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LIETUVOJE IR
DAUGIAU DĖMESIO RELIGINEI SPAUDAI

— Lietuvos vyskupų pareiškimas katalikiškos spaudos reikalu —

APIE LIETUVĄ

— Londone, Europos rekon
strukcijos ir plėtojimo banke, 
kaip 1992 m. gruodžio 23 d. pra
nešė “Lietuvos aidas”, pasirašy
ta sutartis skirti Lietuvai 44 mln. 
Vokietijos markių ir 19,2 mln 
JAV dolerių paskolą neatidėlioti
noms investicijoms energetikos 
srityje.

— Jaunųjų menininkų kūry
bos paroda “Advento puokštė” 
gruodžio 28 d. atidaryta Vilniaus 
šiuolaikinio meno centre (Vo
kiečių 2). Aštuoni Vilniaus dailės 
akademijos diplomantai ekspo
nuoja tapybą, objektus, instalia
cijas.

— Iš Lietuvos per tris pirmuo
sius 1992 metų ketvirčius buvo 
išvežta prekių už 92,616 mlrd. 
rublių (91,33%), įvežta — už atitinka jai keliamus reikalavi- 
8.789 mlrd. (8,67%). Taip skel
bia muitinės departamento šių 
trijų ketvirčių suvestinė. Dau
giausia iš Lietuvos buvo 
išvežama maisto produktų, 
gėrimų, tąbako (15%), tekstilės 
ir jos dirbinių (14,4%), mašinų 
ir elektros įrangos (14%) bei gy
vulininkystės produktų (13,4%). 
Didžiausią importo dalį sudarė 
juodieji metalai (38,7%) ir che- . 
mijos pramonės produkcija 
(10,4%). Per šį laiką Lietuva 
deklaravo prekes į 72 šalis, im
portavo iš 58 valstybių. Dau
giausia prekiauta su Rusija, Uk
raina, Vokietija ir Lenkija.

— Trūksta lėšų įrengti nau
joms telefono stotims Lietuvoje, 
nes padidėjo energijos ir 
medžiagos kainos. Anksčiau Lie
tuvoje kasmet buvo įvedama 60- 
70 tūkstančių naujų telefono nu
merių, o šiemet — tik 19 tūks
tančių. 190 tūkstančių žmonių 
laukia telefono.

— Lietuvoje šiuo metu yra 
visų Skandinavijos valstybių, 
JAV, Didžiosios Britanijos, 
Prancūzijos, Čekijos karo atašė. 
Su jais bendrai ieškoma Lietuvos 
integravimosi į Europą sprendi
mų.

LIETUVOS PREZIDENTO RINKIMAMS REIKIA 
UŽSIREGISTRUOTI IKI SAUSIO 20 DIENOS

Rinkimuose gali dalyvauti tik turintieji:

Lietuvos ambasados Washingtone atstovas spaudai ir politiniams reikalams Viktoras 
Nakas kalba Lietuvos vaikų piešinių parodos atidaryme. Nuotraukos dešinėje kongres- 
manai Richard Durbin (IL) ir WiDiam Sarpalius (TX.) R. Astrausko nuotr.

WASH^iGTONE PAMINĖTOS ANTROSIOS 
SAGSTO 13-OSIOS ŽUDYNIŲ METINĖS

- Naująjį žalios spalvos Lietuvos pasą 
(anksčiau išduotas Lietuvos užsienio pasas negalioja)

arba
- Piliečio Pažymėjimą

arba
- kurie užsiregistravo 1992 m. spalio 25 d. 

rinkimams į Seimą (jiems nereikia iš naujo registruotis).

Dėl registracijos ir papildomų informacijų reikia 
kreiptis į Lietuvos ambasadą ir konsulatus:

EMBASSY OF LITHUANIA
2622 16th St., N. W.
VVashington, D€ 20009

- tel.:202 234-5860

CONSULATE GENERAL OF LITHUANIA
3236 N. Savvtooth Court
Uestlake Village, CA 91362
tel.: 805 496-5324

CONSULATE GENERAL OF LITHUANIA
41 West 82nd St.,
New York, NY 10024
tel.: 212 877-4552

CONSULATE GENERAL OF LITHUANIA
6500 South Pulaski Rd.
Chicago, IL 60629
tel.: 312 582-5478

Kauno arkivyskupijos kurijoje 
lapkričio 19 d. įvyko Lietuvos 
vyskupų konferencijos posėdis, 
kuriame dalyvavo Kauno arkivy
skupas kardinolas Vincentas 
Sladkevičius, Vilniaus arkivy
skupas Audrys Bačkis, Pa
nevėžio vyskupas Juozas Prei
kšas, Vilkaviškio vyskupas Juo
zas Žemaitis, Kaišiadorių vysku
pas Juozas Matulaitis, Kauno vy
skupai augziliarai Vladislovas 
Michelevičius ir Sigitas Tamke- 
vičius.

Vatikanui patvirtinus Lietu
vos vyskupų parengtą konferen
cijos statutą, aptarti Vyskupų 
konferencijos pirmininko ir sek
retoriaus būsimų rinkimų klausi
mai. Arkivyskupas Audrys Bač
kis informavo apie pasiruošimą 
Sv. Tėvo vizitui į Lietuvą.

Vyskupai reiškė susirūpinimą 
katalikų spauda, kuri nevisada 

mus. Kalbėta, kad reikėtų 
sumažinti katalikiškų leidinių 
skaičių, bet pakelti jų kokybę.

Dabartiniam Vyriausybės pa
tarėjui Katalikų Bažnyčios reika
lais Ignacui Stasiui Uždaviniui 
tapus Seimo deputatu, svarstyta 
kas galėtų užimti jo vietą.

Vyskupų konferencija taip pat 
aptarė esamą politinę padėtį 
Lietuvoje ir Bažnyčios laiky seną 
naujomis sąlygomis.

Lietuvos ganytojai patvirtino 
vyskupų laiško dėl katalikiškos 
spaudos projektą:
“Brangūs mūsų Tikintieji, mieli 
Kunigai!

Tautų apaštalas šventasis Pau
lius mums, vyskupams, yra pa
likęs tokį paliepimą: “Aš karštai 
prašau dėl Dievo ir Jėzaus Kri
staus, kuris teis gyvuosius ir mi
rusiuosius, dėl Jo apreiškimo ir 
karalystės: skelbk žodį, veik lai
ku ir nelaiku, bark, drausk, ra
gink su visu kantrumu ir kaip iš
manydamas”! (2 Tim 4, 1-2). Tą 
pareigą atmindami, jos svarbu
mu įsitikinę, šiandien Vilniaus 
Aušros vartuose susirinkę, nori
me pasikalbėti su jumis labai 
rūpimu katalikiškosios spaudos 
klausimu.
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Pirmiausia norime pasi
džiaugti, kad per pastaruosius 
ketverius metus sulaukėme ne
mažai gerų knygų ir keleto pe
riodinių leidinių. Tai puošnus 
“Katalikų pasaulio” žurnalas, 
nušviečiantis ir mūsų tikėjimo 
bei apeigų dalykus, ir džiugius 
bei liūdnus religinio gyvenimo 
įvykius Lietuvoje ir pasaulyje. 
Tai ir gailestingumo bei maldin
gumo darbams, šeimos bei auk
lėjimo klausimams skirtas žurna
las “Caritas”, jo priedas vaikams 
— spalvingas “Žiburėlis”. Tai 
aukšto lygio religijos ir kultūros 
žurnalas “Naujasis Židinys” bei 
dukart per savaitę išeinantis ak
tualijų laikraštis “XXI amžius” ir 
jo priedas vaikams “Kregždutė”. 
Džiaugiamės ir pavyzdingai 
tvarkomu kultūrinio bei tautinio 
gyvenimo savaitraščiu “Naujasis 
Dienovidis” bei katalikiškų 
straipsnių ir informacijos rinki
niu “Logos”. Taip pat sveikina
me katalikų spaudos entuzia
stus, kurie leidžia vietinius laik
raščius, laikraštėlius, biulete
nius įvairiose Lietuvos vietose.

Labai vertiname solidžius vei
kalus, vadovėlius, studijas, pasi
skaitymo knygas ir knygeles, ku
rias parūpina mūsų leidyklos 
“Katalikų pasaulis”, “Caritas”, 

mijos Kultūros centras, Tarpdie- 
cezinės katechetikos centras, 
Vilkaviškio vyskupija, kitos lei
dyklos Lietuvoje ir užsienyje. 
Dėkojame Rašytojų sąjungos lei-

Sausio 5-tąją, pirmąją naujai 
išrinkto Kongreso sesijos dieną, 
administraciniame Atstovų Rū
mų Cannon pastato Rotunda 
salėje atidaryta Lietuvos vaikų 
piešinių paroda, skirta 1991 
metų sausio 13-tosios įvykiams 
paminėti. Piešiniai atgabenti iš 
Lietuvos Sausio 13-tosios Broli
jos pirmininkės Jadvygos Bie
liauskienės ir Lietuvos ambasa
doriaus Washingtone Stasio Lo
zoraičio pastangomis. Parodą 
rėmė kongresmanas Richard 
Durbin (iš Illinois valstijos), ku
ris oficialiai ją ir atidarė.

Savo kalboje kongresmanas 
pažymėjo, kad kuomet begink
liai žmonės viso pasaulio akivai

dyklai padėjusiai parengti ir iš
leidusiai penkias tikybos va
dovėlio mokytojams dalis, ir 
“Vagos” leidyklai — už keturis 
Šv. Rašto tomus (nors ir nesame 
patenkinti pirmųjų trijų tomų 
paaiškinimais).

Religinė knyga, laikraštis, 
žurnalas — didelė brangenybė, 
protui šviesa, širdžiai atgaiva. 
■Tuo jau įsitikino daugybė žmo
nių pastaraisiais metais, šitai 
žinojo pogrindinės religinės 
spaudos rengėjai, leidėjai ir pla
tintojai ateistinės propagandos 
laikais, aukodami savo laisvę ir 
sveikatą kilniam apaštalavimui 
per spaudą.

Pastarųjų metų Atgimimo 
aušroje visuomenė gaudyte gau
dydavo kiekvieną, kad ir kuk
liausią leidinėlį iš religijos ir 
bažnyčios gyvenimo srities. 
Deja, pirmąjį susidomėjimą pa
tenkinę, daugelis mažiau beieš- 
ko katalikiškosios spaudos. Čia 
neigiamos įtakos turi dar ir neiš
vengiami šio permainų laiko ūki
niai sunkumai. Žmonės priversti 
rūpestingai skaičiuoti rublį, talo
ną, centą ar litą. Dažnas sako: 
pirmiausia duonos man ir vai
kams! Taip, reikia duonos, bet 
bus liūdna, jeigu užmiršime, kad 
ir mūsų Išganytojas yra pasakęs: 

./‘Žmogus gyvas ne vien duona, 
bet ir kiekvienu žodžiu, kuris 
išeina iš Dievo lūpų” (Mt 4,4).

“Lietuvos paštui” nustačius už 
kiekvieno numerio pristatymą

(nukelta į 2 psl.)

zdoje stojo ginti savo krašto ne
priklausomybės, amerikiečiams 
tai padarė bene didžiausią įspūdį 
per visą Sovietų imperijos irimo 
laikotarpį. Kongresmanas iš Te
sąs valstijos William Sarpalius 
susirinkusiai publikai taip pat 
pasakė keletą žodžių, patvirtin
damas savo kolegos žocdžius, 
kad amerikiečiai niekuomet ne
buvo ir nebus abejingi neteisy- 
l>ei ir kančiai.

Po to kalbą pasakė Lietuvps 
ambasados VVashingtone atsto
vas spaudai ir politiniams reika
lams Viktoras Nakas. Jis trumpai 
priminė susirinkusiems Lietu
vos Nepriklausomybės atkūrimo 
ir 1991-ųjų sausio įvykių eigą.

“D. L. K. Gediminas su žirgu”. Šis skulptoriaus Vytauto Kašu- 
bos projektas laimėjo I vietą. Toks paminklas bus statomas 
Vilniuje prie Gedimino kalno.

ATLIKTI IR ATLIKTINI DARBAI 
JAV LB VISUOMENINIŲ REIK. TARYBOJE

Į prezidentui G. Bush JAV LB 
Visuomeninių reikalų tarybos 
pirm. Algimanto Gečio pasiųstą 

papasakojo kaip žmonės gynė 
laisvės idėją nuo eilinės impe
rinės agresijos, iš kur ir kaip tie 
vaikų piešiniai atsirado, ir ką jie 
reiškia lietuviams.

Parodos atidaryme dalyvavo 
Kongreso darbuotojai, Lenkijos 
ir Armėnijos ambasadų bei Tarp
tautinio Valiutos Fondo atstovai, 
VVashingtono lietuvių bendruo
menė.

Si vaikų piešinių pannla pirmą 
kartą iškeliavo iš Lietuvos ribų. 
Parodoje eksponuojama 51 pie
šinys, autorių amžius nuo 4 iki 
17 metų. Paroda veiks iki sausio 
16 dienos, o mėnesio pabaigoje 
bus perkelta į VVashingtono Vai
kų muziejų, kur išbus apie 
mėnesį.

memorandumą, prašant per
svarstyti vyriausybės sprendimą 
nejungti ekonominės paramos 
Rusijai teikimą su Rusijos ka- 
riuomenės išvedimu iš Baltijos 
valstybių, laišku atsakė Neprik
lausomų Valstybių Sandraugai 
Valstybės departamente direk
torius Larry C. Napper. Atsi
prašęs dėl uždelsimo su atsaky
mu, Napper pastebi, kad rugsėjo 
8 d. Rusija ir Lietuva susitarė ir 
priėmė kariuomenės atitrauki
mo tvarkaraštį išvedimą baigti 
iki 1993 m. rugpjūčio 31 d. Po
kalbiai su Latvija ir Estija tebe
vyksta, visoms pusėms pri
pažįstant geras galimybes pažan
gai. Nors spalio 29 d. Yelcin pra
nešė apie laikiną kariuomenės 
atitraukimo suspendavimą “kol 
grįžtantiems kariams galės būti 
suteiktos socialinis garantijos”, 
rusai pajėgų atitraukimą tęsė. 
JAV-os Rusijai yra pareiškusios 
svarbą, kurią mes pajėgų atitrau
kimui teikiame".

