Kauno Muzikiniame teatre, 
sukurdamas eilę vaidmenų klasikinių operų ir operečių pasta
tymuose, dalyvavo Sąjūdžio veikloje ir žurnalistikoje.

amerikietiška dainavimo manie
ra, žadu netolimoje ateityje pa
ruošti”.

Egidijus Mažintas

praeitis — romane “vyksta”, ta
rytum, dabarty. Iš to gyvenimo 
“vyksmo” autorius išryškina Vil
kų giminės bruožus (ypač Anta- 

:: no, Kosto Vilkų): stiprią valią, 
. darbštumą^ 'Sumanumą; užsispy

rimą...
Bet Vilkų sukurtą gražų ūkį 

Galuose, jų visų gyvenimą, pasi- 
nešusį į gerovę ir gėrį, sunaikina 
bestiališka rusiško komunizmo 
sistema, gelbstint gargaliuojan
tiems tardytojams ir kitiems 
“liaudies valdžios” veikėjams. 
Ypač ryškus Eiberis, kruvinai 
pasidarbavęs “socializmui”, vė-
liau kiek pakeista pavarde at
sidūręs Izraely, o dar vėliau net 
lankąs Ameriką. Tai tipiškas anų 
laikų kaimo naikintojas Lietuvo
je, pražudęs daugelį nekaltų, ra
mių žmonių.

Nelabai aiški to žiauraus Eibe- 
rio palikuonė — “čigoniukė”, 
kurios patraukliu kūnu buvo 
susižavėjęs jaunas lietuvis, pa
grindinis romano veikėjas.

VATIKANE IR ROMOJE 
APIE LIETUVĄ

(aikelia iš 3 psl.)
vainis atstovavo Lietuvai Vatika
ne trisdešimt vienerius metus 
(1939 - 1970).

Netoli lietuvių kolegijos ko
plytėlės tose pačiose Campo Ve- 
rano kapinėse yra Marijonų vie
nuolijai priklausąs kapo rūsys. 
Jame palaidoti du lietuviai vys
kupai — ilgametis Marijonų vie
nuolijos viršininkas, 1951 metais 
Romoje miręs vysk. Pranciškus 
Petras Būčys ir Europos lietuvių 
vyskupas marijonas Pranas Bra-. 
zys, miręs Romoje 1967. Šalia jų 
ilsisi marijonas kun. Juozas Vaiš
nora, buvęs ilgametis Vatikano 
radijo lietuvių skyriaus bendra
darbis.

Buvęs Šv. Petro bazilikos ka
nauninkas prel. Jonas Bičiūnas 
palaidotas tos bazilikos kanau
ninkų kolyčioje. Saleziečių vie
nuolijos bendrame kape palaido
tas kun. Juozas Zeliauskas, 
buvęs Vatikano spaustuvės ve
dėjas, lietuvių saleziečių namų 
Romoje viršininkas.

Bet kažin ar pagrindinis? Yra 
daugiau tokių “pagrindinių”, o 
gal net ryškesnių charakaterių. 
Kostas Vilkas: “Jei apimdavo jį 
kokia mintis, tol nenurimdavo, 
kol neįvykdydavo” (81 psl.). 0 
minčių jis daug turėjo — surinkti 
į krūvą akmenis, pastatyt įdomų 
kryžių, įsteigt pieninę, ir namus 
pasistatyti šviesiausius... Ir Ko
sto meilė buvo ne kaip kitų kai
miečių meilės ar piršlybos... Ak
menuotam lauke atsitiktinai 
užmatęs gražią, skaisčiaveidę 
dvariokę Verutę, įsisvajojo, įsi
mylėjo, lankė ir iileilmosi, kol 
tuščiavidurė mergina jį žiauriai 
apvylė. Tada jis, nusivylime 
greit perdegęs, daug negalvojęs, 
žmona pasiėmė tikrą darbi
ninkę, kad ir negražią — ir ne- 
pralaimėjol Gyveno, kaip Die
vas prisakė, platino Vilkų giminę 
gausia šeima, buvo sėkmingas ir 
laimingas.

Verutė — įdomi viliokė, gu
driai paslaptinga, iki priėjo liep
to galą... Per suktumą, paleistu
vavimą, nuo dvaro ponų lovos 
nusiritus į atsitiktinio, papra
sčiausio meilužio... Apsunkinusi 
sąžinę žmogžudyste (nors niekad 
tikrtai neišaiškinta), pati užbai
gia gyvenimą pilkai ir sunkiai.

Marė — visiškai priešingo 
charakterio ir likimo moteris.

Kitose Campo Verano kapinių 
vietose palaidotos lietuvės sese
rys vienuolės — “Marijos Krikš
čionių pagalbos” bendrijos narė 
Antosė Marcaitytė ir “Švento
sios Nazareto Šeimos” kongrega
cijos narė Teodora Spudaitė, at
vykusi į Romą dar prieš Pirmąjį 
pasaulinį karą ir mirusi 1955.

Campo Verano kapinėse nebe
galima įsigyti kapų, tad vėles
niais laikais mirę asmenys laido
jami naujose “Prima Portą” ka
pinėse už Romos miesto ribų. 
Jose palaidotas paskutinis Lietu
vos diplomatinis atstovas Italijo
je, vėliau Lietuvos diplomatijos 
šefas, ministras Stasys Lozorai
tis, jo našlė visuomenininke Vin
centa Matulaitytė-Lozoraitienė, 
taip pat Romoje gyvenę ir mirę 
dailininkas Romas Viesulas ir 
Vlada Gailiuvienė, Romos radijo 
lietuvių programos ilgamečio 
vedėjo dr. Juozo Gailiaus 
žmona.

P. T. D.

— Suomijos kelių statytojai 
ruošiasi nutiesti modernią, euro
pinius reikalavimus atitinkančią, 
autostradą — “Baltijos kelią”. Ši 
autostrada nuo Helsinkio per 
Baltijos valstybes nusities iki 
Lenkijos. Vėliau numatoma ją 
sujungti su Europos greitkelių 
tinklu. Apie tokį kelią buvo gal
vojama dar 1988 metais, bet dėl 
Sovietų Sąjungos krizės šio pro
jekto realizavimas nebuvo 
pradėtas. “Baltijos kelio” statyba 
apims ne tik paties kelio statybą. 
Numatoma atnaujinti esamus 
motelius, pastatyti kitas turistų 
aptarnavimo įstaigas, restora
nus, poilsio aikšteles, benzino 
stoteles ir 1.1. Visas projekto įgy
vendinimas kainuos apie du bili
jonus JAV dolerių. Tikimasi 
tarptautinių kreditų šiai staty
bai, nes “Baltijos kelias” leis su
jungti Lediniuotojo vandenyno 
pakrantes su Viduržemio jūros 
regionu. Pirmąją “Baltijos kelio” 
atkarpą, kuriai bus panaudoti jau 
egzistuoją Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos greitkeliai, numatoma 
užbaigti 1992 metais.

Vargdienė Marė, kad ir du kartu 
nedorų suviliota, nepalūžo: pri
siglaudusi prie geros širdies Vil
kų šeimos, užsiaugino padorų 
sūnų, pati dirbo kitiems sunkiai 
ir ištikimai, kol, per ištikimybę 
šeimininkui, tragiškai žuvo.

Įdomi ir Vilkienė, kantri juo- 
dadarbė, nuolanki, ištverminga, 
kaip daugelis lietuvių motinų, 
per didžius vargus sugebėjus iš
leisti savo vaikus į mokslus. Iki 
komunizmas ir Sibiras įsitraukė 
beveik visus į prapultį.

Kitty — amerikietė, senelio 
Vilko antroji žmona, autoriaus 
pavaizduota pradžioj lyg išdidi, 
kieta ir šalta anglosakse, o vėliau 
(gal Vilko įtakoj?) virstanti į šiltą, 
globojančią moterį.

Kraštotyrininkė — tipas kom
binuojančių, suktų, paslaptingai 
prisitraukiančių moterų (tai jau 
“homo sovieticus”). Atsitiktinai 
apie ją daugiau sužinojęs, jaunas 
Amerikos lietuvis nuo jos pinklių 
pasprunka.

ŠEIMOS NEUŽMIRŠTAS POETAS

Monika ir Pranas Lembertai jaunystėje

— Motiejaus Valančiaus blai
vybės sąjūdžio arbatinė ir reli
ginės literatūros bei devocionali- 
jų parduotuvė Diemedis ati
daryta Marijampolėje. Blai
vybės sąjūdis, atgaivindamas šio 
šimtmečio pradžios tradicijas, 
tokias arbatines žada steigti ir ki
tuose miestuose bei miesteliuo
se prie bažnytinių bendruome
nių.

— Amsterdame Tarptautinės 
neprofesionalų kinematografi
ninkų sąjungos (UNICA) komi
teto nutarimu tikruoju nariu 
priimta Lietuvos kino mėgėjų 
sąjunga. Lietuvių iškilmingas 
priėmimas numatytas per 1992 
metais rugpjūčio mėnesį Italijo
je įvyksiantį tarptautinį UNICA 
festivalį. Narystė suteikia teisę 
dalyvauti visuose tarptautiniuo
se UNICA renginiuose. Nario 
mokestis — 150 Šveicarijos fran
kų. Už Lietuvos kino mėgėjų są
jungą mokės mecenatas Hans 
Schober, Šveicarijos Sankt Galo
no kino ir video klubo pirminin
kas.

Yra gana įdomių romane ir ša
lutinių charakterių. Visa ta Vilkų 
giminės ir jų kaimynų bei gimi
naičių svetur istorija autoriaus 
Vytauto Volerto pavaizduota 
ryškiais atskirais epizodais, suti
rštintais politinių ir nepolitinių 
idėjų bei žmogiškų-kaimietiškų 
įvykių. Sakiniai turtingi palygi
nimais, ryškūs, kartais net grotes
kiški. Bet visa tai išeina į gera. 
Skaitinys niekad nenuobodus, o 
vietomis net smarkiai intriguo
jantis.

Romane ryškiai atskleidžiama 
Lietuvos sukomunistinimo tra
gedija.

Vytautas Volertas, Vilkas iš 
Galų. Romanas. Išleido Lietu
viškos knygos klubas, spausdino 
Draugo spaustuvė, 4545 W. 63 
St., Chicago, IL 60629. Viršelio 
ir aplanko piešinys dailininkės 
Ados Sutkuvienės. Romano kai
na — $12.