“JAV-os nepripažįsta hegemo-
nijos rolės Rusijai (Baltijos) re
gione. Kaip esu pastebėjęs, mes 
esame įsipareigoję atitraukimui 
visų Rusijos dalinių. Užsienio 
apropriacijų įstatymas (Foreign 
Appropriation Act) ir Paramos 
laisvei įstatymas (Freedom Sup- 
port Act) turi pastraipas, riša
nčias JAV-ių paramos gavimą su 
dalinių atitraukimu".

JAV .Armijos atsargos pulki
ninkas Jonas Kronkaitis, kuris 
vadovauja The Baltic Institute 
direktoriatui ir kurio esama JAV’ 
LB Visuomeninių reikalų tary
bos nariu, rūpinasi, kad Baltijos 
valstybių karininkai būtų priimti 
stažuotis JAV karinėse akademi
jose ir generalinio štabo kolegi
jose. Nuo šio rudens minėto 
pobūdžio karinėse mokyklose 
esama iš Rusijos ir L’krainos at
vykusių karininkų. Lietuvos 
Krašto apsaugos ministerija yra

(nukelta į 2 psl.)



Prie Parlamento rūmų tarp barikadų rado vietos ir malda už tėvynę. Barikados ir 
visa kita pradėta ardyti 1992 m.gruodžio 8 d. Viktoro Kapočiaus nuotr.

DAUGIAU DĖMESIO RELIGINEI SPAUDAI
(atkelta iš 1 psl.f

naujus įkainus, brangstant po
pieriui ir spaustuvių darbui, 
ateinančiais metais labai padidės

ATLIKTI IR ATLIKTINI DARBAI 
JAV LB VISUOMENINIŲ REIK. TARYBOJE

(atkelta iš 1 psl.) 
suinteresuota Lietuvos karinin
kų pasitobulinimu, ypač be va
dovybės žinios sauvališkai vei
kiančių svetimos valstybės karei
vių sukontroliavimo srityje.

-o-
J AV LB įstaigos Washingtone, 

DC, direktorė Asta Banionytė ir 
finansininkas Kęstutis Makaitis 
Clintono prezidento pareigų 
perėmimo štabo kvietimu 1992 
m. gruodžio'17 d. dalyvavo Lit- 
tlė Rock, Arkansas, sukviestame 
apvalaus stalo pasitarime Rytų 
Europos klausimais. Pasitarimo 
tikslas buvo aptarti kaip JAV tin
kamiausiai galėtų reikštis Rytų 
Europoje, vykstant radikaliems 
pasikeitimams ekonomikos, po
litikos, kultūros bei švietimo sri
tyse.

Virš trejetų valandų užsitęsu
siam pasitarime, JAV LB atsto
vai turėjo progų iškelti Rusijos 
kariuomenės iš Baltijos valstybių 
atitraukimo, gausesnės paramos 
Baltijos valstybėms skyrimo ir 
Baltijos valstybių skyriaus Val
stybės departamente sustiprini
mo klausimais.

Taip pat siūlyta JAV prisidėti 
prie Skandinavijos valstybių 
plano Rusijos kariuomenei staty
ti pastatus Rusijos teritorijoje, 
kad būtų pagreitintas Rusijos ka
riuomenės išvedimas iš Baltijos 
valstybių ir buvusios Rytų Vo
kietijos. K. Makaitis keliais atve
jais pabrėžė, kad karinių pajėgų 
iš Baltijos valstybių atitraukimas 
yra būtinas investicijų Baltijos 
valstybėse paskatinimui ir užsie
nio paskolų užtikrinimui.

-o-
— Dr. Algirdas Sausana- 

vičius, Vilniaus universiteto 
ekonomikos katedros profeso
rius, lapkričio mėnesį Philadel- 
phijoje, Pennsylvanijos univer
sitete Wharton School suruošto
je tarptautinėje konferencijoje, 
skaitė paskaitų apie Lietuvoje 
vykdomų paslaugų srities sekto
riaus privatizacijų. Iš visų pasau
lio kampų suvažiavę ekonomistai 
stipriai domėjosi Lietuvos priva
taus verslo skatinimo programa. 
Viešnagės metu svečiai moksli
ninkų globojo JAV LB Krašto 
valdyba.

Vicepirm. Rimantas Stirbys iš 
Krašto valdybos žinioje veikian
čio “Dovana Lietuvai“ fondo Vil
niaus universitetui nupirko eilę 
pageidautų leidinių paslaugų 
ekonomikos klausimais. Dalį 
knygų svečias persivežė į Lietu- 
vų, o kitos Vilniaus universitetui 
buvo pasiųstos diplomatiniais 
kanalais.

laikraščių ir žurnalų kainos. Lie
tuvos Vyskupų Konferencija 
savo 1992 m. rugsėjo 28 dienos 
posėdyje nutarė prašyti klebo

-o-
JAV LB Visuomeninių reikalų 

tarybos pareigūnai Rimantas 
Stirbys ir Algimantas Gečys 
skirtingais kanalais kreipėsi į 
Pittsburgho vyskupų Doriald W. 
Wuerl su prašymu neuždaryti 
Homestead, PA, veikiančios Sv. 
Petro ir Povilo lietuvių parapi
jos. Stirbys intervenavo kaip 
Krašto valdybos vicepirm. o 
Gečys kaip Pennsylvanijos-gu
bernatoriaus skirtas lietuviams 
komisijonierius. Kreipiantis į 
vyskupijų nurodyta, kad parapija 
neturinti skolų, esama lietuvio 
klebono kun. Pranciškaus Plan- 
tas, prie parapijos veikianti Lie
tuvos Vyčių kuopa.

Taip pat pabrėžta, kad, Lietu
vai atgavus nepriklausomybę, 
didėja emigrantų iš Lietuvos 
skaičius, kuriems lietuviškų pa
rapijų buvimas yra gyvybiškai 
svarbus. Į kreipimųsi laišku at
sakė Pittsburgo vyskupas pagel- 
bininkas VVilliam J. Winter.

Atsakyme išdėstyti motyvai, 
dėl kurių parapija uždaroma: 
būtinas parapijos remontas, ke
lerius paskutiniuosius metus pa
rapija operavo su deficitu, bran
giai kainuoja bažnyčios pataisy
mas, kad jų galėtų lankyti asme
nys su negalia.

Nežiūrint susidariusio para- 
piečių komiteto parapijų gelbėti, 
1992 m. lapkričio 1 d. parapija 
buvo uždaryta. Buvę parapiečiai 
buvo įjungti į iš šešių tautybių 
parapijų įkurtų naujų Sv. Maksi
milijono Kolbės parapijų. Praei
tyje Pittsburgho vyskupijoje 
veikė 17 lietuvių parapijų. Šiuo 
metu tėra likusi viena lietuvių 
parapija.

-o-
JAV LB Visuomeninių reikalų 

taryba kreipėsi laišku į JAV Pašto 
vyriausių vadovų (Postmaster ge- 
neral) Marvin Runyon su prašy
mu tęsti teikiamas finansines 
lengvatas oro paeitu į Baltijos val
stybes siunčiamai humanitarinei 
paramai. į laiškų atsakė JAV Paš
to valdybos tarptautinio skyriaus 
viršininkas Thomas E. Leavey.

I^aiške pastel>ėjęs, kad nors 
ekonominė padėtis Lietuvoje ir 
toliau tebėra' sunki, JAV Pašto 
įstaiga tolimesnių lengvatų teikti 
negali. Motyvų nepateikė.

Laiške pastebėjo, kad paskuti
niaisiais mėnesiais oro siuntoms 
į Lietuvą einant per Frankfurtą 
ir Kopenhagą, siuntų pristatymo 
laikas žymiai sumažėjo.

Naujam JAV prezidentui 
perėmus valdžių. J AB LB pakar
totinai kels lengvatų suteikimo 
klausimą siuntiniams į Lietuvą

nus, padedant parapijų tarybų 
spaudos sekcijoms, organizuoti 
katalikiškų leidinių prenumera
vimą parapijose.

JAV Atstovų Rūmų pašto reika
lams veikiančioje komisijoje.

-o-
Pennsylvanijos National 

Guard telefonu pranešė JAV' LB 
Visuomeninių reikalų tarybos 
pirm. Algimantui Gečiui apie 
gavimą kontrakto teikti karinį 
apmokymą Lietuvos savisaugos 
daliniams (šauliams?). Tuo pačiu 
paprašė pagalbos pirminių kon
taktų su Lietuva vystymo, ypač 
komunikacijos — kalbos srityje. 
A. Gečys šiuo klausimu konsta
tavo The Baltic Institute direkto
rių tarybos pirm. pulk. Joną 
Kronkaitį ir paRviętė jo vienetui 
peįdausančius lietųyių kilmės 
karius bendradarbiauti. Artimu 
laiku planuojamas JAV LB, The 
Baltic Institute susitikimas su 
Pennsylvania National Guard 
vadovybe.

-o-
JAV LB Visuomeninių reikalų 

taryba jungiasi į VVashingtone, 
DC, formuojamą Rytų Europos 
organizacijų koaliciją, kad užtik
rintų tinkamesnį ir gausesnį JAV 
valdinių ir nevaldinių institucijų 
vykdomą paramos teikimą iš So
vietų Sąjungos glėbio ar įtakos 
sfveros išsilaisvinusioms val
stybėms. Koalicijos iniciatorių

Šarūnas Marčiulionis Los Angeles, CA, Lietuvių dienų 
šventėje su lietuvišku jaunimu. Šalia stovi Doni Nelson, War- 
riors ir Lietuvos olimpinės krepšinio komandos trenerio pa
vaduotojas.

Tose Lietuvos parapijose, ku
riose bus galimybė katalikiškus 
laikraščius ir žurnalus pasiimti 
tiesiogiai iš redakcijų prenume
ravimą reikia organizuoti ne per 
“Lietuvos paštą”, bet tiesiogiai 
per leidyklas. Sekmadieniais ti
kintieji galėtų atsiimti užsisaky
tus leidinius parapijos spaudos 
centre, ir tuomet kelis kartus pi
giau kainuotų pristatymo išlai
dos.

Daugelis katalikiškos spaudos 
skaitytojų prieškariniais laikais 
neišmėtydavo gaunamų laikraš
čių ir žurnalų bet juos rinkdavo, 
įsirišdavo ir turėdavo šviesos bei 
paguodos šaltinį daugeliui metų. 
Lig pat šių dienų naudinga ir 
įdomu tuos komplektus kart
kartėmis paskaityti. Labai pata
riame mieliems tikintiesiems 
taip daryti ir su dabar gaunamais 
religiniais leidiniais. O pirmiau
sia neturėtų trūkti religinės 
spaudos komplektų parapijų, 
mokyklų, katechetikos kabinetų 
bibliotekose.

Mes džiaugiamės, kad dauge
lis kunigų ir jų talkininkų pasau
liečių niekieno neraginami jau 
kelinti metai stropiai platina ka
talikiškųjų spaudų. Nuoširdžiai 

tarpe yra armėnus, lenkus, ven
grus, rusus, ukrainiečius ir pa- 
baltiečius atstovaujančios cen
trinės organizacijos.

Vienu iš koalicijos tikslų yra 
pakeitimas taisyklių, kurios pa
ramos gavime favorizuoja akade
mines, mokslines bei profesines 
organizacijas ir diskriminuoja 
tautybių organizacijas, palaikan
čias artimus ryšius strsavo narių 
kilmės kraštais. Ne vienu atveju 
institucijos, nieko nežinančios ir 
neturinčios kontaktų su kraštu, 
laimi projektą (grant) ir didesnę 
dalį skirstą lėšų panaudoja JAV 
atliekamiems biurokratiniams 
reikalams. *

Koalicija savo pirmuoju* taiki
niu pasirinko JAV Informacijos 
agentūrą ir pasiųstame, visų or
ganizacijų atstovų pasirašytame 
laiške sukritikavo paramos 
(grants) gavimui kvalifikuotis 
nuostatus. Laišką atsakydamas 
USIA direktorius E. Catto paža
dėjo peržiūrėti taisykles ir kvietė 
pateikti pasiūlymus pasikeitimų 
programoms Rytų' Europoje. 
JAV LB Visuomeninių reikalų 
tarybą Rytų Europos organizaci
jų koalicijoje atstovauja JAV LB 
įstaigos Washingtone direktorė 
Asta Banionytė.

dėkojame ir maloniai prašome 
visus šį mūsų kreipimąsi skaita
nčius ar girdinčius pasidarbuoti 
savo aplinkoje, kad kiekvieną ti
kinčiųjų šeimą lankytų bent vie
nas katalikiškas laikraštis ar žur
nalas. Į tai mus šaukia visuotinė 
tikinčiųjų apaštalavimo pareiga, 
Bažnyčios balsas ir paties Kris
taus kvietimas: "Iš tiesų, iš tiesų 
sakau jums: kas mano žodžių 
klauso ir mane atsiuntusį tiki, tas 
turi amžinąjį gyvenimą ir nepa

teks į teismą, nes iš mirties yra 
perėjęs į gyvenimą” (Jn, 5 24).

Prenumeruokime, skleiskime 
religinę spaudą, skaitykime, ap- 
tarinėldme ją pavięniui ir šeimo
se bei susibūrimuose, ir tegul 
Dievo tiesa praskaidrina mūsų 
mintis, sušildo mūsų širdis ir 
duoda kilnaus, taikingo gyveni
mo vaisių”.

LIETUVOS KARDINOLAS, 
ARKIVYSKUPAS IR

VYSKUPAI

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose 
reikaluose.Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 West St., Sims- 
bury, CT 06070. Tel. 203 651-0261.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P'way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296- 
2244.

NEW YORK-NEVV JERSEY-Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. lyto WNWK105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bay- 
side, NY 11364. Tel. 718 229-9134 arba 718428-4552. Fax 718 769- 
3302.

KOLODNY&KOLODNY: Virginija Kolodny, lietuviškai kalbanti 
advokatė, 11 Park Place, Room 905, New York, NY 10007. Tel. 
212 349-7771. Nelaimių ir susidūrimų atvejai, namų pardavi
mas, testamentai, išnuomojimai, kondomini jnmų reikalai. Turi 
leidimą praktikuoti New Yorko valstijoje.

NEW JERSEY, NEW YORK - "Lietuvos atsiminimai", sekmadie
niais nuo 2 iki 3 vai. 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 vai. popiet. Dr. J. J. Stukas - direktorius, 234 Sunlit Dr., 
Watchung, NJ 07060. Tel. 908 753-5636.

MARIA JUZAITYTĖ - LEVIN, lietuvė advokatė, patarnauja visuo
se teisiniuose reikaluose. Kalba ir lietuviškai. 325 Broadway, 
Suite 504, New York, N.Y. 10007 Tel. 212 962-5810.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direkto
rius, Newark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.). Tel. 
344-5172. Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios kop
lyčios, oras šaldomas. Daug vietos automobiliams pastatyti.

BEACH MEMOR1AL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg 
Beach, FL 33706. TeL 813 360-5577. KENFIELD WOODLAWN 
FUNERAL HOME, 200 Pasądena Avė., S. St. Petersburg, FL 33707. 
Tel. 813 345-9393. WOODIAWN MEMORY GARDENS, 101 58th 
St., S. St. Petersburg, FL 33707. Tel. 813 345-9393.

JUOZO ANDRIU ŠI O Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių 
apdraudimai, IncomeTax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj 
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, NY. 
Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminė
ti, kad esate ar norite būti J. Andriušio klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden 
Tavern, 1883 Madison St., Ridgevvood, NY 11227. Tel. 821-6440. 
Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvi- 
niai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. lietuviš
ka ir europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei 
pokyliams tortai. Dalia Radžiūnas, sav. - 43-04Junction Blvd., 
Corona, Queens, NY 11368. Tel. 779-5156.

LIETUVIU KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA "AUŠRA". VVINC-FM 
90.5, Worcester, MA. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas 
Meilus, Jr., 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. Tel. 508 753-7232

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 
PRISTATOMI I VISAS KAPINES 

NEW YORK, NEW JERSEY 
IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 

IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

Toisolino
A MEMORIALS

66 - 86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, 
OUEENSN.Y. 11379
PHONES (718) 326- 1282; 326-31SO

TAI Mtsu VIENINTELE VIETA

GAUSI PARODU SALE

~ LĖKTUVAI
~ LAIVAI (CRUISES) 

TRAUKINIAI (AMTRAK) 
AUTOBUSAI
Nuomojamos mašinos

* VIEŠBUČIAI
* įdomių vietų lankymas
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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
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— Redaguoja REDAKCINĖ KOMISIJA —

Kas perdažys trispalvę?

PASILIKTI VIENYBĖJE SU VIEŠPAČIU!
— Lietuvos vyskupų laiškas Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga —

Lietuvos Demokratinė Dar
bo Partija, laimėjusi Seimo rinki
mus, atrodo, dar nesiruošia atsi
sakyti savo ryšių su "negrįžtama" 
praeitim. Dabartinėje LDDP įkur
ta komunistų frakcija.

Jos iniciatorius ir įkūrėjas - 
Seimo deputatas, Žmogaus teisių 
ir tautybių komiteto pirminin
kas Mindaugas Stakvilevičius. į 
komunistų frakciją įėjo ir šiuo 
metu laikinai einantis Seimo pir
mininko pareigas Č. Juršėnas.

Kaukės LDDP-oje jau nusi
bodo. Jie tai patvirtina ne tik 
senų plakatų iškėlimu, bet ir eile 
savo darbų, nuveiktų per praėju
sias Šv. Kalėdas.

Maskvoje tuo metu vyko 
Demokratinių reformų judėjimo 
konferencija, kurioje dalyvavo 
"13 iš 15 buvusių sovietinių res
publikų" atstovai. Rusijos televizi
jos informacinės laidos "Vesti" 
žiūrovai gruodžio 26 d. galėjo 
pasigrožėti apversta (raudona 
spalva aukštyn) Lietuvos valsty
bine vėlevėle ir Žmogaus teisių ir 
tautybių reikalų komiteto 
pirmininku Stakvilevičiumi.

Konferencija konstatavo, 
kad "buvusių sovietinių respub
likų integracija vyksta normaliai" 
ir šiuo metu "spartinti judėjimą 
konfederacijos link nėra reika
lo".

Gruodžio 28 d. neeiliniame 
Seimo posėdyje Stakvilevičius 
atsakė į Tėvynės Santaros 30 na
rių paklausimą - kam atstovavo 
Demokratinių reformų judėjimo 
konferencijoje Stakvilevičius.

"Jokiose derybose nedalyva
vau", tiesiog "svečio teisėmis 
LDDP dalyvauja" Demokratinių 
reformų judėjime, į kurio kon
ferenciją nuvykęs "kaip LDDP 
prezidiumo narys".

Stakvilevičius pasidžiaugė 
Maskvoje atšvęstomis Šv. Kalėdo

mis, prisipažino "Lietuvos nepar- 
davęs" - "Lietuva per brangi, kad 
vienas ją įstengtų parduoti", o 
LDDP ir toliau draugaus su bu
vusių sovietinių respublikų kon
federacijos kūrėjais.

Baigiant senuosius metus, 
aktyviai dirbo ir visas Seimas. 

-Gruodžio 28 d. buvo svarstoma 
Lietuvos radijo ir televizijos gene
ralinio direktoriaus kandidatūra. 
Pristatytas kandidatas L. Tapinas 
prižadėjo iš dabar esančių "ke
turių valstybinių televizijų" pada
ryti vieną, galinčią konkuruoti 
su privačiomis. Atsakydamas į 
klausimus, Tapinas neprižadėjo 
parodyti sausio 13 d. AT posėdžio 
vaizdo įrašo - "nežinia, ar šie įvy
kiai yra aktualūs Lietuvos žmo
nėms".

Tapinas jau pamiršo, kad 
Lietuvos istorijoje įrašyta sausio 
13-oji, ir Lietuvos žmonėms ši 
data nėra svarstoma kaip aktuali 
ar ne, ji įsiliejo į žmonių kraują 
nemigo, šalčio, kovos, netekimų 
ir tvirtybės šaltiniais. Jie ir šian
dien rusena ir rusens ilgus me
tus. Lietuvos žmonių atmintis 
neapsiriboja dviem metais.

Tapinas paskirtas RTV gene
raliniu direktoriumi 69 balsais 
(25 prieš, 8 susilaikė). Poto sekė 
ilgos diskusijos dėl RTV generali
nio direktoriaus atlyginimo dy
džio. 65 balsais Seimas nutarė 
prilyginti RTV generalinio direk
toriaus atlyginimą ministro atly
ginimui, t.y. 14 minimalaus 
gyvenimo lygio dydžio algai.

Jei po Seimo rinkimų rezul
tatų paaiškė j imo dar daugelis abe
jojo ir svarstė, tai dabar jau kiek
vienas privalo matyti - raudona 
spalva Lietuvoje vėl kyla. Tiktai 
dabar nežiūrėkime įtemptai į Ry
tus, Lietuvoje atgimsta ir aktyvė
ja "savi, lietuviški" komunistai.

Tai jų idėjiniai vadai ar net

Švenčiame Kalėdas. Jos pri
mena nuostabią mūsų tikėjimo 
tiesą: amžinojo Tėvo Sūnus tapo 
žmonių vaiku, mūsų broliu, kad 
mus sutaikintų su dangiškuoju 
Tėvu ir padėtų mums įprasminti 
savo gyvenimą.

Nuolatinėje, permainingoje 
laiko tėkmėje dažnai sunerimę 
klausiame savęs: “Nejaugi nieko 
nėra pastovaus, į ką galėtume at
siremti”? Tai natūralus klausi
mas. Visi norime pastovios, nesi
baigiančios, tikros laimės ir jos 
siekiame. Gaila, kad ne visada 
atpažįstame tikrąsias vertybes ir 
jas pasirenkame.

Amžinas ir pastovus yra vienas 
Dievas ir jo troškimas mus pada
ryti laimingais. Mums tik reikia, 
anot šv. apaštalo Jono, patikėti 
meile, kuria Dievas mus myli 
(plg. 1, Jn 1,16). O tai šiais nera
miais laikais ne visada lengva.

Kartą vienas žmogus rimtai 
suabejojo, ar Dievas jį myli. Juk 
tokia daugybė žmonių plačiame

jie patys pokario laikotarpyje 
padėjo trečdaliui tautos "išvykti" 
Sibiran, tai jie skundė ir įdavinė
jo šviesiausius Lietuvos žmones, 
tai jie kovo 11 d. (konkrečiai 
Stakvilevičius) nepasirašė po ne
priklausomybės atkūrimo aktu, 
nes buvo užimti savo svarbia 
misija Maskvoje...

A. J. 

Klaipėdos krašto sukilimo komitetas. Iš k. I-oje eilėje: V. Šaulinskas, J. Lėbartas, 
pirmininkas M. Jankus, J. Vanagaitis. II-oje eilėje: Stepas Darius, A. Ivaškevičius, A. 
Marcinkevičius, J. Pronskus. Klaipėdos krašto sukilimo-atvadavimo 70 metų sukaktis 
New Yorke, Kultūros Židinyje, bus paminėta sausio 17 d., šį sekmadienį, 3 vai. popiet.

pasaulyje... Kur čia Viešpats jį 
pastebės toje minioje, išgirs jo 
maldą, atkreips dėmesį į jo praši- 
mus. Nuliūdęs išėjo už miesto 
vartų ir atsisėdęs ant pakelės ak
mens, mąstė: “Koks aš nelaimin
gas! Niekam nereikalingas”!

Netoliese bandą ganė pie
muo. Pamatęs liūdną, susikrim
tusį žmogų, jį užkalbino. Suži- 
nojęs jo nusiminimo priežastį, 
parodė ranka į miestą: “Žiūrėk, 
kiek čia daug namų, dar daugiau 
langų, o saulė tik viena. Bet ji 
apšviečia kiekvieną kambarį, pa- ‘"dvasios 
daro, kad jame būtų jauku ir šil-
ta. Žinoma, jei kas nors užsida
rys langines, — jis pasiliks tam
soje ir šaltyje. Bet ar dėl to kalta 
saulė? Taip ir Dievas myli visus, 
gali kiekvieną atgaivinti ir sušil
dyti, jei tik pats žmogus nuo jo 
nenusigręžia, neuždaro jam savo 
širdies”.

Brangieji! Patikėkite meile, 
kuria Dievas mus myli. Akivaiz
dus jos įrodymas — šis malonus 
Betliejaus Kūdikis. Tai Dievo 
Sūnus, aplankęs šią varganą 
žemę, kad mums sugrąžintų pra
rastas Dievo vaikų teises ir 
garbę. Mes patys savo jėgomis 
nepajėgiame pakilti iš fizinio ir 
moralinio skurdo. Reikia galin

gesnės jėgos, kuri mus sustiprin
tų, pakeltų. Ir ne kokie ateiviai 
iš kosmoso mums atneš išgany
mą, ne jie mus išgelbės iš blogio 
ir tamsos vergijos. Pats Dievas, 
mūsų Kūrėjas ir Viešpats, turi 
ateiti į kiekvieno mūsų gyveni
mą, ji perkeisti, sudievinti.

Kadaise pranašo Ezechielio 
lūpomis Viešpats kalbėjo savo iš
rinktajai tautai: “Aš duosiu jums 
naują širdį ir įdėsiu į jus naują 
dvasią. Pašalinsiu iš jūsų akme
ninę širdį. įkvėpsiu į jus savo 

ir padarysiu, kad gyven
tumėte pagal mano įsakymus 
(...) ir vykdytumėte juos (Ez36, 
26-27). Kad Viešpats galėtų pa
daryti šią širdies operaciją, rei
kalingas mūsų apsisprendimas 
atsiverti Dievui, palikti kelius, 
vedančius į nuodėmę. Turime 
pakviesti Dievą apsigyventi savo 
širdyje, savo šeimoje. Jei Dievo 
šviesa, jo malonė nepersunks 
mūsų kasdienybės, neįkvėps 
mūsų darbų ir sumanymų — vel
tui bus mūsų triūsas ir pastan
gos.

Brangieji Kristuje! Mūsų tau
ta pakilo į didelį laisvės žygį. Kai 
kurie jau pavargo. Pradėjo 
sėdinėti šalikelėse, gręžiotis at
gal. Nepraraskime drąsos. Tvir
tai laikykimės Viešpaties rankos. 

Jis, kuris mus įkvėpė šiam 
žygiui, padės ištesėti iki galo. Jei 
reikės sausomis kojomis perves 
per Raudonąją jūrą, kaip kadaise 
izraelitus, bėgančius iš Egipto 
nelaisvės. Juk Dievui nieko nėra 
negalimo. Savo amžinuosius 
planus jis dažnai įgyvendina pa
sinaudodamas, rodos, pačiais 
netinkamiausiais įrankiais. To
dėl ramūs ir susitelkę švęskime 
šias Kalėdų šventes, nuolankia 
ir dėkinga širdimi garbindami 
Dievą bei tarnaudami žmonėms.

Mes, jūsų ganytojai, sveikin
dami jus, brangūs tikintieji, jūsų 
šeimas ir visus geros valios žmo
nes, linkime visada pasilikti vie
nybėje su Viešpačiu, o jo dar ne- 
suradusiems, kantriai ir iš
tvermingai ieškoti, kad Dievas 
nušviestų kiekvieno gyvenimo 
kelią ir stiprintų einančius šiuo 
keliu.