Alė Rūta

Pranas Lembertas, Tau, sesu
te ir kitų dainų bei kelių 
eilėraščių knygų autorius, per 
tiek metų neliko užmirštas. Ypač 
jo atminimą saugo ir skleidžia 
našlė Monika, jo vardu būdama 
literatūros mecenate, aukojanti 
premijoms, knygoms leisti, Pra
no kūrybą platinanti išeivijoje ir 
Lietuvoje.

Šiemet Lembertienė, sūnaus 
šeimos padedama, įsteigė kas
metinę 500 dolerių premiją Lie
tuvoje, Vytauto Didžiojo univer
siteto Kauno studentams. Ten 
bus ugdomi literatūriniai talen
tai jaunimo tarpe ir drauge ka
smet pagerbtas poeto Prano 
Lem berto atminimas. ą



Buvusi chicagietė Rita Dapkutė, dabar Lietuvos Parlamento informacijos skyriaus 
direktorė, su žurnalistu ir Darbininko korespondentu Ed. Šulaičiu prie grąžintų tele
vizijos pastatų Vilniuje. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

LOS ANGELES LF BIČIULIAI SURENGĖ 
26-ĄJĮ LITERATŪROS VAKARĄ

Lietuvių Fronto Bičiulių Los 
Angeles sambūris yra įsijungęs į 
prasmingą kultūrinę ir visuome
ninę veiklą: kasmet gruodžio 
pradžioje rengia didelį lite
ratūros vakarą, o sausio mėnesį 
— politines bei visuomenines 
studijas. Sambūris nesigaili lėšų 
nei darbo šiem renginiam, tuo 
pagyvina lietuvių kolonijos veik
lą ir daug duoda išeivijos kultūri
niam gyvenimui.

J literatūros vakarus kviečiami 
rašytojai iš kitų miestų, prisijun
gia ten gyveną rašytojai, dramos 
sambūris, ir taip sudaromos įvai
rios ir įdomios programos.

Šio literatūros vakaro 
dalyviai

į 1991 m. gruodžio mėn. lite
ratūros vakarą buvo pakviesta 
poetė Julija Švabaitė-Gylienė iš 
Chicagos ir beletristas Paulius 
Jurkus iš New Yorko. Iš Los An
geles įsijungė poetas Bernardas 
Brazdžionis, beletriste Alė Rūta 
ir Los Angeles dramos sambūris.

Vakaras vyko gruodžio 8, sek
madienį, tuoj po pamaldų, Sv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
salėje. Jį pradėjo Lietuvių Fron
to Bičiulių sambūrio pirminin
kas dr. .Zigmas Brinkis.

Dr. Z. Brinkis visada nusi
teikęs rimtai ir jaukiai. Jo žodis 
irgi toks pats rimtas ir prasmin
gas.

Kiekvienas įeidamas gavo va
karo programą. Tas programas 
nupiešia architektas Edmundas 
Arbas, nupiešia humoristinia
me, groteskiniame stiliuje.

Programos pranešėjo nėra. 
Visi turi sekti tai, kas parašyta 
programoje. Taip ir eina į sceną 
vienas paskui kitą.

Rašytoja Alė Rūta gražiu žo
džiu aptarė poetės Julijos Šva- 
baitės kūrybą, aptarimą vadin
dama: Ar išėjus grįžtama. 

JAV senatorius Bob Kasten (kairėje) pristatė Ivars Zusevics, architektą iš Greendale, 
JAV senato prekybos komitetui, kur jis pateikė projektus apie prekybos galimybes tarp 
JAV ir ypač VVisconsin valstijos su Pabaltijo kraštais.

Apžvelgė poetės eilėraščių rinki
nius, beletristiką, romaną. įva
dinis žodis buvo išmąstytas, 
įžvalgus ir įdomus. Lengva buvo 
suprasti, kas tas poetės sukurtas 
pasaulis.

Poetė Julija Svabaitė yra išlei
dusi keturis eilėraščių rinkinius. 
Dabar Lietuvoje išėjo jos rink
tinė. Ji papasakojo pradžioje, 
kaip priėjo prie poezijos, ir iš 
kiekvieno savo rinkinio paskaitė 
po keletą eilėraščių.

Poetė yra neaukšto ūgio, skai
to aiškiai, suprantamai ir jau
triai. Balse skamba kažkokio 
liūdesio gaida, nes ir jos 
eilėraščiai daugumoje kalba apie 
liūdesį, žmogaus tragizmą.

Bernardas Brazdžionis aptarė 
Pauliaus Jurkaus kūrybą, prisi
mindamas jo išleistas knygas, kas 
jom charakteringa, prisiminda
mas ir jo meno pomėgį, jo tapy
bą, grafiką.

Paulius Jurkus pirmiausiaatsi- 
prašė, kad jis negalėjęs pasiimti 
tai, kas įrašyta programoje — 
Žemaičių girios raudos. Vietoje 
to paskaitė ištrauką iš knygos Kai 
Vilniaus liepos žydi. Paskaitė 
apie dailininką rudenį.

Pirmąją vakaro dalį baigė ak
torė Ema Dovydaitienė, paskai- 
tydama iš Alės Rūtos apysakos 
Margu rašto keliu. Ištraukoje 
kalbama apie poetą Bernardą 
Brazdžionį. ir apie kitus rašyto
jus.

Po pertraukos antrąją dalį 
pradėjo Los Angeles dramos 
sambūrio aktoriai Ema ir Vincas 
Dovydaičiai, paskaitydami iš
trauką iš Julijos Švabaitės premi
juoto romano Stikliniai pamatai. 
Ištrauka pagrįsta dialogu ir leng
vu humoru.

J sceną grįžo poetė Julija Sva
baitė ir skaitė iš dabarties poezi
jos, išryškindama tėvo prisimini
mą, kaip jį komunistinis režimas 

uždarė kalėjime ir kaip jis ken
tėjo. Eilėraščiai liūdni, bet al
suoja didele meile tėvams ir 
gimtai žemei.

Paulius Jurkus antrame skai
tyme paskaitė trumpą legendą 
— “Nakties žiedai” iš savo kny
gos Naktis ant Vilnelės tilto. Le
genda — pasakojimas vaizduoja 
šv. Kazimierą irjo dvaro aplinką.

Tuo ir buvo baigta ši progra
ma. Gražų užsklandos žodį tarė 
Algis Raulinaitis, įpindamas 
kiekvieno rašytojo charakterin
gas frazes, vaizdus, visiem 
padėkodamas.

Po visos programos buvo ka
vutė. Buvo sunešta sumuštinių, 
pyragų? pyragaičių. Visi pasi
vaišino, pabendravo su rašyto
jais. Buvo pardavinėjamos ir 
rašytojų knygos, daromi knygų 
įrašai, renkami autografai.

Los Angelėje dar mėgstama 
lietuviška knyga ir turi skaityto
jų. Ten gerbiamas ir lietuviško 
žodžio kūrėjas — rašytojas. Ir tai 
išugdė šis Lietuvių Fronto 
Bičiulių Sambūris, kasmet reng
damas literatūros vakarus. Jei to
kių tradicijų būtų laikiusios kitos 
lietuviškos kolonijos, tai tikrai 
būtų kur kas didesnis dėmesys 
lietuviškai kūrybai ir lietuvių 
kūrėjui. Ir rašytojai ir klausytojai 
yra dėkingi rengėjam, nes tai 
praturtino vienus ir kitus, suarti
no skaitytoją su rašytoju, (p.j.)

— Kovo Palubinsko dailės 
darbų parodos atidarymas įvyks 
1992 m. sausio 5 d., 7 vai. vak. 
Puczh galerijoje, 3829 N. Broad- 
way, Chicago, IL 60613.

— Devintoji laisvojo pasaulio 
lietuvių tautinių šokių šventė 
įvyks 1992 liepos 4 - 5 Chicagoje. 
Rengimo komiteto pirmininku 
JAV LB Krašto valdyba patvirti
no dr. Petrą Kisielių.

VILNIAUS AKLŲJŲ MOKYKLOS 
ATSTOVAI TOBULINASI 

PHILADELPHIJOJE
Jau keletą mėnesių Philadel- 

phijoje, Overbrook aklųjų mo
kykloje, tobulinasi Vilniaus aklų
jų mokyklos dėstytojas Vitas 
Purlys ir buvę šios mokyklos mo
kiniai Remigijus Andriejaitis ir 
Sergejus Mechas. Overbrook 
aklųjų mokykla yra žinoma ne tik 
Philadelphijos ribose. Jos tarp
tautiniame skyriuje studijuoja 
studentai iš penkiolikos pasaulio 
šalių. Šio skyriaus vedėja Anke 
Rimrot kandidatus į mokyklą pa
rinko pati, keliaudama po įvai
riausias pasaulio šalis. Ji pasiūlė 
trims atstovams iš Lietuvos pa
teikti prašymus čia studijuoti. 
Buvo išrinkti kandidatai, kurie 
metus laiko čia studijuos, pažins 
naujausią techniką bei metodus, 
kuriais savo darbe^ir gyvenime 
naudojasi silpnaregiai ir aklieji. 
Ir po to stengsis pritaikyti tai 
savo krašte. Paprašyti išsamiau 
papasakojo apie studijas.

Vitas Purlys:

“Studentai turi geras galimy
bes tobulintis pagal savo su
gebėjimus, nes visi yra suskir
styti į grupes, ir medžiagą gauna 
atitinkamai paruoštą: silpnare
giai — atspausdintą padidintu 
šriftu, nematantys — Brailio raš
tu. Vienas iš didžiausių pagalbi
ninkų — kompiuteris su kalbos 
sintezatoriumi akliesiems ir 
specialiu vaizdą didinančiu ekra
nu silpnaregiams. Naudodama
sis kompiuterine technika, akla
sis tarsi įgyja regėjimą, gali lygia
verčiai dirbti kartu su gerai ma
tančiais žmonėmis. Šioje mokyk
loje studentai turi galimybę 
dirbti su įvairiausia technika, ku
rios, deja, Lietuvoje dar labai 
trūksta.

Kita, labai svarbi šios tarptau
tinės mokymo programos dalis 
— aklųjų orientacijos ir mobilu
mo mokymo metodika. Šioje sri
tyje mums savo trisdešimtmetę 
patirtį perteikia dėstytojas Tom 
Blair, iš Australijos. Daug laiko 
praleidžiame, diskutuodami ak
lųjų mobilumo įvairius metodi
nius niuansus, užrištomis akimis 
patys bandome vaikščioti bei 
važinėti visuomeniniu transpor
tu po Philadelphiją, dar kartą įsi
tikindami, kokia svarbi ir reika
linga aklajam ilgoji mobilumo la-

• zdelė.
Mokykloje vyko seminaras 

kompiuterinų priemonių aklie
siems tema. Seminaro metu 
turėjome progos pasiklausyti pa
skaitų . apie įvairią programinę 
įrangą, kurios pagalba kompiu
teris prakalba: sako komandas, 
skaito knygas, laikraščius ir 
pan.”