“Mūsų Viešpaties Jėzaus Kris
taus malonė tebūna su jumis vi
sais” (2 Tęs 3, 19)
Vincentas Kard. Sladkevičius, 

Lietuvos Kardinolas, 
Arkivyskupas ir Vyskupai

1992 m. Kalėdos

BALTŲ

FUNDACIJA
KVIEČIA

U.S. - Baltic Foundation di
rektoriai ir nariai kviečia visus 
Amerikos lietuvius, lankančius 
prez. Bill Clintono ir viceprez. 
Alberty Gore inauguraciją, ir 
Washingtono rajono USBF na
rius ir rėmėjus į priėmimą-ka- 
vutę trečiadienį, sausio 20 d., 
nuo 8 iki 10 vai. ryto fundacijos 
raštinėje, 1717 Massachusetts 
Avenue, Suite 601 N.W., Wa- 
shington, D. C.

USBF-jos raštinė yra arti Bal
tųjų Rūmų, Pennsylvanijos 
gatvės (kur įvyks inauguracinis 
paradas) ir Dupont Cirde metro 
stoties (iš kurios yra patogus su
sisiekimas su Kapitolijumi, kur 
vyks pačios inauguracijos iš
kilmės).

Dalyvavimas nemokamas. 
Prašoma, kad žadantys dalyvauti 
paskambintų fundacijai (202- 
986-0380) ir pranešti dalyvių 
skaičių.

Keliones Į Lietuvį
ALGIRDAS ŠILBAJORIS
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Buvo 
ir gera ir graudu, kai duobkasys 
ant šviežiai supilto žemės kau
burėlio su kastuvo kotu įspaudė 
kryžiaus ženklą. Gražios gėlės, 
vainikai ir degančios žvakės pri
minė vaikystėje matytas laidoji
mo tradicijas. Buvo išlaikyta ir 
kita tradicija — su visais gi
minėmis ir draugais dalyvavom 
pakasynų pietuose netoliese 
“Kauko” restorane.

Čia noriu trumpai paminėti, 
kad su laidojimu Lietuvoje ne
buvo jokių problemų. Palaikų 
įvežimas reikalauja tam tikros 
dokumentacijos, bet mes ir to 
nebuvom atlikę. Labiausiai turi
me dėkoti giminėms Lietuvoj, 
kurie buvo viską iš anksto užsa
kę, paruošę ir sutvarkę taip, kad 
mums nereikėjo nei piršto paju
dinti. Tikra laimė turėti tokius 
širdingus gimines.

Viešnagė Kaune 
"Tolimesnis mano viešėjimas 

Kaune buvo gražiam Ąžuolyno 
rajone, mano pusseserės vaišin
goj šeimoj. Gi brolis su žmona, 
Vytauto Didžiojo universiteto 
rektoriaus rūpesčiu, buvo apgy
vendintas mieste centre, Lietu
vos” viešbutyje.

Mano šeimininkės sūnus dės

Restauruota Kauno pilis. 1992 m.gegužės mėn. Algirdo Šilba- 
jorio nuotr.

to ekonomiją Vilniaus universi
teto skyriuje Kaune ir dalyvauja 
miesto taryboje. Suradęs laiko iš 
vienų ir kitų pareigų, jis mane 
važinėjo po Kauną ir apylinkes, 
o vėliau ir į didesnes keliones. 
Už jo paslaugą visada liksiu be 
galo dėkingas.

Pirmąją turistinę dieną Kaune 
Tomas man aprodė Vilniaus uni
versiteto filialo pastatą, klases, 
koplyčią ir senamiesčio aplinką. 
Pirmąkart teko pamatyti Kauno 
rotušę ne tik iš lauko, bet ir iš 
vidaus. Gerą įspūdį padarė di
delė salė, kurioje vyksta iškil
mingi sutikimai, pagerbimai, o 
kartais ir didesnių vestuvių puo
tos. O šiaip, tai beveik kasdien 

rotušės patalpose atliekamos ve
dybų ceremonijos. Būdinga, kad 
ir civilinėse apeigose jaunieji 
dėvi vedybinius drabužius.

Vėliau mane nuvežė ap
žiūrėti Zapyškio bažnytėlės — 
vienišo, apleisto, raudonų plytų 
pastato beveik ant Nemuno 
kranto. Susiradom prižiūrėtoją, 
kuris atrakino didelę spyną ir 
įdomiai papasakojo apie bažny
tėlės praeitį.

Pastatas jau su viršum 400 
metų, daug kartų nukentėjęs 
nuo įsibrovėlių ir Nemuno pot
vynių, dabar saugojamas, kaip 
architektūros parniūkiąs. Bažny
čiai labai reikia remonto ir vi 
daus atnaujinimo. Gaila, kad sie
nų ir lubų freskų nei ženklo ne
belikę. Pasakojo, kad kartais pie
voje prie bažnytėlės vyksta susi
būrimai ir šventės, bet dabar 
vien aukšta žolė, smilgos ir pora 
senų medžių šlamėjo apie gilią 
praeitį ir nežinomą ateitį. Pakilę 
į kalnelį, atsisveikinom su vieni
ša Zapyškio šventove, smailiu 
stogu, lyg maldai sudėtomis ran
komis, kylančiu į dangų.

Vakare nuvykome į tradicinį 
Lietuvos operos ir baleto teatrą, 
kur daugiausia statomi operečių 
spektakliai. Kadaise ten buvau, 
ir viskas atrodė didinga, o dabar 
lyg sumažėję, tik rūtos emblema 
uždangoje priminė anuos laikus.

Stebėjome “Vienos kraujas" 
operetę, liet ir, vietinių nuomo-

Zapyškio bažnyčia, statyta 1580 m. Nuotrauka daryta 1992 
m. Algirdo Silbajorio nuotr.

ne, svarbiausių aktorių vaidyba 
ir dainavimas nebuvo pirmos 
klasės. Publikoje matėsi nema
žai jaunų ir paprastesnio luomo 
žmonių, ne ta “smetonėlė", kuri 
prieš 50 metų susirinkdavo pasi
rodyti. Sužinojau, kad iš vis ne
labai kas teatrus lanko, nes, vėlai 
vakare spektakliams pasibaigus, 
nėra saugu gatvelėmis žings
niuoti.

Kelionė į Žemaitiją
Kitą rytą išsiruošėm ilgesnei 

kelionei į Žemaitiją. Senamies

tyje paėmę mano pusbrolį Rai
mundą, traukėme į vakarus palei 
Nemuną, kai kur sustodami ir 
apsidairydami. Pusbrolis, geras 
šposininkas, vienam sustojime 
beieškodamas šviežios duonos, 
sakė matęs Amerikos indėnę su 
vaiku. Žinoma, mes juo netikė
jome, bet vėliau prie Raudonės 
pilies tikrai visi susitikom ir net 
nusifotografavom. Pasirodo, kad 
jie su Kanados lietuve (indėno 
žmona), giminių vėžinami, irgi 
po Lietuvą keliavo.

(Bus daugiau)



APDOVANOJO GRAŽIAIS 
PRAEITIES PRISIMINIMAIS
Kazio Daugėlos knyga “Išeiviai iš Lietuvos”

Kazys Daugėla su savo naujuoju fotografijų albumu.

Lietuvoje kadaise buvo išlei
sta knygutė “Fotografuoti gali 
kiekvienas”. Taip viliojo žmones 
įsigyti foto aparatus ir mėginti. 
Visi tačiau žinojo, kad šalia tokių 
fotografų yra visai kitokie profe
sionalai, fotografai menininkai.

BOBELIS UZ BOBELĮ
JURGIS BOBELIS 

TAIP RAŠO:

1992.12.21

Gerbiami ponai Redaktoriai,
Šiandien gavau “Darbininko” 

Nr. 48, 1992 m. gruodžio 11d. 
Perskaitęs p. Kojelio vedamąjį 
“Skausmingi sprendimai”, jau
čiu pareigą į tą straipsnį atsakyti 
ne vien dėl to, kad jis yra mano 
brolis, bet ir todėl, kad jam esant 
Lietuvoje, nėra galimybės 
pačiam atsakyti.

Su pagarba
Jurgis A. Bobelis 
-o-

Pastabos dėl p. Kojelio veda
mojo “Skausmingi sprendimai”, 
“Darbininkas, Nr. 48, 1992 m. 
gruodžio 11d.

Labai gaila, kad “Darbininko” 
redakcija leido p. Kojeliui pa
naudoti vedamojo straipsnio dalį 
savo neapykantai išlieti prieš dr. 
Bobelį.

P. Kojelis per paskutinius 10- 
15 metų pasižymėjo savo aštria 
kritika ir neapykanta VLIKui, o 
ypač dr. Bobeliui.

Dabar p. Kojelis yra labai su
sinervinęs, kad dr. Bobelis kan
didatavo į Lietuvos Seimą. Ne
žiūrint, kad Vyriausia Rinkimų 
Komisija ir vėliau Aukščiausias 
Lietuvos Teismas patvirtino dr. 
Bobelio kandidatūrą. Tas nepa
tinka p. Kojeliui — gal todėl, kad 
neatsiklausė jo nuomonės.

Dr. Bobelis per laisvus ir de
mokratiškus rinkimus gavo 61% 

Lietuvos Seimo deputatas dr. Kazys Bobelis parlamento rūmuose Vilniuje skuba į 
Seimo posėdį. Viktoro Kapočiaus nuotr. (nukelta į 5 psi.)

Čia jau to kiekvienas pasiekti ne
gali. Reikia turėti pašaukimą to
kiai meno formai.

Visi gali rašyti, bet žinome, 
kad šalia jų yra grožinė lite
ratūra, kurią sukuria rašytojai.

Tie fotografijos menininkai 

balsų ir buvo išrinktas į Lietuvos 
Seimą atstovauti Marijampolės 
apygardai. Lietuvos Seimui susi
rinkus, jis buvo išrinktas užsie
nio reikalų komisijos pirminin
ku.

Pagal p. Kojelį — dalyvavimas 
laisvuose ir demokratiškuose 
rinkimuose yra “veržimasis” į 
valdžią. Keista, beveik 50 metų 
išgyvenęs Amerikoje, p. Kojelis 
tiek nusipolitikavo, kad nesu
pranta kas yra demokratiški rin
kimai.

Nustebau p. Kojelio galvose
na, kad dr. Bobelis turėjo tiek 
daug įtakos rinkimuose ir dėl to 
kitos partijos pralaimėjo 6-10 at
stovų. Dabar, pagal p. Kojelio 
žodžius, reikia skubiai “elimi
nuoti” dr. Bobelio įtaką.

Dr. Bobelis vadovavo VLIKo 
veiklai nuo 1979 iki VLIKo veik
los sustabdyno — atstačius Lie
tuvos nepriklausomybę. Taip 
buvo nutarta VLIKo seime Chi- 
cagoje, 1991 m. lapkričio mėn.

Dr. Bobelis nebuvo “įsi
veržęs” į VLIKo valdybos pirmi
ninkus, kaip p. Kojelis rašo, bet 
buvo demokratišku balsavimo 
keliu išrinktas VLIKo tarybos', 
kurią sudarė 15 politinių grupių. 
Tos pačios VLIKo Tarybos išreikš
tu pasitikėjimu jis buvo 5 (pen
kis) kartus perrinktas vadovauti 
VLIKui. įdomu, kur Amerikoje 
buvo p. Kojelis, kad jis net tokių 
faktų nežino, nors kartais ir paro
dydavo intrigomis išvargintą sa
vo veidą VLIKo seimuose.

P. Kojeliui nepatinka, kad dr. 
Bobelio veikla VLIKe buvo įvar- 

skirstosi pagal savo fotografuoja
mus pomėgius. Vieni fotografuo
ja miestus, techniką, sportą, kiti
— gamtą, jos detales, dar treti
— žmonių portretus ir 1.1. Jeigu 
fotografuotų tuo pačiu laiku trys 
menininkai, visų nuotraukos 
būtų skirtingos, nes kiekvienas 
jų savaip pajaučia gamtą ir ją 
mato.

Reiškėsi jau Lietuvoje
Kazys Daugėla, gimęs Radvi

liškyje, yra diplomuotas kultūr- 
technikos inžinierius, mokslus 
baigęs Vienoje. Iš jaunų dienų 
jį traukė fotografija. Jai ir skyrė 
savo laisvą laiką. Foto mėgėjų 
parodose jau dalyvauja nuo 1937 
m. Yra laimėjęs įvairių premijų. 
Jis yra talentingas foto meninin
kas, poetiškai supratęs gamtą ir 
ją nuoširdžiu aukštaitišku jautru
mu parodęs savo nuotraukose.

Jis buvo išeivis, kaip ir dauge
lis kitų, kurie 1944 m. vasarą pa
sitraukė iš Lietuvos. Gyveno Vo
kietijoje, atvyko į Ameriką. Fo
tografavo visą gyvenimo kelią. 
Daug jo nuotraukų yra buvę ir 
“Darbininke”.

Jis turi didelį negatyvų archy
vą. Savo parodų yra surengęs ir 
Lietuvoje. Lietuvoje savo bičiu
lius žymiuosius fotografus ap
rūpino ir aukštos kokybės lite
ratūra.

Tose kelionėse į Lietuvą ir kilo 
jam mintis perversti negatyvus, 
pereiti dar kartą ilgą*gyvenimo 
ir tremties kelią, atrinkti būdin
giausius vaizdus ir sudaryti iš to 
knygą.

tinta Popiežiaus, apdovanojant 
dr. Bobelį pasauliečiams skirtu 
aukščiausiu Vatikano ordinu.

Kuomet dr. Bobelis, pasi
šventęs dirbo Lietuvos naudai, 
užleisdamas šeimos reikalus ir 
profesinį darbą, p. Kojelis užsi
iminėjo VLIKo ir dr. Bobelio 
šmeižimu ir niekinimu.

Atrodo, p. Kojeliui nežinoma, 
kad dr. Bobelis veikė ir JAV 
LBendruomenėje. Jis tarp 1964 
ir 1978 m. buvo išrinktas ir atsto
vavo Chicagos lietuviams JAV 
LB Taryboje. Protestuodamas 
prieš LB nukrypimą nuo demok
ratinių principų — suskaldant 
Amerikos lietuvius, dr. Bobelis 
su daugeliu kitų Tarybos narių 
iš JAV LB Tarybos atsistatydino.

Nuo 1970 iki 1979 m. dr. Bo
belis vadovavo Amerikos Lietu
vių Tarybai. Ir ALTe jis nebuvo 
paskirtas kokios grupės, bet iš
rinktas. įvertinant jo darbą, AL- 
Tas išrinko dr. Bobelį garbės pir
mininku.

įdomu ką p. Kojelis gali pa
rašyti apie savo veiklą Lietuvos 
laisvinimo byloje. Aišku nieko, 
nes visos p. Kojelio pastangos 
buvo ne dirbti, bet niekinti VLI- 
Ką ir dr. Bobelį. įdomu kam jis 
tada tarnavo ir kam tarnauja 
šiandien?

Ne visi lietuviai yra tų pačių 
politinių įsitikinimų ar pažiūrų.

Trys skyriai
Knyga prasideda lietuviškais 

vaizdais. Pati pirmoji nuotrauka 
vaizduoja du lietuviškus kryžius, 
vienas jų kiek palinkęs. Kryžiai 
ir simbolizuoja žmogaus gyveni
mą, kažkokį liūdesį, kelionę, nes 
gilumoje matosi sodybos silue
tas. Knyga ir užsklendžiama tuo 
pačiu vaizdu. Priešais jį įdėtas 
fotomontažas, kuriame panau
dotas didysis Rūpintojėlis iš 
Kryžių kalno ir jūros bangos mo
tyvas. Jūros bangos užlieja ir lie
tuviškų kryžių papėdes.

Pradžioje už tų nuotraukų yra 
autoriaus įvadas. Jis įvadinius 
žodžius parašė kiekvienam sky
riui. įvadai kartais poetiški, ilge
singi, bet konkretūs, tiksliai nu
saką knygos dalies paskirtį.

Pati pirmoji skyriaus nuotrau
ka ir yra pats autorius — jaunas 
dirba melioracijos darbuose Lie
tuvos laukuose. Tai buvo jo jau
nystė, darbo ir kūrybos dienų 
pradžia.

Toliau sutinkame didelę sim
bolinę nuotrauką. Tarp tamsių 
debesų išryškėja šviesus ruožas 
ir jame matome Lietuvos artojo 
siluetą. Dar toliau berželiai ir 
pušelė, lietuviškos sodybos, au
kštaičių ežerai ir laukai, ir vaikai, 
ir vyresnieji, ir jaukios bei gra
žios mergaitės.

Lietuvai paskirta 75 nuotrau
kos. Dauguma jų didelės, per 
visą didoką puslapį, kartais 
užima ir abu atskleistus pusla
pius.

Opozicija yra reikalinga ir 
kultūringa kritika priimtina, 
ypač politiniame darbe. Bet kuo
met kritika tampa kitos organiza
cijos ar asmens niekinimu ar 
šmeižimu — tai yra didelė gėda. 
Gėda ne vien p. Kojeliui, bet ir 
tai politinei grupei, kuriai jis 
priklauso.

Laikraščių redakcijos turėtų 
nuo tokių straipsnių kaip p. Ko
jelio, atsiriboti.

Su pagarba,
Jurgis Bobelis, 

West Hartford, CT

JUOZAS KOJELIS 
TAIP RAŠO:

Pagarbiai įvertinu Jurgio Bo
belio solidarumą, rodomą savo 
broliui Kaziui Bobeliui, kaip ir 
Kazys kad rodė jam praėjusi pa
vasarį Vilniuje, kai už tariamus 
nuopelnus VLIKui ir Lietuvos 
laisvinimui pristatė apdovanoji
mui.

Tačiau sąžiningą viešojo gyve
nimo faktų panaudojimą žurnali
stikoje nelaikau nei niekinimu 
nei šmeižimu. Šmeižimas būtų, 
jei liesčiau privatų gyvenimą ar 
naudočiau melagingus faktus, 
niekinimas — tai viešai ką ko- 
liočilu gyvulių ar dar nevalyve- 
sniais vardais, apie ką abu Bobe
liai labai gerai žino.

Tarp visų postringavimų, Jur
gis Bobelis pateikia vieną faktą, 
kuris gali būti patikrintas. Jis 
rašo: “Kojeliui nepatinka, kad 
Dr. Bobelio veikla VLIKe buvo 
įvertinta Popiežiaus, apdovano
jant Dr. Bobelį pasauliečiams 
skirtu aukščiausiu Vatikano ordi
nu". Kad jis apdovanotas ordi
nu,tiesa, kad pristatymai apdo
vanojimui turi savo istorijas, irgi 
tiesa, tačiau rizikuoju daryti tokį 
pasiūlymą: prašau “Darbininke" 
paskelbti apdovanojimo rašto 
nuotrauką, ir jei pasitvirtins Jur
gio Bobelio teigimas, kad ordi
nas duotas už veiklą VLIKe, 
viešai atsiprašysiu dr. Kazio Bo
belio ir už nuotraukos patalpini
mą "Darbininkui” atlyginsiu 
kaip už skelbimą.

Juozas Kojelis

VYTAUTAS JOKŪBAITIS IŠ 
OHK)FAX PRANEŠIME 

TAIP RAŠO:

Aktorių grupė “Klumpė” su gastrolėmis pokario metais 
aplankė eilę lietuvių išeivių stovyklų Vokietijoje. Kazio 
Daugėlos nuotraukoje (iš foto albumo Išeiviai iš Lietuvos ) 
aktoriai Antanas Škėma ir Vitalis Žukauskas.

Antras skyrius skiriamas pa
čiai tremčiai — pasitraukimui iš 
Lietuvos ir gyvenimui Kempte- 
no pabėgėlių stovykloje. Šis sky
rius turi 120 nuotraukų. Prie šio 
skyriaus prijungtas ir skyrelis 
apie lietuvių menininkų gastro
les.

Trečias skyrius tai kelionė iš 
Vokietijos į Ameriką ir įsikūri
mas New Hampshire valstijoje. 
Minima Nashua vietovė.

Skirtingų nuotaikų 
vaizdai

Lietuvos vaizdai yra jautriai 
lyriški, lyg kokie poezijos pos
mai. Tai džiaugsmas ana sava 
Lietuva.

Tą ramią nuotaiką sudrumsčia 
iškeliavimas iš Lietuvos ir gyve
nimas pabėgėlių stovykloje. Jis 
pavaizduotas visu realizmu. 
Maži kambarių kampeliai, sku
durai, nešamos malkos, bet štai 
lietuvis ima ir organizuojasi. Vėl 
prasideda kūryba — mokosi, 
rengia koncertus, parodas ir 1.1. 
Veikia draugijos, jaunimas spor
tuoja, čia pat ir tose skurdžiose 
sąlygose reiškiasi normalus lie
tuviškas gyvenimas, nes tas žmo
gus dar yra doras, supranta vargo 
prasmę ir tiki rytojumi. Bet ryto
jus — tamsus. Visų laukia emi
gracija.

Ir autorius jau neplečia Ame
rikos gyvenimo vaizdų, parodo 
tik Nashua lietuvių bažnyčią, jos 
komitetą, kaip juos aplanko Si
mas Kudirka, kaip autoriaus 
žmona šoka su gubernatoriumi, 
bešokantį lietuvišką jaunimą, ir 
staiga savo pasakojimus vaizdais 
veda į pabaigą.

Matome Amerikos laisvės sta
tulą, kuri nusisukusi į tą pusę, 
kur yra Lietuva. Ir simbolinis fo
tomontažas — kaip iš okeanų 
bangų išryškėja malonus lie
tuvės motinos veidas. Tai Lietu
va, kuri juk ir keliasi iš gyvenimo 
bangų.

Fotografinių leidinių 
sunkumai

Meniškų nuotraukų leidiniai 
paprastai reikalauja daug darbo 
— reikia gerai paruošti nuotrau
kas, kad jos techniškai būtų 
pajėgios pereiti per spaustuvės 
kliūtis. Reikia ir gerai visą knygą 
suorganizuoti, išdėstyti nuotrau
kas, jų parašus.

Svarbiausia, reikia geros 
spaustuvės, kad įveiktų tokią 
knygą. Svarbu, kad tokioje kny
goje būtų gera juoda spalva, gera 
balta spalva ir visi pustoniai pla
stiškai pereitų iš vieno tono į 
kitą.

Knyga atspausta ofseto techni
ka, kuri dabar plačiai naudoja
ma. Ši technika neatspaudžia gi

lios juodos spalvos. Jei nuotrau
ka nėra ryškiai kontrastinga, tai 
greitai vaizdą paskandina pilkoje 
spalvoje.

Jei spausdinama gerame krei
diniame popieriuje tai gaunami 
žymiai geresni vaizdai.

Lietuvoje dabar visos spaus
tuvės dar negali išvystyti pilno 
technikos meistriškumo, nes 
nėra sąlygų, nėra rinkamo popie
riaus, nėra ir subtilaus technikos 
apvaldymo. Čia Amerikoje to
kias foto meno knygas, kurios 
spausdinamos tik juoda-balta 
spalva, dažnai du kartus leidžia 
per mašiną. Mašinos taip turi to
bulai veikti, kad nebūtų jaučia
mas antras spausdinimas. Perlei- 
dus du kartus, jau ir ofseto tech
nika yra be priekaištų.

Bet ir Lietuvos technikos 
priemonėmis sukurta knyga 
atrodo žvaliai, patraukliai. Kar
tais dominuoja per daug pilkos 
spalvos, kurios prislopina nuo
traukos intensyvumą. Šiaip čia 
keliasi praeitis, svajonėm pa
puošta, liūdesiu apkaišyta. Ši 
nuotaika pirmiausia ir pagauna 
žiūrovą — praeitį vertini ir bran
gini. Čia juk panaudoti seni ne
gatyvai, kurie turi savo trūku
mus.

Gražus darbo vainikas
Foto menininkas yra labai 

rūpestingas, kruopštus ir nuošir
dus. Atrinko kruopščiai ir ati
davė nuoširdžiai: žiūrėkite, su
praskite kaip norite, džiaukitės, 
juk tai mūsų buvusios dienos.

Šiam žymiam meniškos nuo
traukos kūrėjui, lietuviškų nuo
taikų saugotojui šiemet vasario 
22 d. suėjo 80 metų. Savo gyve
nimo sukaktį jis papuošė šiuo 
gražiu kūrybiniu vainiku.

Knygą Lietuvoje išleido 
“Minties” leidykla. Būtų gera, 
kad ir mus pasiektų jų kūrybos 
lobiai — išleistos knygos. Knyga 
pradžiugins kiekvieną ir kartų 
kartoms kalbės, kokie buvo lai
kai, kaip ramūs gyventojai, pa
liesti pikto priešo, turėjo palikti 
savo tėviškes, berželius, ežerus, 
sodybų idiliją ir pasitraukti į 
nežinią ir ten pereiti sunkius ke
lius, kol surado kitur pastogę. 
Bet ji buvo ne tėviškė, ne Rūpin
tojėlio šalis, kurią užliejo okeano 
bangos, (p.j.)

(Kazio Daugėlos dvikalbio 244 
psl. didelio formato foto albumo 
“Išeiviai iš Lietuvos” siunta, 
kaip anksčiau buvo skelbta “Dar
bininke’, yra gauta iš Vilniaus. 
Autografuotą knygą už $13, 
įskaitant ir persiuntimą, galima 
užsisakyti pas autorių adresu: 
Kazys Daugėla, 58 M misteriai 
Road, Bedford, NH 03110.)



BOBELIS UŽ BOBELĮ
(atkelta iš 4 psl.)

Remkime buvusio VLIKo ir 
ALTo pirmininko dr. Kazio Bo
belį ryžtą ir pasišventimą daly
vauti atsikūrusios Lietuvos poli
tinėje veikloje mūsų tautos gero
vei. Jo ilgametę veiklą už Lietu
vos išlaisvinimą bei politinį paty 
rimą Lietuvos žmonės įvertino 
ir pareiškė savo pasitikėjimą, iš
rinkdami jį į Lietuvos Seimą.

Pasisakydami už demokrati
nio proceso tolimesnį vystvmą ir 
už politinę diferencijaciją, sie
kiant Lietuvos valstybingumo iš
laikymo ir politinio stabilumo, 
raginame visus balsuoti už dr. 
Kazį Bobelį į Lietuvos Respubli
kos prezidento postą.

KOMITETAS
DR. K. BOBELIO 

KANDIDATŪRAI REMTI:
Mykolas Abarius, inž. Vytau

tas Bildušas, inž. Jurgis Bobelis, 
Eugenija Bulotienė, dr. Vytau
tas Dargis, dr. Dainius 
Degėsys, prof. dr. Jonas Genys, 
dr. Gediminas Grinis, inž. Ed
mundas Jasiūnas, Vytautas 
Jokūbaitis, inž. Grožvydas La
zauskas, inž. Antanas Mažeika, 
inž. Pranas Razgaitis, Algirdas 
Sperauskas, prof. dr. Jokūbas 
Stukas, Aleksandras Vakselis.

MYKOLAS ABARIUS 
TAIP RAŠO:

Mykolas Abarius, Lietuvos 
Saulių Sąjungos Išeivijoje pirmi
ninkas, pasitraukė iš dr. Kazi
miero Bobelio, kandidatuojan
čio į Lietuvos prezidentus, 
rėmėjų komiteto sąrašo ir per 
Kęstutį Miklą perdavė telefonu 
šį pareiškimą:

“Saulių Sąjunga yra nepolitinė 
organizacija. Ji neremia nei vie
nos politinės partijos ir nedaly
vauja jokiuose rinkimuose organi-

PERTVARKYTAS 
“GIMTASIS KRAŠTAS”

Lietuvos laikraštis “Gimtasis 
kraštas neseniai persitvarkė. 
Vietoje ilgalaikio vyr. redakto
riaus Algimanto Cekulio į šį po
stą paskirta ilgametė savaitraščio 
darbuotoja Julija Mušinskienė. 
Taip pat paskirtas ir laikraštį 
leidžiančios Uždaros akcinės 
bendrovės “Gimtasis kraštas di
rektorius. Juo tapo daugelį metų 
savaitraštyje fotografu dirbęs 
Viktoras Kapočius. Sumažintas 
redakcijos kolektyvas, nes reikia 
taupyti pinigus, kadangi popie
riaus kainos ir kitos laikraščio iš
laidos vejasi Amerikos kainas. 
Šiuo metu redakcijoje dar dirba; 
L. Aleksiejūnas, J Kuckailis, S. 
Jacinevičienė, J. Pekarskas, A. 
Cižienė.