Remigijus Audiejaitis:
“Nors krūviai nemaži (turime 

keturiasdešimt pamokų per sa
vaitę ir dvidešimt savaitinių va
landų praktiniams užsiėmimams 
prie kompiuterių), tačiau nuo
vargio nejaučiame. Didžiausias 
dėmesys šioje programoje skiria
mas anglų kalbai ir kompiuterių 
mokslui. Prie jų mes praleidžia
me daugiausia laiko, namų dar
bų užduotis taip pat atliekame 
kompiuteriais. į mūsų mokymo 
programą įtrauktos ir kitos įdo
mios disciplinos. Bene pati 
mėgiamiausia pamoka studentų 
tarpe — japonų kalba.

Laisvalaikio metu nuobodulio 
netenka pajusti: galima dalyvau
ti mokyklos chore, lankyti varpų 
muzikos pamokas. Turime savo 
plaukikų komandą. Na, o kas ne
turi noro plaukioti, gali dalyvauti

Kiekvienas būkime lietu
viškos spaudos platintojas,
palaikytojas, nes spauda yra 
mūšy lietuviškos gyvybės 
ženklas.

dviračių — tandemų sekcijoje, 
žaisti kegelbaną. Organizuojama 
daug įdomių išvykų, ekskursijų, 
einame į koncertus”.

Dėkoja už rūpestį ir paramą
Baigdami savo pašnekesį, Vi

tas Purlys, Remigijus Audiejaitis 
ir Sergejus Mechas išreiškė 
padėką Amerikos lietuviams už 
rūpestį, taip pat APPLE organi
zacijai, kuri padėjo užmegzti 
ryšius su Švietimo ministerija, 
išspręsti komunikacijos proble
mas bei tarpininkavo, kai stu
dentai prašė piniginės pašalpos, 
(nes studentai čia atvažiavo visai 
nebeturėdami pinigų):“esame 
dėkingi Philadelphijos lietuvių 
bendruomenei bei BALFui, kad 
suteikė mums piniginę pašalpą, 
Tim ir Jeanne Dorr, VVilliam ir 
Carolyn Buck, Rimantui ir Jūra
tei Stirbiams, Juozui ir Marytei 
Majauskams, Antanui ir Žibutei 
Masaičiams už rūpestį ir para
mą”.

Į mano klausimą, kiek naudin
ga bus stažuotė JAV, Lietuvos 
aklųjų mokyklos atstovai atsakė, 
jog “vis aiškesni darosi kontūrai 
tų darbų, kuriuos turime atlikti 
Lietuvoje, kaip turime pritaiky ti 
naujausias metodikas aklųjų mo
kyme. Deja, šias mintis įgyven
dinti labiausiai trukdo specialios 
technikos akliesiems trūkumas. 
Tačiau tikime, kad nuoširdžios 
paramos susilauks ir mūsų Lie
tuvos aklieji žmonės, kad atsi
lieps firmos, organizacijos ar at
skiri žmonės, kurie padės įsigyti 
kompiuterius, kalbos sintezato
rius, kitokią reikiamą techniką, 
ir kad Lietuvoje, Vilniaus aklųjų 
mokykloje,., galėsime tobuliau , 
mokyti regėjimo netekusius mo
kinius”.

Ramutė Dainorienė

VLIKO
ATSTOVAS 
SĄJŪDŽIO 
SUVAŽIAVIME

1991 m. gruodžio 14-15d. Vil
niuje įvyko Lietuvos Persitvar
kymo Sąjūdžio III suvažiavimas, 
į kurį buvo pakviestas Vyriausia
sis Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas. Pirmininkas dr. Kazys Bo
belis įgaliojo vicepirmininką tar- 
porganizaciniams reikalams Vy
tautą Jokūbaitį VLIKui atstovau-

V. Jokūbaitis pasakė sveikini
mo kalbą, palinkėdamas sėkmin
go suvažiavimo ir užsibrėžtų tik
slų įvykdymo. Privačiame pasi
kalbėjime jis plačiai palietė VLI- 
Ko baigiamajame seime padary
tuosius nutarimus ir VLIKo val
dybos išleistą atsišaukimą, iškėlė 
išeivijos lietuvių nepasitenkini
mą dėl neteisėto pilietybės at
ėmimo, paaiškino apie VLIKo 
veiklos baigiamuosius darbus ir
tarėsi apie galimybes VLIKo 
uždaromąjį posėdį sušąų^ti Vil
niuje 1992 m. pavasarį

Jokūbaitis gruodžio 16 d. 
turėjo ilgoką pasikalbėjimą su 
Lietuvos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininku Vytautu Land
sbergiu pilietybės, nukomuni- 
stinimo, tarporganizacinio ben
dravimo ir kitais aktualiais klau
simais. Jis taip pat susitiko su 
įvairių partijų veikėjais, parla
mento nariais. Tremtinių Sąjun
gos atstovais, Viktoru Petkumi, 
Antanu Terlecku ir kitais.

Gruodžio 17 d. turėjo pasima
tymą su Baliu Gajausku/ KGB 
veiksmus tirti komisijos pirmi
ninku, ir iš jo patyrė apie KGB 
infiltruotojų griaunantį darbą 
Aukščiausiojoje Taryboje ir
valdžios įstaigose. Jokūbaitis 
vėliau lankėsi Kaune. Alytuje ir 
kitur.

IŠ VISUR
— Vyriausiojo Lietuvos Iš

laisvinimo Komiteto valdyba jau 
pradėjo daryti išmokėjimus di
plomatinių tarnybų veiklos su
stiprinimui. Išmokėjimai daromi 
pagal terminuotų indėlių su
brendimą./E/

— Vyriausiasis Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas paskyrė 
SI,000 Jaunimo kongresui Pietų 
Amerikoje paremti. /E/

— Vaclovą Dargužą, MD, gy 
venantį Šveicarijoje, pagerbė 
Vilniaus universitetas, suteikda
mas jam garbės daktaro laipsnį 
už nuopelnus universitetui.

— JAV LB Cape Cod apy
linkės valdyba nutarė Šventų 
proga atsiųsti Darbininkui sti
printi 50 dol. auką, kuri gauta 
per iždininkę Ireną Jansonienę. 
Darbininko adminintracija 
nuoširdžiai .dėkoja. ,.

‘Eiė'tti'VOs NeprikTėlišo- 
mybės atkūrimo 74-osios sukak
ties minėjimas Chicagoje vyks 
vasario 16 d. Marijos aukštesnio
sios mokyklos salėje. Rengia 
ALTo Chicagos skyrius.

— Lietuvių Šaulių Sąjungos 
Išeivijoje Trakų rinktinė, įver
tindama Darbininko sunkų 
spaudos darbą bei dėkodama už 
gausias informacijas iš Lietuvos, 
Švenčių proga per rinktinės sek
retorę Janiną Miliauskienę at
siuntė $30 ir gražų laišką su ma
loniais linkėjimais. Nuoširdus 
ačiū.

— ŠALFASS-gos garbės tei
smas perrinktas lapkričio 16 d 
Clevelande įvy kusiame visuoti
niame suvažiavime. Jį sudaro šie 
sporto darbuotojai: Pranas Ber- 
neckas — Toronto (pirm.),'Jonas 
Nešukaitis — Toronto, Algis Ru
gienius, Ipolitas Januši.s ir Nari
mantas Udrys (visi 3 detroitiš- 
kiai) — nariai.

— L.M.F. VVaterburio Moterų 
Klubas per iždininkę Albiną Pa- 
liulienę atsiuntė Darbininkui 
paremti auką 30dol. Nuoširdžiai 
dėkojame.

— Kaziuko mugė Chicagoje 
vyks kovo 1 d. Jaunimo Centre. 
Rengia skautai ir skautės.

— LX-oji išeivijos lietuvių 
tautinių šokių šventė įvyks 1992 
m. liepos 5 d. Rosemont Hori- 
zon. Rosemont, IL.

— ŠALFASS-gos revizijos ko
misija buvo perruikta visuotinia
me sąjungos suvažiavime lapk
ričio 16 d. Clevelande. Ją sudaro 
šie clevelandiečiai: Vytautas 
Jokūbaitis - pirmininkas, Ro
mualdas Vodopalas ir Vladas Gy 
vas - nariai.

— Ieškomas Kazimieras 
Žymančius. Pranciškaus-Prano, 
gimęs apie 1895 m., iš Lietuvos 
išvy kęs apie 1930 m. Jis pats arba 
apie jį žinantieji prašomi praneš
ti adresu: Gargždai. Vėžaičių 
paštas. Samališkės km.. Antani
na Bumšaitė, Antano.



APPLE VĖL TALKINS 
LIETUVOS MOKYTOJAMS

Derliaus šventė Vilniuje 1991 m. rudenį. Nuotr. Viktoro Ka
počiaus

BALTIA EXPRESS CO. LTD
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE

SUBSIDIARY OF AMBER GROUP
INTERNATIONAL AND DOMECTIC FREIGHT FORVVARDING 

PRES VIDMANTAS RAPŠYS

TIK 90 CENTŲ UŽ SV. VIRŠ 80 SV.
SIUNTINIAI Į UETUVĄ SU PRISTATYMU Į NAMUS

BE MUITO

TIK $1.00 UŽ SV., JEI SIUNTINYS
LENGVESNIS, KAIP 80 SV.

— SIUSKITE VISKĄ: NAUJUS IR NAUDOTUS 
DRABUŽIUS, VAISTUS, MAISTĄ, RADIJO 
APARATŪRĄ, BEI ASMENINIUS SIUNTINIUS

— MES ĮPAKUOJAME IR APDRAUDŽIAME SIUNTINIUS
— PERVEDAME PINIGUS, PERSIUNČIAME

DOKUMENTUS
— ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE PAIMAME SIUNTINIUS 

IŠ NAMŲ
— MINIMALI SIUNTINIO KAINA $25.00

GALIMI EXPRESS CARGO SIUNTINIAI
PER 12 DIENŲ

ATVEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS ADRESU: 
3782 W. 79TH St.