Dabartinė “Gimtojo krašto”vyr. redaktorė Julija Mušinskie • 
nė. Tkl. Šulaičio nuotr.

zuotai. Man, kaip išeivijos šaulių 
sąjungos pirmininkui nepridera 
viešai remti ar kitiems įtaigoti 
bet kurį kandidatą į Lietuvos 
prezidentus. Tačiau šis mano 
žingsnis turėtų būti suprastas, 
kad jis nevaržo kitų šaulių. Ragi
nu, kad visi šauliai gausiai daly
vautų rinkimuose ir balsuotų pa
gal savo įsitikinimą tik už tokį 
asmenį, kuris tikrai budėtų Lie
tuvos nepriklausomybės sargy
boje”.

-o-

Prof. dr. Jokūbas Stukas savo 
sausio 10 dienos radijo progra
moje paskelbė, kad jis pasi
traukė iš dr. Kazimiero Bobelio 
rėmėjų komiteto sąrašo ir perėjo 
į ambasadoriaus Stasio Lozo
raičio pusę. Jis dabar yra įtrauk
tas į New Yorko komitetą parem
ti Stasio Lozoraičio kandidatūrą 
į Lietuvos prezidento postą. Dr. 
Stukas savo programoje taip pat 
siūlė dr. Bobeliui pasitraukti iš 
rinkimų, kad ambasadoriui Sta
siui Lozoraičiui būtų lengviau 
laimėti prieš Brazauską.

B. STELMOKIENĖ IŠ
MARIJAMPOLĖS 

TAIP RAŠO:

Gerb. Bobelį, aš Jumis taip 
tikėjau ir visiems savo pažįsta
miems liepiau už Jus balsuoti.

Esu pensininkė, Jūsų am
žiaus. Tuo metu kai Jūs bėgote 
į Ameriką, ir man siūlė bėgti, bet 
nesutikau. Gyvenau kaime, dali
nausi paskutiniu kąsniu su parti
zanais. Pasislėpę po antklode 
klausėmės Amerikos balso. Pri
simenu ir Jūsų pavardę. Ken- 
tėkite, sakėte, kad greitai išva
duosite. Laukėm, laukėm ir štai 
kada sulaukėme. Giriatės turtin
gas esate, o mes čia per tuos pen
kiasdešimt metų ne ką susik-

Laikraštis šiek tiek pakeitė 
savo veidą, yra pagerėjusi jo iš
vaizda, lengviau yra jį skaityti. 
Turinys aktualus. Ateityje dau- 
giau-vietos žadama skirti išeivi
jai, tad yra prašoma bendradar
biavimo ir iš užsienyje gyvena
nčių lietuvių.

Šio savaitraščio adresas — Z. 
Liauksmino g. 8-2, Vilnius. 
Laikraštis turi atstovus užsieny
je.

Metinė prenumerata oro paš
tu (gaunamas maždaug per 8 die
na Amerikoje) — §49. Galima 
užsisakyti ir per laikraščio įgalio
tinį šiame krašte E. Šulaitį, 1330 
S. 51 Avė., Cicero IL 60650.

E. Tyl.

Vilniaus arkivyskupijos šalpos valgykloje “Betanija”, atidarytoje 1992 m. gruodžio 8 
d. Viktoro Kapočiaus nuotr.

40 METŲ LIETUVOS SARGYBOJE
— Romos radijo lietuviškųjų laidų sukaktis —

Kasdieninės lietuviškos laidos 
per Romos radiją pradėtos trans
liuoti 1952 m. gegužės mėnesį. 
Tai buvo reikšmingas išeivijos 
lietuvių laimėjimas.

Kai taip buvo maža galimybių 
ryšius palaikyti su okupuotos 
Tėvynės žmonėmis, tada pri
sidėjo Italijos valstybinis radijas, 

rovėme.
Mačiau kaip Šv. Vincento 

bažnyčioje dalinote dolerius, bet 
ne tai svarbu. Svarbiausia, kad 
mūsų išrinktas į Seimą balsavote 
už komunistus Brazauską ir 
Juršėną. Graužiuosi, kad pata- 
rinėjau balsuoti už Jus. Nema
niau, kad esate neteisingas.

(“Lietuvos Aidas”, 1992 
gruodžio 8 d., Nr. 240, psl. 5)

N.B. C. Juršėnas yra Lietuvos 
Demokratinėje Darbo Partijoje 
veikiančios komunistų frakcijos 
narys.

Algirdas Brazauskas yra Lie
tuvos Demokratinės Darbo par
tijos, persikrikštijusios iš komu
nistų partijos, vadas.

ALEKSANDRAS JAKUBONIS 
IŠ MARIJAMPOLĖS

TAIP RAŠO:

Penktadienį Seimo narys dr. 
K. Bobelis susitiko su rinkėjais. 
Pašnekesio metu deputatas pa
sakė girdėjęs iš Vyriausybės na
rių, kad Tarptautinio valiutos 
fondo nustatyti suvaržymai ne
realūs ir reikėsią juos peržiūrėti. 
J rinkėjo klausimą, kodėl bal
savęs už C. Juršėną, dr. K. Bo
belis atsakė: “Kai upė teka tam 
tikra kryptimi, nėra prasmės 
drumsti vandenį”. Paklaustas, 
kas būtų tinkamiausias prezi
dentas, prisipažino nežinąs, nors 
kai kas galvojąs apie jį. Dr. K. 
Bobelis teigiamai įvertino auk
cionų sustadymą, motyvuoda
mas tuo, kad jais naudojasi bi
znieriai su užsieno kapitalu.

(“Lietuvos Aidas“ 1992 gruo
džio 15 d., Nr. 245, psl. 3)

VALDAS SUTKUS 
TAIP RAŠO:

Dienraščio “Lietuvos aidas” 
1992 m. gruodžio 22 d., Nr. 
250, pirmojo puslapio apatinia
me kampe pasirodė žinutė su an
trašte: “Daktaro Bobelio tei
sybės”. Štai ji:

Vienas iš galimų kandidatų į 
Lietuvos prezidentus K. Bobelis 
šeštadienį susitiko su kau
niečiais.

Nuolatinis šurmulys salėje bei 

trisdešimčia kalbų 
laidas į įvairias pasaulio šalis. Ita
lijos radijo vadovybė, norėjusi 
praplėsti savo veiklą, iš trijų Bal
tijos kraštų pasirinko Lietuvą ir 
oficialiai kreipėsi į Lietuvos di
plomatijos šefą ministrą Stasį 
Lozoraitį, Sr., prašydama nuro
dyti asmenis, galinčius parengti

transliavęs " lietuviškąją laidą.

policijos globa rodė, kad susirin
kusieji aiškiai pasiskirstę į K. Bo
belio oponentus ir rėmėjus. 
Tarp pastarųjų nesunku buvo 
atpažinti nemaža matytų veidų 
— mat prieš porą savaičių toje 
pačioje salėje vyko LDDP mie
sto konferencija. K. Bobelis iš
vardino VLIKo nuveiktus dar
bus, nepamiršo priminti esąs la
bai garsus chirurgas, vienintelis 
lietuvis, turintis šv. Grigaliaus 
ordiną, gautą iš paties po
piežiaus, kuris, žinia, už niekus 
apdovanojimų nedalija, pabrėžė 
Lietuvoje neturįs jokių turtinių 
interesų ”, o tik siekiąs kuo dau
giau lietuvių suvienyti ir sujung
ti. Į tiesmukišką gerbėjų ragini
mą tapti prezidentu ir gelbėti 
Lietuvą, K. Bobelis atsiliepė, 
kad galimas daiktas, jog kandida
tuosiąs, tačiau tvirtai dar neapsi
sprendęs.

Dėl S. Lozoraičio kandi
datūros leido suprasti, jog šis 
esąs nekompetentingas, nes 
anksčiau politinėje veikloje ne
dalyvavęs. K. Bobelio manymu 
naujoji Vyriausybė nekritikuoti
na, referendumu priimta Kon
stitucija bloga, būtinai reikia la
biau draugauti su Rusija. Pritarė 
vieno iš susitikimo dalyvių mi
nčiai, jog Seimo komitetas turi 
ištirti ir įvertinti G. Vagnoriaus 
“nusikalstamą veiklą , pasisakė 
prieš Opozicijos įstatymą (de
mokratiškai gyvenant įstatymo 
nereikia), pažadėjo revizuoti su
sitarimus su Tarptautiniu valiu
tos fondu.

K. Bobeliui teko išklausyti ir 
kaltinimų; dėl bendradarbiavi
mo su komunistais, VLIKo lėšų 
švaistymo, ryšių su A. Klimaičiu 
(“Kliugeriu"), dangstymosi kri
kščionių demokratų vardu. Vi- 
sus kaltinimus K.
griežtai paneigė, o išvydęs LA 
korespondentą apkaltino laik
raštį šmeižtu ir pareikalavo 
viešai apie tai paskelbti. Seimo 
narys visgi pareiškė tikįs, jog 
ateityje "Lietuvos aidas" rašys 
teisingai".

Tad rašome: Sakydamas , jog 
neturi Lietuvoje jokių turtinių 
interesų, K. Bol>elis pamiršo 
dienraštyje “Kauno laikas" N r. 
239 prieš savaitę paskelbtą mies
to valdybos potvarkį Nr. 1146-v 
"Dėl nuosavybės teisių į išlikusį

Šį nelengvą, energijos ir at
kaklumo reikalaujantį darbą, 
apsiėmė dirbti dr. Juozas Gai
lius.

Per savo ilgą darbą Romos ra
dijuje dr. Gailius nemaža pri
sidėjo, kad lietuvių tauta galėtų 
atgauti laisvę ir nepriklauso
mybę. Išeivijos lietuviškųjų or
ganizacijų ir asmenų pastango
mis pasisekė atsispirti įnirtin
giems Sovietų ketinimams už
gniaužti lietuviškąjį laisvės žodį 
iš Romos. Tai nemažas lietuvių 
diplomatijos šefo Stasio Lozo
raičio nuopelnas.

Jis ne tik padėjo rengti pirmą
sias valandėles, bet per daugel 
metų buvo uoliausias, autorite
tingiausias lietuviškų laidų 
rėmėjas ir bendradarbis. Vasario 
16 ir Naujųjų Metų progomis pa
sakytose kalbose per Romos ra
diją būdavo griežtai smerkiama 
Maskvos smurto politika ir įsak
miai reikalaujama atstatyti Lie
tuvos nepriklausomybę, bruta
liai pažeistą slaptu ir gėdingu 
Stalino-Hitlerio sandėriu.

Vos tik pradėjus lietuviškąją 
laidą, buvo perduodama vien 
Romos radijo vadovybės patei
kiama informacija. Vėliau buvo 
leista naudotis lietuviška me
džiaga. Nuo 1953 m. pakeistas 
transliacijos laikas, o laidos pail
gintos nuo 15 iki 20 minučių. 
Tuomet Maskva, neradusi kitos 
išeities, vien tik įkyriai trukdė 
lietuviškas laidas.

Padėtis pablogėjo po Italijos 
premjero Amantore Fanfani ap
silankymo Maskvoje 1961 m. Po 
kelionės, kurioje “taikingo 
sambūvio” vardan buvo pagy
vinti Italijos - Sovietų prekybi
niai santykiai, italų spaudoje 
pasklido gandai, jog Chruščiovas 
prašąs nutraukti lietuviškas lai
das iš Romos. Tokie gandai, sa
vaime suprantama, buvo paneig
ti, bet jie paskatino lietuvių išei
vijos organizacijas imtis žygių, 
kad lietuviškos laidos būtų toliau 
transliuojamos.

Sovietų valdžia, patyrusi, jog 
ne taip lengva nutildyti išeiviją. 
1964 m. pabaigoje ryžosi į savo

Bobelis propagandą įjungti okupuotos
Lietuvos spaudą ir Vilniaus radi
jai

(nukelta į 7 ps/>

nekilnojamą turtą atstatymo . 
Potvarkyje greta kitų laimingųjų 
minimas ir K. Bobelis. Jam 
grąžinamas 3 butų 109 kv. m plo
to namas (Aguonų g. 1/Šimkaus 
ai. 16); 2 butų 157 kv. m ploto 
namas (Aguonų g. 1/Šimkaus ai. 
18), taip pat 1069 kv. žemės skly
pas.

— Stasys Lozoraitis. Jr., Lie
tuvos ambasadorius Jungtinėse 
Amerikon Valstijose ir šiuo metu 
kandidatuojąs j Lietuvos prezi
dento postą buvo nuvykęs j Lie
tuvą pasitarimams. Po to vyko į 
Romą ir iš ten vėl sugrįžoį Vilnių 
dalyvauti 19SI m. sausio 13 d 
žuvusių pagerbimo minėjime 
Sausio 15, 16 ir 17 dienomis bus 
Washingtone ir turės pasitari
mus su JAV’ lietuvių visuomenės 
vadovais. Po to m! grįš į Lietuvą.

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
taryba praneša, k«l rengiami 
Lietuvių Fronto Biėnlių tarybos 
rinkimai. Rinkimus tvarko ir in
formacijas teikia bič Jonas Vasa
ris, 979 Proehl Dr., Barberton, 
O H 44207. Telef. 216644-741L 
Jam talkina rinkimine komisija, 
sudaryta iš Clevelando bičiulių 
Šimėnienės ir Vyt. Brizsio. LFB 
taryba ragina kandįdatuoti į nau
ją LFB tarybą, pasiunčiant savo 
sutikimą aukščiau paduotu .tdre- 
su. Kandidatai kviečiami tai kuo 
greičiau atlikti.