CHICAGO, IL 60652

TEL. 1-800-SPARNAI (TOLL FREE) 
1-800-772-7624

1-312-284-6449

Jau buvo Darbininke rašyta 
apie pereitą vasarą Amerikos 
mokytojų organizacijos, Ame
rican Professional Partnership 
for Lithuanian Education (AP
PLE), sėkmingus pasitobulini
mo seminarus Lietuvos mokyto
jams. Susidomėjimas šiais semi
narais buvo toks didelis, kad jis 
žymiai prašoko rengėjų lūke
sčius. Jais pasinaudojo daugiau 
negu 500 mokytojų iš įvairių Lie
tuvos mokyklų. Bet tai tik 
pradžia. Suprantama, kad dėl 
vietos ir instruktorių stokos visos 
Lietuvos mastu dalyvavusių mo
kytojų skaičius nebuvo toks di
delis.

Dabar, Lietuvai tapus neprik
lausoma valstybe, atsiveria daug 
platesnės galimybės jai bendra
darbiauti su kitomis val
stybėmis. Tam reikia paruošti 
Lietuvos jaunimą, nuo kurio 
priklausys mūsų visų pradėtų re
formų ateitis ir Lietuvos valsty
bingumo įtvirtinimas,—taip
rašo APPLE organizacijos vado
vei Vaivai Vėbraitei Švietimo ir 
kultūros ministras Darius Kuo
lys.

Tęsdama savo darbą, APPLE 
draugija ateinančią vasarą vėl 
planuoja Mokytojų Kvalifikacijų 
Kėlimo seminarus nuo liepos 18 
iki rugpjūčio 15.

Kadangi susidomėjimas šiais 
kursais jau dabar auga, tai šį kar
tą gali būti galimybių juos su
rengti ne tik Vilniuje, bet ir ki
tuose Lietuvos miestuose. Tokiu 
būdu galėtų pasitobulinti dau
giau mokytojų.

Numatomos nagrinėti seka
nčios sritys: _ švietimo admini
stravimas, ypatingoji pedagogi
ka, Montessori sistemos metodi
ka, istorijos mokslas, švietimo

TELKIAMOS LESOS LIETUVOS
VAIKŲ VILTIES KOMITETUI

Lietuvos vaikų vilties komite
tas rūpinasi aukų telkimu vai
kams, kuriems reikalingos įvai
rios operacijos Amerikoje. Šiuo 
tikslu Gražinos ir Jim Liautaud, 
lėšų telkimo komiteto pirmi
ninkės, namuose gruodžio 13 d. 
įvyko šampano priėmimas.

Amerikoje veikia Shriners or
ganizacija, kuri turi 22 ligonines. 
Ligoninėse yra nemokamai gy
domi vaikai iš viso pasaulio šalių, 
iki 18 metų amžiaus, kurie turi 

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 

prašant — gavimui mortgičių.

Norj įsirašyti kreipkitės) Susivienijimo Centrę, P. O. Box 32, Wllkes-Barrs, 
PA 18703. Didžiojo New Yorko rajono lietuviai kreipkitės j Susivienijimo 
direktorių Jonę A. Vainių, 3 Clare Dr., Esst Northport, N.Y. 11731. Namų, 
tel. 516 261-3797, ofiso tel. 718 847 - 2686.

kaulų, paralyžiaus, odos ar nu
degimo problemų.

JAV LB Socialinių reikalų Ta
ryba suorganizavo Lietuvos Vai
kų vilties komitetą. Šio komiteto 
tikslas atvežti Lietuvos vaikus, 
kurių diagnozė atitinka Shriners 
ligoninių reikalavimus. Tuo at-

DARBININKO SKAITYTOJAM
Skaitytojams palengvinti išsiųsti prenumeratą, deda

mas šis įrėmintas lapelis. Prašome jį Išsikirpti, užpildyti Ir 
drauge su čekiu pasiųsti adresu:

DARBININKAS
341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207

□ Atsilyginu už 1990 metus.
□ Atsilyginu už 1991 metus.
□ Prašau pratęsti prenumeratą 1992 metams.

Vardas Ir pavardė ..............................................-—.................

Adresas .................................................................... ..................

Siunčiu už prenumeratą ......................................— $............

Už kalendorių ...............................................................$............

Aukoju spaudai paremti ............................. ... $............

Viso $......... —

Normalumas

Į lavoninę atvežė nežinomą 
skenduolį. Kažkoks pilietis pa
prašė jį parodyti.

— Ne, tai ne aš, — pasakė 
pasižiūrėjęs ir pasišalino.

Šį epizodą sargas papasakojo 
ligoninės vedėjui.

— Kam jūs paleidote tą tipą?
— sušuko vedėjas. Reikėjo tuoj 
paskambinti policijai.

— Nenormalus?
— Aišku, žmogus, kuris žiūri 

į skenduolį ir sako: “Tai ne aš”.
— Jis visai normalus, — už

ginčijo sargas. — Skenduolis tik
rai į jį nepanašus.

-fįi—i«n ' , „
DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. Anastaal, B. 8.
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street)
Woodhaven, N.Y. 11421

WE DELTVIER 

296-4130
t

psichologija, mokinių problemų 
sprendimas, užsienio kalbų mo
kymas (įskaitant anglų kalbą), 
muzikinis švietimas, ir praktiš
koji dėstymo technika. Dėl gali
mų pakeitimų Lietuvos švietimo 
ministerija kartu su APPLE at
stovų pionierine patirtimi iki 
kovo mėnesio nustatys galutinę 
šių kursų apimtį.

Rengėjų vienu didžiųjų rū
pesčių yra anglų kalbos va
dovėlių stoka ir jų parūpinimas 
Lietuvos mokyklom bei bibliote
kom. Tokie vadovėliai (su garsi
niais įrašais) yra būtini paruošti 
mokinius, kurie ateityje galėtų 
studijuoti užsienio universite
tuose.

APPLE draugija jau yra 
užmezgusi ryšius su viena žymia 
knygų leidykla, kuri sutinka par
duoti vadovėlių komplektus su 
didele nuolaida. Tai yra va
dovėlis, kuris padeda kruopščiai 
paruošti anglų, kaip užsienio kal
bos, egzaminam išlaikyti. Jis an
gliškai vadinasi “Tęst of English 
as a Foreign Language” 
(TOEFL). Tokių vadovėlių Lie
tuvai reikės tūkstančio komplek
tų. Vieno vadovėlio kaina $20, o 
vieno komplekto kaina yra $55. 
Kaip matome, projektas yra 
konkretus ir Lietuvai būtinas, 
todėl APPLE kreipiasi į lietuvių 
ir amerikiečių visuomenę, kad ji 
finansiškai paremtų šio svarbaus 
plano įvykdymą. Malonėkite 
savo aukas siųsti šiuo adresu: 
APPLE, P. O. Box 1370, West 
Hartford, CT 06107. Norintieji 
dirbti šiuose seminaruose taip 
pat kreipiasi tuo pačiu adresu. 
Jiems bus atsiųsta registracijos 
forma, kurią reikės grąžinti iki 
1992 m. sausio 31 d.

Julius Veblaitis

“DARBININKO”, ADMINISTRACIJOJE 
Įgalima gauti šias knygas:

LIETUVIųLaLBOS VADOVĖLIS (angliškai) 

INTRODUCTION TO MODERN LITHUANIAN, 
nauja laida ........... f.......................................$25.00
Prie šios knygos įkalbėti pagalbiniai tekstai
į 4 kasetes .......................... 40.00

MOTERIS SU BALTU CHALATU (35 apsakymai iš autorės 
pergyvenimų dirbant ligoninėse)—
Dr. K. Paprockaitė - Šimaitienė, p. 494 .................... 20.00

KARAS BRAUKIA KRUVINĄ AŠARĄ, II Pasaulinio 
karo dienoraštis, cfaug aprašymų iš Hanau (Vo
kietijoje) stovyklos gyvenimo — A. Gustaitis, 
940 puslapių su nuotraukomis ir žemėlapiais, 
su persiuntimu ...........................................................35.00

LAIKO PAGRĖBSTAI, atsiminimai — VI. Kulbokas 8.00 
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS — (J. Andriaus) — didelio

formato .............,.............................................................12.00
LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKAS ŽODYNAS ...................... 12.00
ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS ŽODYNAS .........  12.00
ANAPUS HORIZONTO, Australiškos apysakos —

Ava Saudargienė, p. 189 ........................................... 12.50
ŠALIS, KURIOJĖ GYVENAM, kelionių po JAV 

įspūdžiai — V. Šalčiūnas, p. 296 ...........................  12.50
GYVENIMO AKIMIRKOS, atsiminimai, — L 

Dambrauskas, antra knyga ............................  10.00
BERŽAS UŽ LANGO, romanas, — Dailia Mac- 

kialienė, 324 psl...............   15.OO
NAKTIS, trijų veiksmų drama — J. Gliaudą, 85 psl.......11.00
UGNIS IR ŽODIS — poezija su

iliustracijomis, didelio formato V. Kazokas, 94 psl........8.50
GROBIO IR NAIKINIMO ŽYGIS —

Z. Raulinaitis 7..’.../..............  9.00

veju tie vaikai gali Amerikoje ne
mokamai pasinaudoti šia brangia 
mediciniška pagalba.

Šiai programai įgyvendinti 
reikalingos lėšos. Reikia rūpintis 
vaikų atvežimu, jų išlaikymu 
prieš priimant į ligoninę bei juos 
išleidus iš ligoninės, kai dar 
jiems teikiama mediciniška pa
galba.

Norintys daugiau sužinoti 
apie Vaikų vilties tikslą ar atsių
sti auką, kurią galima nusirašyti
nuo federalinių mokesčių, 
kviečiami teirautis šiuo adresu: 
Lietuvos Vaikų Viltis, 2711 W. 
71st Street, Chicago, IL 60629; 
(312) 476-9664 nuo 11 v. iš ryto 
iki 3 v. popiet.

ATGAVĘ VILTį, kalbos ir pranešimai, Vyt.
Landsbergis; 294 psl....................................................  18.00

EPOCHŲ SIGNATŪROS, Darbai iš Lietuvių kul
tūros istorijos, Vyt. Kavolis ......................................... 10.00

TAUTOS ATMINTIES BEIEŠKANT, (Lietuvių mitologijos 
studijos) apie dievus ir žmones —
Algirdas Greimas, 523 psl............................................  12.00

BALTŲ KALBŲ BRUOŽAI IBERŲ PUSIASALY
— Jūratė Statkutė de Rosales ....................................... 15.00
VAIVOS JUOSTA, Eilėraščiai ir dialogai —

J. Rūtenis 134 psl. ..................................................... 6.00
PRIE VILTIES KRYŽIAUS — Juozas Prunskis ............... 5.00
KOVO KETVIRTOJI — Jurgis Gliaudą ............................ 5.00
TANKĖJANTI ŠVIESA, eilėraščiai, originalai

ir vertimai — Tomas Venclova ...........................-.......... 8.00
DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA —

Aleksandras Merkelis ).............    15.00
VISAIP ATSITINKA—‘A/Gailiušis ................................. 5.00
MARGU RAŠTO KELIU (Darbininko premijuota

apysaka) — Alė Rūta, 281 psl..........................................5.00
AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJA. Redagavo dr.

Antanas Kučas ..............................................................20.00
LIETUVOS VALSTIEČIAI LIAUDININKAI —

Juozas Audėnas  ..................................................5.00
LEMTINGOS DIENOS,apysakos, Jonas 

Jaškauskas, 187 psl. ...................................... z........8.00
IEŠKANČIOJO PĖDSAKAI (Evangeliniai 

mąstymai), eilėraščiai — 
Kęstutis Trimakas, 267 psl........................................  10.00
Šios knygos gaunamos Darbininko Administracijoj. Galima 

užsakyti skambinant telefonu (718) 827-1351 arba rašant Dar
bininko administracijai — 341 Highland Blvd.,^Brooklyn, NY 
11207. Galima nesiųsti iš anksto čekio, nes nežinome, kiek 
kainuos persiuntimo išlaidos. Kai išsiųsime užsakytas knygas, 
tada išsiųsime ir sąskaitą.

YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

K A S A

o

NEWYORKE: 86-21 114th Street, Richmond Hill, N.Y. 11418 718-441-6401 
DARBO VALANDOS 

THUR — 
FRI—• 
ŠAT —

MON —
TUES — 
WED —

9:00-3:00
9:00-3:00
9:00-3:00

9:00-7:00
9:00-3:00 
9:00-12:00

CHICAGO]: 2615W. 71 st Street, Chicago, IL60629 312-737-2110

FLORIDOJ: 400 70th Avė., St. PetersburgBeach, FL33706 813-367-6304

DETROITE: 24060 W. 9MileRd., Southfield, Mi48034 313-350-2350

Taupymo sąskaitos ir certtflkatai, įvairios 
paskolos, VISA kortelės Ir kiti patarnavimai

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —

Visos santaupos Federalinės NCUA agentūros apdraustos iki 100,000 dol.
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PROTESTUOJA DĖL
NUOSAVYBIŲ NEGRĄŽINIMO

Lietuvoje daug triukšmo 
sukėlė pilietybės ir nuosavybės 
Įstatymai. Pilietybės Įstatymas 
taip supainiotas, kad pilietybės 
nebetenka Į Sibirą ištremtieji, 
nuo bolševikų teroro pasitrauku
sieji Į Vakarus. Taip pat ir nuosa
vybės statymas labai supainio
tas. Nuosavybė negrąžinapia 
tiems, kurie nebėra Lietuvos pi
liečiai.

Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių Sąjunga, pati didžiau
sia organizacija Lietuvoje, savo 
konferencijoj spalio 12 pasisakė 
dėl nuosavybės negrąžinimo. Jų 
protesto pasisakymas buvo iš
spausdintas Tremtinyje, 1991 m. 
spalio 29 d., nr. 20.

Lietuvos Respublikos Aukščiau
siajai Tarybai. Dėl piliečių nuo
savybės teisių Į išlikusį nekilno
jamąjį turtą atstatymo tvarkos 
ir sąlygų.

Mes, Lietuvos politinių kali
nių ir tremtinių sąjungos skyrių 
pirmininkai, susirinkę Į konfe
renciją Kaune, išreikšdami šim-

LIETUVOJE IR APIE LIETUVĄ
— Amerikiečių Taikos Kor

puso direktorė Elaine Chao pat
virtino, kad 1992 metų pradžioje* 
pirmieji Taikos Korpuso savano
riai bus pasiųsti Į Lietuvą ir kitus 
Pabaltijo kraštus. Tai bus pirmo
ji Taikos Korpuso savanorių mi
sija Pabaltijyje. Ji nustatys, ku
riose gyvenimo srityse Pabaltijo 
šalim būtų naudinga Korpuso 
pagalba. Amerikiečių Taikos 
Korpusas Įsikūrė prezidento 
Kennedy laikais. Tai vyriausy
binė organizacija, kurios nariai 
— savanoriai, padeda įgyven
dinti Įvairiuose pasaulio kraštuo
se ekonominės ir socialinės 
pažangos programas. 530 Taikos 
Korpuso savanorių dabar dirba 
Vidurio ir Rytų Europos šalyse.

— Lietuvos Aukščiausioji Ta
ryba lapkričio 7 d. priėmė Įstaty
mą, kuriuo konfiskuojamas res
publikos teritorijoje esantis ko
munistų partijų ir organizacijų 
turtas. Sis sprendimas liečia bu
vusios Lietuvos komunistų par
tijos, kurios veikla buvo už
drausta 1991 m. rugpjūčio 
mėnesį, po Maskvoje nepasise
kusio perversmo, Brazausko va
dovaujamos Lietuvos demokra
tinės darbo partijos, taip pat bu
vusios komjaunimo organizaci
jos nekilnojamą turtą. Demokra
tinė darbo partija, kaip žinoma, 
perėmė beveik visą labai gausų 
buvusios Lietuvos kompartijos 
turtą, išskyrus tuos pastatus, ku
riuos laikinai, su sovietų kariuo
menės pagalba, pasisavino bu
vusi Burokevičiaus kompartija ir 
kuriuos, po nepasisekusio pučo 
Maskvoje, atsiėmė Lietuvos 
valdžia.

IN MEMORIAM

VIKTORIA CHECHETA

Representative of Lrthuanla In the Assemblyof Captlve 
European Nations and also secretary general of the Asaem- 
bly passed away In New York on August 10,1991.

She belonged to the leadlng team of the Asembly df repre- 
sentatlves ofnlne nations subjugated by the Sovlet Union.

She was an outstandlng polltlcal and sodai leader who 
devoted her IHe to the flght for the llberatlon of the captlve 
nations from Communlst domlnatlon. We moum her pas- 
slng and pay humble tribute to her memory.

ASSEMBLY OF CAPT1VE EUROPEAN NATIONS

tų tūkstančių buvusių rezisten
tų, politinių kalinių ir tremtinių 
valią, pareiškiame, kad Įstaty
mas “Dėl piliečių nuosavybės 
teisių Į išlikusį nekilnojamąjį tur
tą atstatymo tvarkos ir sąlygų” 
prieštarauja teisingumui, Visuo
tinei žmogaus teisių deklaracijai 
ir nepilnai panaikina okupantų 
.padarytas skriaudas Lietuvos pi
liečiams, ypač daugiausia nu- 
kentėjusiems asmenims.

Atkūrę Nepriklausomybę ir 
Įėję į pasaulio bendriją, mes pri
valome laikytis tarptautinės 
teisės normų ir kurti valstybin
gumą ne prievartos, ne okupan
tų primesto socializmo, o teisin
gumo ir demokratijos pagrindu.

Už šias amžinąsias vertybes 
mes kovojome miškuose, ken
tėjome tremtyje, lageriuose ir 
kalėjimuose, todėl turime mora
linę teisę reikalauti be jokių 
išankstinių sąlygų Įstatymu at
statyti nuosavybės teisę į:

išlikusį nekilnojamąjį turtą vi
siems teisėtiems paveldėtojams;

visą žemės ūkio paskirties 
žemę, miškus, sklypus miestų ir

— Lietuvoje plečiasi katalikiš
kasis charizmatinis sąjūdis. 
Evangelizacijos dienos jau Įvyko 
Kretingoje, Šiauliuose, regulia
riai jos vyksta Kaune, kur akty
viai veikia katalikiško charizma
tinio atsinaujinimo grupė “Gy
vieji akmenys”. 1991 m. lapk
ričio 23 d. Kaune Įvykusi evan
gelizacinė diena nebuvo plačiai 
išreklamuota, tačiau Į Kauno Vy
tauto Didžiojo Universiteto salę 
susirinko gausus dalyvių būrys. 
Ši evangelizacinė diena buvo 
sjęirta dviem problemom — 
asmeniniam atsivertimui, kaip 
religinio tikėjimo kelio pradžiai 
ir išpažinties sakramentui. 
Evangelizacinės dienos rengime 
aktyviai dalyvavo Kretingos 
pranciškonai ir Nekalto Marijos 
Prasidėjimo seselė Igne Mari- 
jošiūtė, atvykusi iš Putnamo 
(JAV) ir besidarbuojanti Lietu
voje. Evangelizacinė diena 
baigėsi mišiomis Kauno tarpdie- 
cezinės kunigų seminarijos 
bažnyčioje. Mišias aukojo vysk. 
Sigitas Tamkevičius, SJ.

— Europos Tarybos vykdo
masis organas — ministrų komi
tetas pritarė trijų Pabaltijo val
stybių — Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos įsijungimui Į šią tarptau
tinę instituciją ir pranešė, kad 
jos taps pilnateisėmis Europos 
Tarybos narėmis galbūt jau 1992 
metų pavasarį. Pabaltijo val
stybėm jau yra suteiktas Euro
pos Tarybos “svečių” statusas, 
pagal kurį pabaltiečiai atstovai 
be balsavimo teisės gali dalyvau
ti Tarybos parlamentinės 
asamblėjos darbuose. 

miestelių ribose be jokio ploto 
apribojimų, su pilna disponavi
mo teise;

visus ūkinės, gamybinės, ko
mercinės paskirties pastatus ir 
gyvenamuosius namus, sutei
kiant teisę savininkui su šeima 
juose apsigyventi, iškeldinant 
ten gyvenančius asmenis.

Teisingumas yra valstybės pa
grindas. Tik atstatę visuotinai 
pripažintą, šventą ir neliečiamą 
privatinės nuosavybės teisę, ga
lutinai Įtvirtinsime Nepriklauso
mybę, tapsime patikimais part
neriais pasaulio bendrijoje, at- 
kursime socializmo sugriautą 
ūkio ekonomiką.

Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga

1991.10.12

— Europos rekonstrukcijos ir 
vystymosi banko valdytojų tary- 

'ba vienbalsiai pritarė Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos Įsijungimui Į 
šią tarptautinę finansinę institu
ciją. Tapusios banko narėmis, 
trys Pabaltijo valstybės galės 
Įnešti savo indėlį Į banko kapita
lą, tuo pačiu pasinaudoti ir ban
ko fondais. 1991 m. pavasarį 
Įkurtas Europos rekonstrukcijos 
ir vystymosi bankas iš savo kapi
talo finansuoja komunistinių 
režimų valdytų Vidurio ir Rytų 
Europos šalių ekonomines refor
mas, konkrečiai — laipsnišką 
perėjimą Į rinkos ekonomiką.

— Kretingoje atidaryta kata
likiškoji merginų kolegija. Į ją 
priimamos vidurinių mokyklų 
absolventės. Po ketverių metų 
jos taps krikščioniškosios peda
gogikos ir psichologijos baka- 
laurėmis, galės dirbti tikybos 
mokytojomis, katalikiškųjų mo
kyklų auklėtojomis, “Caritas 
veiklos organizatorėmis. Kolegi
jos auklėtinės studijuoja lietuvių 
-etnokultūrą; mitologiją, folklo-. 
rą, lietuvių literatūrą, istoriją, 
psichologiją, tikėjimo pagrin
dus, krikščioniškąją etiką, taip 
pat mokosi bent dviejų užsienio 
kalbų.

— Artūras Paulauskas, Lietu
vos vyriausiasis prokuroras, 
spaudai duotame pasikalbėjime 
pažymėjo, jog teismo organų su
rinkti duomenys apie 1991 m. 
Sausio Tryliktosios žudynes Vil
niuje aiškiai atskleidžia, kad Į 
šiuos tragiškus Įvykius buvo 
Įsivėlę Sovietų Sąjungos kom
partija, jos filialas Lietuvoje, so
vietinio saugumo — KGB — or
ganai, Sovietų vidaus reikalų mi
nisterija ir kariuomenė. Sausio 
Tryliktosios tyrimai yra tęsiami.

— “Onuškis”, pirmasis treile- 
ris, išplaukė Į jūrą su Lietuvos 
Laivyno (LL) emblema, Lietu
vos valstybine vėliava ir Vyčiu 
pažymėtais ženklais. Ši laivo 
Įgula pirmoji pradėjo atgimsta
nčio tautinio žvejybos laivyno 
plaukiojimą pasaulio jūrose ir 
vandenynuose.

Vilniuje mitinguoja Laisvės Lyga. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

Priesaikos Lietuvai priėmimas naujoje policijos akademijoje. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS 
PO 60 NEBUVIMO METŲ

Praeitį vasarį atostogas pra-
leidau Lietuvoje. 60 metų nebu
vau matęs savo gimtinės. Dabar, 
kada jos padangėje pražydo 
laisvė, priespaudos varžtai pra
dingo, pakilo ūpas ir man aplan
kyti savo tėvų žemę, pabendrau
ti su savais žmonėmis.

Pradėjau nuo Vilniaus. Čia 
mane pasitiko ir nuoširdžiai 
priėmė muzikologas Vaclovas 
Juodpusis. Jis yra Lietuvos 
Kultūros ir Švietimo ministeri
jos muzikos departamento 
vedėjas. Per jį susipažinau su ki
tais muzikais, Vilniaus konserva
torijos pedagogais.

Daug metų muzikos viršūnėje 
buvo kompozitorius — profeso
rius Konradas Kaveckas, kuris 
pats pirmutinis mane paskatino 
stoti į Kauno muzikos mokyklą 
ir, išvykdamas studijuoti • Į 
Paryžių, man perleido Karo ligo
ninėje savo vargonininko tarny
bą. Tai buvo jaudinantis mo
mentas, kai po pusšimčio metų 
mudviem vėl teko susitikti, jo 
bute, prie vaišių stalo draugiš
kai. nuoširdžiai pasikalbėti. Jo 
muzikos kambario sienos nuka
binėtos vien nuotraukomis, vai
zduojančiomis jo gyvenimo ir 
muzikinės veiklos istoriją.

Vėliau Juodpusio dėka, dar tą 
pačią dieną Lietuvos televizija 
padarė intervievv su manimi, 
apžiūrėjau Operos rūmus iš vi
daus, ir iš lauko. Tai vyko tuo 
metu, kai bendromis jėgomis su 
Vilniaus ir Chicagos Lietuvių 
operos rinktiniais artistais Vil
niuje statė Ponchiello “I Litua- 
ni”. Dirigavo chicagietis Alvydas 
Vasaitis.

Iš Kauno atvykęs mano 
posūnis Eugenijus (rudaitis 
mane pavežiojo ir aprodė visas 
kovų “tvirtoves , kur vilniečiai 
narsiai gynė valdžios pastatus ir 
padėjo iškovoti nepriklauso
mybę. Kitą dieną nuvykome Į 
Trakus, garlaiviu apiplaukėme 

pilies salą. Gėrėjausi pasakiškais 
gamtos ir pilies vaizdais ir 
rugpjūčio gražiu oru.

Mano palydovas parsivežė 
mane Į Kauną, Į savo namus, su
pažindino su savo gražia šeimy
na. Jis yra ekonomistas, baigęs 
specialią mokyklą. Dirba tieki
mo departamente viršininku. 
Čia ir kitos mano žmonos sesery s 
bei giminės netoli viena kitos gy
vena. Visi susitikome, paben
dravome.

Negaištant laiko, tuojau su
darėme planą visą Lietuvą ap
važiuoti, Įdomesnes vietas pa
matyti. Pasileidome Į Rytus. Pa
sukome Į Biržus, pas kitą seserį. 
Buvome kryžių kalne. Kiek ten 
kryžių kryželių! Paslaptingas 
dvasinis jautimas sukaupia pa
galvoti apie Kryžiaus magišką 
jėgą...

Lietuva gali pasigirti savo 
pliažais, Baltijos jūros smėlio ko
pomis, kristalinių grūdelių atk
rantėmis Palangoje, Šventojoje. 
Važinėdamas po Lietuvą, daug 
kur prisiminiau Maironį ir kitus 
Lietuvos poetus, gražiai aprašiu
sius jos gamtą Įvairiais laikotar
piais. Ir puikūs keliai prisidėjo 
prie to gražumo.

Po 10 dienų, grįžtant namo, 
užsukome Į Kretingą. Užėjome 
į garsiąją pranciškonų bažnyčią, 
vienuolyną. Pasigedau tų maje
stotiškų vargonų, kurie II pasau
linio karo metu sudegė.

Vargonai buvo neįkainojamos 
vertės ir aukštos meniškos ko
kybės. Tai buvo grafo Jono Karo
lio Katkevičiaus dovana vienuo
lynui. Nuo 1617 m. jie skambėjo 
iki vokiečių okupacijos 1941 m. 
Dar ir šiandien yra užsilikęs 
žmonių tarpe posakis: “Visoj 
Žemaitijoj nieko nėra balsinge- 
snio už Kretingos vargonus ir 
Kražių davatkų balsus". Dabar 
senųjų vietoje maži vargonėliai 
laikinai užpildo spragą.

Vieną gražią sekmadienio po
pietę nuvažiavome Į Zapyškį, iš 
skelbimų sužinoję apie tenai Vy
tauto laikų bažnyčioje vyksta
nčius muzikos koncertus. Patai
kiau į gerą programą. Buvo Ge
dimino Dalinkevičiaus smuiko 
rečitalis. Pusantros valandos 
vien Paganinio kūriniai. Jo ran
kose smuikelis verkė, juokėsi, jo 
pirštai akrobatiškai šokinėjo. 
Jam gitara pritarė Artūras Kel
pša. (Man tai atrodė keistoka, 
neįprasta.) Koncerto salė buvo 
bažnyčios nava, paprastai ce
mentu išlietos grindys. Gaspa- 
doriški lentų suolai. Nugriautas 
altorius, išimti vargonai, plikos 
sienos bažnyčios, kuri
prie pat Nemuno, kad ir aplei
sta, retkarčiais pragysta muzikos 
garsais.

Grįždami namo, užsukome Į 
Rumšiškes, kur yra lietuvių (že
maičių, aukštaičių, dzūkų ir su-

(nukelta į 8 psl.)

Pasitraukė 
teisėtai. . .
(atkelta iš 3 psl.)

jis derėjosi dėl nusiginklavimo, 
ekonominės paramos, ar kultūri
nių ryšių, kurie jį rekomendavo • 
Nobelio Taikos premijai už jo 
nuolaidas Rytų Europoje, už 
Berlyno sienos nuvertimą, Vo
kietijos sujungimą. Tiesa, lietu
viams jis irgi buvo magikas, pa
leidęs dvasias, kurių paskui 
neįstengė suvaldyti. Pradžioje 
lietuviams jis patiko, bet, kai 
pradėjo stabdyti, o paskui slo
pinti jų nepriklausomybės aspi
racijas, lietuviai pirmieji pradėjo 
šaukti, kad jam reikia atimti No
belio premiją. Ekonominė blo
kada, sausio 13-osios ir Medinin
kų įvykiai lietuviams amžiams 
primins Gorbačiovo laikus.

Kai Lietuva pasiskelbė atsta
tanti nepriklausomybę, Gor
bačiovas, savo teisininko galva 
nusprendė, jog tai “nelegalus 
dalykas. Bet pagaliau jis prisi
vertė tai “sulegalinti . Juk tai jo 
vadovaujama Sąjungos Val
stybės Taryba pripažino Lietu
vos, Latvijos ir Estijos neprik
lausomybę (o tasai “legalus ke
lias joms būtų užtrukęs dešimt
mečius ir gal niekad nebūtų užsi
baigęs. Taip tie teisiniai klausi
mai buvo supinti).

Argi to paties netvirtino Gor
bačiovas ir dabar, kai pradėjo or
ganizuotis ir susiorganizavo Jel
cino Rusija su Gudija ir Ukraina 
ir padėjo pagrindus Sovietų Są
jungos vieton ateinančiai neprik
lausomų valstybių bendrijai?

Gorbačiovo teisinę galvoseną, 
diplomatinius sugebėjimus ver
tina užsienis ir vis dar gaubia jį 
reformatoriaus aureole, ir 
greičiausia jis dar padarys kokią 
nors karjerą. Tačiau Lietuvoje jo 
vardas kažin ar pakils aukščiau 
už Parlamento rūmų sienų, ant 
kurių ne vienoje vietoje plaka
tuose didelėm raidėm teisėtai 
užrašytas gal ir ne visai švankus 
tekstas: “Gorbačiovai. pa
bučiuok tu mums ...”