— Lietuvių Fondo taryba 
gruodžio 3 d. išrinko naują vado
vybę — tarybos pirmininku 
trečiųjų metų kadencijai pasilie
ka Povilas Kilius, o valdybos pir
mininku išrinktas Stasys Baras 
Advokatas Algirdas Ostis, tris 
kadencijas sėkmingai pirminin
kavęs Lietuvių Fondo valdybai, 
savo pareigas pabaigė gruodžio 
31 d.

— Lakūnų Dariaus ir Girėno 
skridimo per Atlantą 60 metų su
kaktis bus paminėta 1993 m. lie
pos mėnesį. Lietuvoje statomas 
lėktuvas Lituanica III, kuris iš 
Kauno atskris į New Yorką. Da
rius ir Girėnas iš New Yorko 
išskrido 1933 m. liepos 15 d. 6 
vai. 24 min. Jie žuvo liepos 17 
d. naktį miške ties Soldinu, Vo
kietijoje.

— “Berželis”, Hartfordo, CT. 
Lietuvių tautinių šokių grupė, 
nuoširdžiai kviečia visus į jų me
tinį koncertą-vakarą. kuris įvyks 
sausio23d., šeštadienį, 7:30vai. 
vak., Šv. Andriejaus lietuvių pa
rapijos salėje, New Britam, (7T. 
Bilietus įsigyti ir stalus užsisaky 
ti prašoma pas Dalią Dzikienę, 
tel. 521-6028, arba Liną Balsį, 
tel. 729-8815.

— Poezijos vertimų žurnalas 
“The Dirty Goat No. 5 įdėjo 20 
puslapių lietuviškos poezijos 
vertimų. Tai Janinos Degutytės. 
Juditos Vaičiūnaitės, Danutės 
Paulauskaitės ir Vidmantės Jasu- 
kaitytės poezija. Jų vertėja 
Gražina Slavėnienė. Žurnalas 
leidžiamas Austin, Texas.

— Nauji “Darbininko skaity
tojai. Švenčių proga kaip dovaną 
“Darbininką užsakė kitiems: R 
ir D. Jakai. Norristown, PA — 
Vaclovui Jakui, Manchester, 
CT; dr. Amold Grushnys, Wi- 
chita. KS — R. (Gedgaudui, La- 
kewood, CO; A. Tamoshunas, 
Ashfbrd, CT — Nijolei Tamo- 
shunas, Hartsdale, NY. Sveiki
name naujus skaitytojus ir dėko
jame užsakytojams. "Darbinin
ko” metinė prenumerata tik $30.



Draugų sapnai

Nixonvi aplankius Chruščio
vą, šis vedžioja svečią po Krem
lių ir pasakoja:

— Šią naktį sapnavau, kad 
einu VVashingtone pro Baltuo
sius Rūmus ir matau iškeltą rau
doną vėliavą.

Nixonas irgi aiškina savo sap
ną:

— Aš irgi sapnavau. Einu pro 
Kremlių, ir matau iškeltą raudo
ną vėliavą. Tik niekaip negalėjau 
suprasti kas ant jos buvo užrašy
ta, nes nemoku kinų kalbos.

Dirbtuvėje

— Jūsų televizorius bus sure
montuotas po savaitės.

— Aišku, aišku. O po kelių 
savaičių ateiti atsiimti?

Pasitarimai

Chruščiovas stengėsi geriau 
sutvarkyti kraštą. Spiritizmo 
būdu bandė išsišaukti mirusių 
Rusijos valdovų dvasias. Gal jos 
suteiks gerų patarimų.

Pirmiausia išsišaukė Petro 
Didžiojo dvasią. Ta pasakė:

— Aš visko iš užsienio mo
kiausi ir viską į Rusiją gabenau, 
o tu viską iš Rusijos į užsienį iš
gabeni.

Iššaukta Katerina Antroji pa
peikė:

— Aš tik caro rūmus viešai
siais namais paverčiau, o tu — 

visą Tarybų Sąjungą.
Pagaliau iššauktas Leninas pa

sipiktino:
— Aš iš vagių sukūriau komu

nistų partiją, o tu komunistus va
gimis pavertei.

Po varžybų
Lengvos atletikos varžybose 

tarp JAV ir SSSR 1000 metrų 
bėgime laimėjo amerikietis. 
Maskvoje laikraščiai rašo: “1000 
metrų distancijoje sovietinis 
bėgikas atbėgo vienas pirmųjų, 
o amerikietis—priešpaskutinis.

Apsauga

— Kai Griškevičius nuvažiuo
ja į Maskvą, Brežnevas vaikšto 
rankas laikydamas užpakalyje. 
Kodėl?

__ ?
— Kad Griškevičius neįlįstų.

Rytų politika

Užsirūstinęs Brežnevas nuvy
ko į Egiptą ir pradėjo prikaišioti 
Sadatui, kad tas nesugebėjo su
mušti žydų. Girdi:

— Turėjote paimti pavyzdį iš 
mūsų. Sunkūs karai buvo su Na
poleonu ir. Hitleriu, o vienok 
laimėjome.

— Bet kad jūs nedavėte mums 
gerų ginklų, —teisinosi Sadatas.

Reikėjo panaudoti rusų strate
giją: įtraukti žydus į krašto vidų, 
o paskui laukti, kol ateis žiema.

Pasekėjų bus
Stalinas lanko sergantį Leni

ną.
— Blogai jaučiuosi, matyt, 

greitai mirsiu, — skundžiasi Le
ninas.

— Tai perduok valdžią man, 
— spiriasi Stalinas.

— Bijau, kad liaudis nenorės 
tavęs klausyti.

— Nieko tokio. Bus kas klau
sys manęs ir eis paskui mane. O 
tie, kurie neklausys, nueis pa
skui tave.

Aukščiausias pastatas

Susiginčijo rusas, prancūzas ir 
lietuvis — kuriame krašte yra 
aukščiausias pastatas.

— Į Ostankino bokštą įlipi — 
visą Maskvą gali matyti.

— Tai niekis, — sako 
prancūzas. —J Eifelio bokštą įli
pus galima matyti ne tik Paryžių, 
bet ir visas jo apylinkes.

— Ir tai niekis, — pareiškia 
savo nuomonę lietuvis. — Aš tik 
dviejų aukštų mūrinuką pasi
stačiau, tai net Sibirą pamačiau.

Jurininko įspūdžiai

Sovietų laivyno jūrininkas, 
grįžta iš kelionės, kurios metu 
aplankė Kubą. Draugai klausia 
sugrįžusi:

— Sakyk, ar kubiečiai tikrai 
taip pažengę socializme?

— O, dar labai atsilikę nuo So
vietų Sąjungos.

— Iš ko sprendi?
— Nagi, Havanoje įėjau į 

rūkalų krautuvę ir paprašiau ci
garo...

— Na, ir kas nutiko?
— Gavau cigarą!

Civilizacija
— Mieli vaikučiai, senovėje 

Lietuva turėjo daug didelių miš
kų, o juose veisėsi ir gyveno 
daug meškų. Kai iš Vakarų atėjo 
civilizacija, ir mūsų krašte meš
kos išnyko — aiškina mokytoja. 
— Kas iš jūsų žino, kas yra civi
lizacija?

— Aš žinau, — pasišovė Pet
riukas, — Tai vakariečių epide
mija, nuo kurios ir meškos nu
gaišta.

Sovietinėje mokykloje

— Vanka, kas suteikė žmogui 
gyvybę?

— Gamta...
— O kas atima ją?
— Kapitalistiniuose kraštuose 

automobilių ir traukinių kata
strofos.

— Na, o pas mus, sovietuose?
— Badas ir... ir...
— Na, na? Sakyk drąsiai.
- Ir... nepartinių sušaudymai.

Ekonominė pagalba

S. Vietnamas siunčia Brežne
vui laišką — pašau skubiai at
siųsti šimtą tonų lašinukų. Tary
bų Sąjunga tuoj pat išsiunčia. 
Vietnamas vėl atsiunčia užsaky
mą. Šį kartą prašo dešrų. Ir vėl 
Brežnevas patenkina prašymą.

— Kai S. Vietnamas paprašė 
atsiųsti ryžių, tai Brežnevas jau 
pyktelėjo:

— Tai kvailiai — nežino, kad 
Lietuvoje ryžiai neauga.
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DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

Nelaimė
Du milicininkai važiuoja 

Maskvos priemiesčio gatvėmis. 
Staiga prie šaligatvio pamato la
voną sū daugybe šautinių žaiz
dų.

Vienas iš milicininkų net aik
telėjo:

- Oi, kokia žiauri savižudybė!

ITSEASYTO
BANKBY 
MAIL
The South Boston Savings 
Bank’s famous postage paid 
both ways bank by mail 
plan is easy, convenient 
and sensible.
When the bank receives your savings or 
checking account transaction rt’s 
processed and mailed back to you the 
šame day. Thousands of our customers 
have enjoyed this free Service for years.

When you bank by mail, the South 
Boston Savings Bank is as close as the 
nearest mail box.

Open an account today by filling out the 
coupon below or visiting one of our conve- 
nientty located offices.

SOČIAI ScCUHTt NO

NEPOHSET ORCLE
740 Gaihvan Btvd

MAMOFRCE
460 W«t Broadway 
South Boston

| OATTOFBKTH---------------------------------------------------------------------------- I OUIHCY OFFICE WEST ROXBURY
I skjmature_______________________________________________ | 690 Adams St 1833 Centre St
!_______________________________________________________________! LatanSouare 323^000
MEMBER FDIC and 0<FM ALL DEPOSTTS INSURED IN FULL 479’9660

Vardo neminėjo
Sekretorė: Man rodos, kad 

tamstą šaukė prie telefono.
įstaigos vedėjas: Ar jums tik 

taip rodos ar iš tikro?
Sekretorė: Buvo šitaip,. 

Kažkas per telefoną paklausė: 
“Alio, alio, ar tai tu čia, senas 
idiote”?

WELD 
PAYTHE 
POSTAGE 

BOTH 
WAYS!

I South Boston ? 
'Savings BankV

ALUAYSTHS ICADcR

WEYMOUTM OFFICE
544 M*n st 
337-1050

MEEDHAMOFRCE
355 Chestnut St 
449-0210

DARBININKO SKAITYTOJAM
Skaitytojams palengvinti išsiųsti prenumeratą, dedamas 
šis Įrėmintas lapelis. Prašome jį išsikirpti, užpildyti ir 

drauge su čekiu pasiųsti adresu:

DARBININKAS
341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207

□ Prašau pratęsti prenumeratą 1993 metams....... $30.00
□ Atsilyginu už 1992 metus .....................................$20.00
□ Atsilyginu už 1991 metus .....................................$20.00

Vardas ir pavardė .....................................................................

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

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

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

Aukoju spaudai stiprinti ........................................ $............

Seniausia profesija

Teisininkas, chirurgas, ar
chitektas ir komunistas ginčijasi, 
kieno profesija pasaulyje seniau
sia. •'

— Kai Dievas nuteisė Adomą 
ir Ievą išsiųsti iš rojaus, — sako 
teisininkas, — tai buvo pirmasis 
juridinis aktas.

— Bet prieš tai Dievas sutvėrė 
Ievą iš Adomo šonkaulio, — sako 
chirurgas. — Tai buvo pirmoji 
chirurginė operacija.

— Tačiau prieš tai Dievas 
sutvėrė pasaulį, — sako archi
tektas, — nes prieš tai buvo tik 
chaosas.

— Aha, o kas pradėjo chaosą?
— iškilmingai suriko komuni
stas. — Žinoma, mes komuni
stai!

Viso $...............

(r
NAUJAUSIOS KNYGOS

TIKIU, Katalikų Tikybos VadovėlisMokyklai, su spal
votomis nuotraukomis ir piešiniais. Vertimas iš italų 
kalbos, kun. S. Jurčys, OFM. 5 dalys, kiekvienos kaina 
tik $5.00.
MY DICTIONARY - MANO ŽODYNAS, geriausia 
dovana vaikams ar anūkams išmokti lietuviškai ar 
angliškai, daugiau kaip 1400 pavadinimų angliškai ir 
lietuviškai, kiekvienas turi po spalvotą piešinį, kaina 
tik $20.00.
Idėjų Sankryžoje, Kritinis skerspjūvis, 
Antanas Paškus. Kaina $6.00.

Šios knygos gaunamos Darbininko Administracijoj. Galima 
užsakyti skambinant telefonu (718) 827-1351 arba rašant 
Darbininko administracijai -341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207. Galima nesiųsti iš anksto čekio, nes nežinome, kiek 
kainuos persiuntimo išlaidos. Kai išsiųsime užsakytas knygas,

I tada išsiųsime ir sąskaitą. J,

Įsitikinimai

Lietuvoje klausia kandidatą 
įstaigoje, prieš priimant į darbą:

— Ar tu katalikas?
— Taip, tikintis, bet neprakti

kuojantis.
— Tai tu komunistas?
— Taip, praktikuojantis, bet 

netikintis.

LIETUVIŠKA KOMPANIJA IŠ CHICAGO

♦ atlanta IMPORT EXPORT 
Trumpiausias kelias į Lietuvą 
SIUNTINIAI | LIETUVĄ

SIUNTINIAI PRISTATOMI j NAMUS
NEW YORKE, KREIPKITĖS l MŪSŲ ATSTOVĄ 

TEL (718) 235-5272
355 Highland Boulevard 

Brooklyn, NY 11207
IŠ TOLIAU, SKAMBINKITE NEMOKAMU TEL. | 

1-800-775-SEND
IŠ CHICAGO, SKAMBINKITE (312) 434-2121

© atlanta mport export. tas?

Jūs galite namuose klausytis 
gražiausių Lietuvos estradinių 

dainų, jei įsigysite trijų 
kasečių komplektą 

(po 90 minučių kiekviena) 
tik už 17 dol.