DARBININKAS

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Darbininko redakcija nuošir
džiai dėkoja visiems už Šv. 
Kalėdų ir Naujųjų Metų asmeni
nius sveikinimus ir dovanas.

Gimtadienio proga
nuoširdžiai sveikiname šios kolo
nijos iškiliuosius dvasiškius — 
vysk. Paulių Baltakį, OFM, ir 
kun. Jonų Pakalniškį (gimę sau
sio 1 d.).

Antanas Masionis, žinomas 
visuomenininkas ir pedagogas, 
sveikindamas Darbininko štabų, 
pridėjo ir 100 dol. čekį. Nuošir
dus ačiū už spaudos palaikymų 
ne tik brandžiais raštais, bet taip 
pat ir finansais.

Klaipėdos krašto atvadavimo 
ir New Yorko šaulių kuopos 20 
metų veiklos jungtinio minėjimo 
metu visi sėdės prie puošniai pa
dengtų stalų. Po akademinės ir 
koncertinės programos bus ban
ketas. Bus duodamas šampanas, 
šalti ir karšti valgiai. Veiks ir ba
ras. Už įėjimų į minėjimų ir ban
ketų tik $17.50 asmeniui. Patar
tina v ietas prie stalų ar pilnus 
stalus užsisakyti iš anksto, skam
binant Vidai ar Algiui Jankaus
kams 718 849-2260, Živilei Ju
rienei 718 441-7831 arba Zigmui 
Dičpinigaičiui 718 846-5318.

Kun. Vytautas Palubinskas, 
Apreiškimo parapijos klebonas, 
išsiuntinėjo kalėdinį laiškų, ku
riame aprašė parapijos stovį. 
Praėjusiais metais reikėjo atlikti 
skubių ir didelių remontų. Suge
do mokyklos ir bažnyčios boile
riai, kuriuos reikėjo pakeisti. 
Buvo ir kitų būtinų remontų. 
Todėl išleista nemaža suma su
taupytų parapijos pinigų. Savo 
laiške klebonas sako, kad jis 
nemėgstąs prašyti pinigų, bet 
dabar padėtis verčia tai daryti. 
Parapiečiai prašomi prisiminti 
parapijos reikalus šių Kalėdų 
metu ir paaukoti dosnesnę aukų.

Juozas A. Milukas. iš Gar- 
den City. N1. atsiųsdamas pre
numeratos mokestį už 1992 m., 
pridėjo 80 dol. aukų. Nuolati
niam Darbininko rėmėjui 
nuoširdžiai dėkojame.

Laima M. Šileikytė-Hood, 
apmokėdama sąskaitų, Kalėdų 
švenčių proga Darbininkui sti
printi pridėjo ir $80 aukų. Darbi
ninko leidėjai nuoširdžiai dėkoja.

KARGO į LIETUVĄ BE 
MUITO! Siunčiame SAS oro li
nija į Rygų. Siuntinius atsiimti 
Rygos muitinėje. Minimumas 
110 Ibs arba .50 kg. Kaina $1.55 
už svarų. Galima siųsti naujus ir 
dėvėtus drabužius, batus, 
medžiagas, maistų bei nerecep
tinius vaistus. Kreiptis į: G.T. 
INTERNATIONAL, 9525 So. 
79th Avenue, Hickory Hills, IL 
60457. Tel. 708 430-7334.

Jaunas akių gydytojas iš Lie
tuvos, besistažuojantis Eye and 
Ear Infirmary, ieško asmens, ku
ris sutiktų priimti jį gyventi 
mėnesiui laiko (sausio 1-30 d.). 
Gydytojas turi stipendijų iš Pa
saulio Lietuvių Gydytojų Sąjun
gos, kuri padengia jo maisto ir 
transporto išlaidas. Jis galėtų 
padėti namų darbuose. Galintys 
priimti gydytojų, prašomi skam
binti tel. 516 671-7975. (sk.)

Šeima iš Lietuvos ieško buto.
Gali prižiūrėti pagyvenusius 
žmones arba vaikus ir atlikti įvai
rius namų ruošos darbus. Skam
binti tel. 212 662-7933. (sk.)

Redakcija ........(718) 827-1352
Redakc. FAX .. (718) 827-2964
Administr......... (718) 827-1351

Spaustuvė ..... (718) 827-1350
Vienuolynas ... (718) 235-5962
Vyskupas ........(718) 827-7932
Salė (kor.) ........(718) 827-9645
Salės adm........ (718) 235-8386

Boleslovas Antanaitis, iš Fo- 
rest City, PA, 62 metų amžiaus, 
gruodžio 21d. mirė savo namuo
se Philadelphijoje, PA. Palaido
tas gruodžio 24 d. iš Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos bažnyčios Phi
ladelphijoje, PA. Velionis 30 
metų ištarnavo JAV marinuose. 
Nuliūdime liko žmona Phyllis, 
dvi dukros su šeimomis, seserys 
Marytė, Onutė ir Julytė, broliai 
dvynukai Jonas ir Edvardas. 
Nuoširdi užuojauta Marytei Ša- 
linskienei, taip staiga netekusiai
brangaus brolio.

“The Catholic Advocate”, New 
Jersey katalikiškas laikraštis, 
1991 m. gruodžio 18 d. laidoje 
išspausdino straipsnį “Lithua- 
nian Christmas time for family, 
faith”. Straipsnio autorė Katha- 
rine Bird, pasinaudodama pokal
biu su Vita Lanys, profesoriau
jančia George Washington uni
versitete, Washington, DC, pa
teikia žinių apie lietuviškus 
kalėdinius papročius, o taip pat 
glaustai supažindina su Lietuvos 
istorija bei dabartine padėtimi.

“Lietuvos Atsiminimų” radi
jas sausio 12 d., sekmadienį, 4 
vai. popiet Lietuvių Katalikų 
Centro salėje, 6 Davis Avė., 
Kearny, NJ, rengia koncertų, 
kuriuo bus užbaigti šios radijo 
programos penkiasdešimtieji su
kaktuviniai metai. Programų 
atliks “Jonis”, kaimiškos muzi
kos ansamblis iš Lietuvos. 
Svečiai bus vaišinami 
užkandžiais be atskiro mokesčio, 
įeinant aukojama 15 dol.

Šaulių kuopos 20 metų sukak
tis minima sausio 19. Kartu bus 
paminėta ir Klaipėdos krašto at
vadavimo sukaktis. Paskaitų 
skaitys Vaidevutis Mantautas, 
vienas iš Šaulių sąjungos atgai
vintojų tremtyje. Meninę pro
gramų atliks pianistas Povilas 
Stravinskas ir solistė Angelė 
Kiaušaitė.

Iš Metropolitan operos rūmų 
sausio 4, šį šeštadienį, 1 vai. po
piet per radijų bus transliuojama 
pasaulinė premjera — John Co- 
rigliano opera “The Ghosts of 
Versailles". Pagrindiniai solistai: 
Teresa Stratas, Marilyn Horne, 
Gino Quilico. Diriguoja James 
Levine. Ateinantį šeštadienį, 
sausio 11 d., bus transliuojama 
Giacomo Puccini opera “La Bo- 
heine”.

Darbininko skaitytojam pa
lengvinti išsiųsti prenumeratos 
mokestį- yra įdėtas 6-tam pusla
pyje įrėmintas lapelis — iškar
pėte. Raginame skaitytojus juo 
pasinaudoti, užsimokant prenu
meratų ir taip pat atsilyginant 
už kalendorių.

Baltia Express Co. Ltd. pigiai 
persiunčia Jūsų siuntinius į Lie- 
tuvų. Galimi ir express cargo 
siuntiniai per 12 dienų. Perskai
tykite naujų Baltia Express skel
bimų 6-tame puslapyje.

Atostogos saulėtoje Floridoje. 
Kambarys ir prausykla, vėsini
mas, apšildomas baseinas, pu
sryčiai — savaitei 200 dol. Mie
gamas kambarys, bendra prau
sykla — savaitei 150 dol. Arti 
parduotuvių ir pajūrio. Skam
binti arba rašyti A. Zupko, 5886 
Guest Court, North Port Myers, 
FL 33903, USA. Telef. 813 656- 
.5886. (sk.)

Klaipėdos krašto atvadavimo 
69 metų sukakties minėjimo pa
rengimui vadovauja New Yorko 
šaulių kuopa, talkinant New Yor
ko Ramovės ir Birutės draugijos 
skyriams, Mažosios Lietuvos 
Rezistenciniam sąjūdžiui ir 
Mažosios Lietuvos Bičiulių 
draugijai. Minėjimas įvyks sau
sio 19 d. Kultūros Židinyje. Po 
minėjimo bus banketas.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimui vasario 16 
1992 m. vadovaus Amerikos Lie
tuvių Tarybos New Yorko sky
rius.

Gintė Damušytė, vadovavusi 
Lietuvių Informacijos Centrui, 
dabar dirba Lietuvos ambasado
je prie Jungtinių Tautų. Sausio 
10 ji vėl grįžta į darbų Lietuvių 
Religinėje Šalpoje, kur ji yra iš
dirbusi jau keliolikų metų.

Danutė Miklaitė, iš Bocajla- 
ton, FL, parėmė Darbininkų 30 
dol. auka. Nuoširdžiai dėkoja
me.

ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS 
PO 60 NEBUVIMO METŲ

(atkelta iš 7 psl.)

valkiečių) buities muziejus. 
Buvo įdomu pasižiūrėti, kaip 
mūsų praeities kartos gyveno ir 
kaip atrodė jų gyvenvietės. Na
mai — su gėlių darželiais pa
langėse ir prie gonkelių, lan
ginės — su išdrožinėtais liaudies 
raštais, bičių aviliais soduose.

Atėjus sekmadieniui, man rū
pėjo išklausyti sumų, išgirsti 
gerų giedojimų, bet apsivyliau. 
To gražaus meniško giedojimo,

KŪČIOS
APREIŠKIME

<4

Atsineštoji į Amerikų graži ir 
prasminga Kūčių tradicija Jietu- 
viškose šeimose tebetęsama ir 
iki šiol.

Salia šeimos, yra rengiamos.ir 
bendros Kūčios, kurias rengia 
įvairios organizacijos.

Šiais metais bendros kūčios 
Brooklyne, NY, buvo suruoštos 
dvejos: Kultūros Židinyje bend
ras Kūčias šeštadienį, gruodžio 
21 d., suruošė NY vyr. skaučių 
židinys “Vilija” (jose neteko da
lyvauti) ir Apreiškimo parapijos 
salėje, sekmadienį, gruodžio 22 
d., 41-oji Lietuvos Vyčių kuopa.

Tuoj pofl vai. mišių Apreiš- 
kimo_-parapijos bažnyčioje, pa
maldose dalyvavusieji rinkosi į 
apatinę parapijos salę, kur jų 
laukė papuošta eglutė ir gražiai 
išdekoruota salė. Prisirinko apie 
100 žmonių, kas labai nustebino 
rengėjus, o ypač šeimininkes. 
Jos nuogųstavo, kad tokiam 
skaičiui gal neužteks maisto, nes 
j Kūčias iš anksto buvo užsiregi
stravę tik 35 asmenys.

Susirinkusius pasveikino Lie
tuvos Vyčių kuopos pirmininkas 
Bill Kurnėta. Apreiškimo parapi
jos klebonas kun. Vytautas Palu
binskas išreiškė didelį džiaugs
mų, kad pagaliau,po ilgų vergijos 
metų, Kalėdų šventes vėl galime 
švęsti Lietuvai atgavus pilnų 
laisvę ir nepriklausom yl>ę! Kaip 
padėkų Aukščiausiajam, klebo
nas kvietė visus kartu sukalbėti 
“Tėve mūsų”.

Dalinantis šventiniais sveiki
nimais ir linkėjimais, buvo 
laužoma plotkelė ir gardžiuoja- 
masi kūčių valgiais.

Pasistiprinus, pagiedota eite 
kalėdinių giesmių, ir pora “pa
saulietiškų” dainų. Giedojimui 
ir dainavimui, pritardamas akor
deonu, vadovavo Romas Kezys.

Kūčių maistų ruošė ir prie sta
lų patarnavo vyr. šeimininkė 
Eugenija Kezienė su savo nuola
tinėmis talkininkėmis: Uršule 
Povilaitiene, Vitalija Sližiene ir 
Marija Mičiūniene.

p. palys

Kompozitorius Juozas Stankūnas prie savo vargonų, kuriuos padovanojo Kauno konser
vatorijai. Nuotr. Romualdo Kisieliaus.

vykau į Manhattanų, dairiausi po 
milžiniškas muzikos instrumen
tų parduotuves ir asmeniškai 
kalbinau dirbtuvių bei firmų sa
vininkus, jų garsinimosi labui, 
padovanoti ar pigiau parduoti in
strumentų, bet nepavyko.

Vienų dienų užeina pas mane 
geras mano draugas smuikinin
kas Julius Veblaitis. Išsikalbėję 
tuo reikalu, nusprendžiame 
mūsų turimus vargonus paaukoti 
Lietuvai. Tada Irena Veblaitienė 
nupirko atitinkamos medžiagos, 
pasiuvo vargonams apvalkalų, o 
mudu su Juliumi lygiomis ap
mokėjome transporto išlaidas. Ir 
taip mūsų vargonai lapkričio 15 
d., man pačiam matant, buvo 
pakrauti į konteinerį kartu su ki
tomis siuntomis ir į uostų 
nuvežti. Tai buvo Lietuvių Kata
likų Religinės Šalpos devyniolik
tasis siuntinys, kuris (su mūsų 
vargonais) poros mėnesių laiko
tarpyje pasieks Kauną.

Vargonų istorija

Vargonai buvo pirkti 1970 m. 
Griffet muzikos parduotuvėje, 
Nevvark, NJ. CONN firmos, 
dviejų manualų, elektriniai, su 
standartine pedalų skale.

Vargonų dispozicijų sudaro 38 
balsai, plius kopeliacijos bei pa
galbiniai registrai. Galima ant jų 
groti visų epochų kūrinius.

Pirmiausia, aš pats lavinausi, 
pasiruošdavau solo kų nors pa
groti. Po tam tikro laiko artritas 
sužalojo man dešinę rankų, ne
galėjau toliau jais naudotis. Ins
trumentas buvo nuvežtas pas 
mano dukrų Irenų, kuri man 
daug padėdavo vargoninkauti. 
Jai mirus, vargonai vėl sugrįžo į 
mano namus, Linden, NJ. Čia 
mano sūnus, Kazys Stankūnas, 
lavinosi groti ir galvojo grįžti 

- prie vargonininko darbo.
Prieš 20 metų jis vargoninin

kavo Hartford, NJ, vėliau porą 
metų buvo Nevvark, NJ, lietuvių 
parapijose. Buvo veiklus, choro 
mėgiamas jaunuolis. Baigęs 
Elektro-Technikos mokyklų Ne- 
vvarke, jis perėjo į Westem- 
Electric Co. dirbti; metė vargo
nininkavimų. Jam tragiškai 
žuvus, instrumentas liko be mu
zikanto. Netrukus buvo surasta

kaip J. Naujalio, K. Kavecko lai
kais Kauno katedroje nebuvo, 
negirdėjau. Visas giedojimas 
žmonių apačioje buvo unisonu 
arba su liaudišku “patūravoji- 
mu”. Gal tik vasaros atostogų 
metu? Turbūt paties vargoninin
ko net nebuvo, gal jo asistentas 
giedojimui paakomponavo. Net 
ir užbaigoje pasiklausyti nieko 
vertingesnio nepagrojo.

Paskutinę savo viešnagės sa
vaitę lankiausi Juozo Gruodžio 
aukštesniojoje Muzikos mokyk
loje, kuri yra P. Cvirkos gatvėje 
14-12, trijų aukštų pastate, Kau
ne. Radau budinčių pedagogę 
Aldonų Simanavičienę.

Ji maloniai aprodė man mo
kyklos klases, knygynų ir koncer
tų salę. Atsisveikinant autografa- 
vo man neseniai išleistų savo 
“Pianisto ABC” knygų. Tai mo
kymo priemonė vaikų muzikos 
parengiamajai ir pirmai klasei.

Užėjau į “Caritas įstaigų 
paieškoti savo pernai siųstų ka
sečių, gaidų į Lietuvų, ir nepavy
ko jų niekur surasti. Gal dingo? 
Palikau asmenį, kad surastų 
mano siuntinį, sudarytų iš 216 
muzikos knygų ir 88 muzikos ka
sečių.

Kitų dienų su savo palydovu 
Eugenijum Gudaičiu aplankiau 
Kauno konservatorijos direkto
rių, docentų Romų Čepinskį, 
Čepinskio gatvė 5, Aleksoto ra
jone. Kelias valandai nuošir
džioje nuotaikoje, prie arbatos 
pasikalbėjome bėgamais reika
lais. Paaiškėjo, kad neseniai 
įkurtoji muzikos akademija ne
turi lėšų muzikos instrumen
tams įsigyti, ypatingai vargonų 
klasės studentams verkiant sku
biai reikalingas praktikuotis in
strumentas.

Prieš sugrįžtant man į Ameri
kų, Nina Gudaitienė suruošė 
dienos metu oficialų atsisveikini
mų su muzikais. Iš Vilniaus daly
vavo Kultūros-Meno departa
mento muzikos skyriaus vedėjas 
Vaclovas Juodpusis, iš Kauno 
Muzikos mokyklų — atstovas, 
dekanas Romas Čepinskis. Čia 
buvo progos man arčiau su jais 
susipažinti. įsitikinau, kad jiems 
tikrai reikalinga pagalba. 
Pasižadėjau sugrįžęs daryti 
žygių vargonų reikalų išspręsti. 
Tų pačių dienų vakare mano gi
minės l>ei artimieji susirinko 
manęs išteisti, palinkėti laimin
gos kelionės. Daugiausia mani
mi rūpinosi ir po visų Lietuvų 
išvežiojo Eugenijus Gudaitis ir 
jo geroji žmona Nina.

Vargonai j Lietuvę

Laimingai sugrįžęs namo, tuo
jau pat pradėjau stengtis išpildy
ti savo pažadų. Pirmiausia man 
rūpėjo, kur gauti vargonus. Nu

vieta. Vargonai perkelti į sYnuiki- 
ninko Juliaus Veblaičio reziden
cijų ir jam padovanoti.

Dabar tie patys vargonai ke
liauja į Lietuvų. Netrukus jais 
gros ir lavinsis jaunoji Lietuvos 
vargonininkų karta.'Tad ir esa
me patenkinti, kad vargonai pa
sieks savo tikslų. Reikia padėti 
Lietuvos jaunimui, ypatingai 
tiems, kurie nori studijuoti var
gonų klasėje. Dabartiniu metu 
bažnytinės muzikos menas yra 
labai nusmukęs. Tik per mokslų 
pamatysime pažangų!

Juozas Stankūnas

Edmundas Bekeris ir Vytenis 
Junevičius Kauno Technologijos 
Universiteto Technologijų Val
dymo Centro vardu dėkoja Lie
tuvių Fondui, dosniai parėmu
siam Centrų, sveikina Šv. 
Kalėdų proga ir linki laimingų 
Naujųjų 1992 metų.

Edmundas Bekeris ir Vytenis 
Junevičius Kauno Technologijos 
Universiteto Technologijų Val
dymo Centro vardu dėkoja Ame
rikos Lietuvių Bendruomenės 
New Yorko apygardai už žymų 
įnašą į Centro kūrimų ir sveikina 
Šv. Kalėdų proga, linkėdami lai- 
mingų^Naujųjų 1992 metų.

Vytas Daugirdas su šeima šir
dingai sveikina su Šv. Kalėdom 
ir Naujais 1992 metais visus savo 
draugus ir pažįstamus, o ypatin
gai visus geros volios lietuvius, 
remiančius Kauno Technologijų 
Valdymo Centrų atgimstančioje 
Lietuvoje.

--------------------------- -------------------------------------------

Po ilgų nelaisvės metų Lietuva vėl nepriklausoma valstybė. 
Visuotinis tarptautinis pripažinimas sugrąžino Lietuvą į pa
saulio valstybių šeimą, kurioje Jai skiriama ypatinga pagarba 
už ryžtingą kovą prieš dar taip neseniai galingą buvusį oku
pantą.

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba sveikina visus 
tautiečius, sulaukus Šv. Kalėdų laisvoje Lietuvoje bei išeivijo
je, ir linki laimingų 1992-ųjų metų. Su sveikinimais jungiasi 
nuoširdi padėka už bendradarbiavimą lietuvybės išlaikymo 
darbuose ir už visokeriopą paramą Lietuvai šiais lemtingais 
metais,,

JAV LB KRAŠTO VALDYBA