(Persiuntimui pridėti 2 dol.) 
Dėl užsakymų skambinti 

Darbininko administracijai 
9 vai. - 4 vai. p. p.
tel. 718 827-1351

arba rašyti:
Darbininkas (administr.) 

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

B S B 
Wm. Anastasi, B. S. 

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

VVoodhaven, N. Y. 11421 
WE DELIVER 
 296 - 4130

Darbininko skaitytojai atsiųs
dami metinę prenumeratą, prisi
dėjo aukomis laikraščiui stiprinti, 
už įvairius patarnavimus ar metinį 
kalendorių:

Po 40 dol.: Marija Gečienė, 
Ontario, Canada; Irene Polywko, 
New Providence, NJ.

Po 30 dol.: A. Stankaitis, 
VVethersfield, CT; P. Juška, Clear- 
water, FL; J. Zubavičius, Sunny 
Hills, FL; S. K. Griganavičius, South 
Boston, MA; Magda Jankauskienė, 
Fort Salonga, NY; Genė Vasilkovs, 
Dayton, OH; Msgr. V. J. Martuse- 
vich, Philadelphia, PA.

Po 25 dol.: J. ir R. Mikaila, 
Seminole, FL; M. Ambrose, Mt. Airy, 
MD; Birutė Paprockienė, Glendale, 
NY; E. Bamet, New York, NY; Irena 
Banaitienė, VVoodhaven, NY.

Po 22 dol.: J. Shukys, Rich- 
mond Hts., OH.

Po 20 dol.: V. Trainis, Los 
Angeles, CA; K. Kaminskas, Anso- 
nia, CT; Danute Koltko, Ansonia, 
CT; Ada Ustijanauskas, Hartford, 
CT; J. Kisielius, New Haven, CT; R. 
Taunys, Putnam, CT; V. Kuzmic
kas, Waterbury, CT; D. Virkutis, 
VVest Hartford, CT; St. Latviunas, 
Wolcott, CT; Josephine A. Hod- 
gins, Indialantic, FL; Stase Kavaliū
nas, New Smyma Beach, FL; J. 
Wanat, Port Richey, FL; K. Aras, St. 
Petersburg, FL; Kun. M. Čyvas, St. 
Petersburg, FL; J. Rauba, South Pasa- 
dena, FL; L ir A. Tomau, Chicago, 
IL; A. Laucis, Mt. Olive, IL; Vita 
Hodges, Dorcester, MA; S. Veršelis, 
Nevvton Ctr., MA; V. Kamaitis, Sut- 
ton, MA; H. Čepas, Reading, MA; 
Olga Kersis, VVorcester, MA; Kun, 
A. Babonas, Detroit, MI; J. Radas, 
Livonia, Ml; Kun. J. Adomaitis, 
Machinavv City, Ml; A. Dumbra, 
Saginavv, MI; A. Pocius, Elizabeth, 
NJ; V. A. Bartys, Ringwood, NJ; J. 
Marcis, So. Amboy, NJ; S. V. Birutis, 
VVayne, NJ; Aldona Pintsch, VVest 
Milford, NJ; J. L. Giedraitis, East 
Northport, NY; J. Alyta, Flushing, 
NY; Nida Milukas, Huntington, NY; 
G. Rajeckas, Maspeth, NY; V. Ki
lius, Valley Sream, NY; J. B. Dičpini- 
gaitis, M.D., VVoodhaven, NY; 
Genovaitė Diržys, VVoodhaven, 
NY; Emilia Rastenis, VVoodhaven, 
NY; Ona Vilpišauskienė, Charlotte, 
NC; J. Mikonis, Richmond Hts., 
OH; Bronius, Jaras, Kenosha, VVI.

Po 15 dol.: Stephanie Vaiku
tis, Stamford, CT; Ramona Juralis, 
VVest Hartford, CT; E. Radionovas,

VVest Hartford, CT; Tekle Galenski, 
Cape Coral, FL; A. Zailskas, Cicero, 
IL; J. VValentukievvicz, Boston, MA; 
J. A. Vigelis, Cherry Hill, NJ; Valen
tine Tumelis, Linden, NJ; Antani
na Ragauskas, Manahawkin, NJ; 
Kotryna Graudienė, Milltown, NJ; 
Frank Grinchis, VVhiting, NJ; Mary 
Kulis, VVhiting, NJ; E. Sirgedas, 
Brooklyn, NY; K. J. Jonynas, Flush
ing, NY; K. Milukas, JAmaica, NY; 
Elzbieta Gaižutis, Miller Place, NY; 
P. Žilinskas, Lyndhurst, OH.

Po 10 dol.: Giedrė Stankūnas, 
Cos Cob, CT; P. Buskevicius, Hart
ford, CT; A. P. Mazalas, Hartford, 
CT; Maria Juodaitis, Novvalk, CT; 
V. Stašaitis, Newington, CT; H. V. 
Vaitaitis, Old Saybrook, CT; Bronė 
Apshaga; Thompson, CT; Irene Ku
bilius, Vemon, CT; P. P. Kuras, 
VVaterbury, CT; S. Slogeris, VVater- 
bury, CT; J. Strungys, VVaterbury, 
CT; O. Kindurienė, Gulfport, FL; K. 
Urbsaitis, Gulfport, FL; B. Oniunas, 
Juno Beach, FL; P. Skikunas, Mi- 
ami, FL; A. Šilbajoris, Ormond 
Beach, FL; A. Bačanskienė, Pompa- 
no Beach, FL; K. Balsevičius, Semi
nole, FL; B. J. Mikalauskas, Semi
nole, FL; Maria Klemas, South Pasa- 
dena, FL; A. ir L. Stepaitis, Arling- 
ton Hts, IL; A. Juodvalkis, Chicago, 
IL; S. V. Kuprys, Riverside, IL’ A. 
Praščiūnas, Baltimore, MD; R. K. 
Gruodis, Mount Airy, MD; V. And- 
riukonis, Arlington, MA; Katarina 
Narkevičius, Arlington, MA; A. 
Venckus, Arlington, MA; Stella 
Gruzdąs, Quincy, MA; P. Šimkus, 
Quincy, MA; K. Paulauskas, Ux- 
bridge, MA; S. Marcinkevičius, 
Shrewsbury,MA; Elena Vasyliūnas, 
Somerville, MA; J. Maskeliūnas, 
VVebster, MA; A. L Zenkus, VVebs- 
ter, MA; J. Dionas, VVestfield, MA; 
EmiliaTamalavage, VVorcester, MA; 
A. Kupčinskas, Detroit, MI; S. 
Anužis, Lansing, MI; Bronė Ciko- 
tas, Delran, NJ; V. Kligys, Edison, 
NJ; Sigita Žibąs, Elizabeth, NJ; Eliza
beth Petuchovas, Linden, NJ; J. J. 
Gricius, Pennsauken, NJ; V. Jasins- 
kas, Riverside, NJ; P. Povilaitis, 
Great Neck, NY; J. Vasiliauskas, 
Jackson Helghts, NY; A. Elskus, New 
York, NY; M. Molynas, Kew Gar- 
den Hills, NY; V. Padvarietis, Rich
mond Hill, NY; T. Alinskas, Ridge- 
wood, NY; J. M. Bronė Rimas, Ridge- 
wood, NY; Latinis, Ridge, NY; Rūta 
M. Detnereckas, Staten Island, NY; 
P. Kunigėlis, VVilliston Pk., NY; 
Otilija Siemaska, Woodhaven, NY;

A. Stempužienė, CIeveland, OH; P. 
Kliorys, Euclid, OH; R. A. Žinąs, 
Bethlehem, PA; B. Žilaitis, Frack- 
ville, PA; C. Kazakauskas, Philadel
phia, PA: J. Lukas, Philadelphia, 
PA; Dr. Danutė S. Harmon, Pails 
Church, VA; Aleksandra Gylys, 
Olympia, WA; Gražina Grinius, 
Spokane, WA.

Po 7 dol.: Alexandra Sakas, 
Lancaster, OH; S. Adamonis, Los 
Angeles, CA.

Po 5 dol.: J. Narkevičius, Los 
Angeles, C A; N. Kent, Valencia, CA; 
Sofija Domeika, Fairfield, CT; J. Se
niūnas, Hartford, CT; Lola Pilis, 
Noank, CT; Janina Valiušaitis, 
Stamford, CT; Heien Burinskas,Tor- 
rington, CT; V. Laurinaitis, Dayto- 
na Beach, FL; V. Ancikas, Palm 
Harbor, FL; V. Šileikis, Port Orange, 
FL; Alvitą Kerbelis, Seminole, FL; 
Petre Kasperaviciute, St. Petersburg, 
FL; S. Kligys, Stone Mountain, GA; 
Irena Garunkstis, Orland Park, IL: 
Stasė Tamašauskienė, VVaukegan, 
IL; Bronė Kuodis, Arlington, MA;
B. Kovas, Norwood, MA; G. Simo
naitis, VValpole, MA; Helena Dou- 
sa, Watertown, MA; Bronė. B. Ten- 
der, VVellsley, MA; E. Sventickas, 
Livonia, MI; A. Cesonis, Harrison- 
ville, MO; A. Mikėnas, Omaha, NE; 
Bronė Karaška, Delran, NJ; Veroni
ka Metinis, Hazlet, NJ; Antanina 
Skruodys, Jersey City, NJ; L Rimkus, 
Parlin, NJ; R. V. Meseika, VVharton, 
NJ; S. Zacharka, Corning, NY; Živilė 
Ratas, Merrick, NY; Anna Balsis, 
Rego Park, NY; Rima A. Gudaitis, 
Richmond Hill, NY; Aldona Sval- 
bonienė, Richmond Hill, NY; Jani
na Juzaitis, Riverhead, NY; J. L. 
Cemauskas, VVoodhaven, NY; A. 
Lukoševičius, VVoodhaven, NY; J. 
Mathikas, VVoodhaven, NY; A. Liut
kus, Euclid, OH; A. Cesna, CIeve
land, OH; M. J. McGovan, Clarks 
Summit, PA; Kun. J. Degutis, Phila
delphia, PA M. Rumkevičius, Phi
ladelphia, PA A. Cizauskas, Falls 
Church, VA.

Po 2 dol.: A. P. Bagdonas, 
Chicago, IL

Kiekviena auka yra didelė pa
galba Darbininkui. Laikraščio atei
tis priklauso nuo aukotojų dosnu
mo. Vien iš prenumeratos nebūtų 
galima išsilaikyti.

Už kiekvieną auką 
nuoširdžiai dėkojame.

Darbininko Administracija
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Širdyje pajutau, 

kad atsisveikinu visam su šiuo 
nedideliu, bet daug, daug vargų 
mačiusiu pasauliuku! Sudieu 
mieli bykoviečiai, prisiminkite 
retkarčiais mane, aš jus — visa
dos.

TIKSI
Ligoninė šį kartą buvo perpil

dyta. Mane paguldė koridoriuje 
netoli rentgeno kabineto. Ryte, 
po patalpų vėdinimo, pradėjo 
plūsti iš matymo pažįstami gydy
tojai ir seselės. Genedijus Alek- 
sejevičius (Sokolov), kaip visuo
met pasitempęs, veda paskui 
save savo baltą, grakštų medici
ninį haremą . Praėjo jau septy- 
neri metai, kai į mane žiūrėda
mos jaunos medikės tyliai tarpu
savyje šnabždėjosi: “Smotri, ka- 
koj chudoj, no lico sovsiem mo- 
lodoje”.

Ir štai šis gerais kvepalais išsi
kvėpinęs karavanas priartėjo 
prie manęs. “Aš jus labai gerai 
prisimenu” po trumpo pasisvei
kinimo pradėjo savo monologą 
Genedijus Aleksejevičius. Po to 
sekė ping-ponginiai klausimai- 
atsakymai.

Norėjosi paklausti, ar ir šį kar
tą padėtų patrigubintas ir vita
minais pastiprintas maistas, 
tačiau pats sugebėdamas gana 
gerai įvertinti savo stovį, suvo
kiau, kad nei maisto kalnai, nei 
vitaminų maišai nebeišgelbės 
manęs, perdaug toli nužengęs 
puvimo procesas! Tą patį rodė į 
visas puses krypstančios ir per
sikreipusios medikų fizionomi
jos, kurie mano atžvilgiu nesu
gebėjo nuslėpti savo nepasiten
kinimo,. kad turi ir turės reikalų 
su klipata, sergančia itin nemalo
nia liga ir progresuojančia dina
mika. Jūsų reikalas mane gydyti, 
gerbiamieji, patys pasirinkote 
šią specialybę ir davėte Hipokra
to priesaiką!

Praėjus rentgeno patikrini
mui, pas mane atėjo gydytoja ir 
pranešė, kad tuberkuliozės ne
rasta. Gerai, labai gerai, atsakiau 
jai, kitaip manau, būčiau už
krėtęs daugybę žmonių, ir visai 
šiai publikai reikėtų statyti 
didžiulį panteoną! Tai gal, dakta
re, galėčiau sužinoti ką jūs ten 
radote ir ką aplamai galima ieš
koti griūvančių plaučių pūliuo
se.

Tu palikai šviesiq saulutę. 
Tu palikai pavasario žiedus. 
Niekuomet nebepamatysi 
Savo tėvų gimtojo krašto ir 
Nevaikščiosi gintaro 
Pakrantėmis...

VIOLETA - MARIJA 
GRABNICKAITĖ

Sausio 20 d. sueina 10 metų kaip žiauri trage
dija atėmė mūsų jaunę dukrelę, sesutę ir anūkę.

Violeta žuvo pačiame savo gyvenimo 
žydėjime - turėdama tik 17 m. amžiaus.

Prašome prisiminti tq šviesiaplaukę, mėly
nom akytėm mergaitę, kuri taip didžiavosi, kad 
ji yra lietuvaitė, ir savo švelnia šypsena visus 
pralinksmindavo.

Tegul gerasis Dievas tave globoja, mūsų 
mylima Violeta,- tu visuomet esi mūsų širdyse ir 
tegu tau angelai nupina vainiką iš rūtų.

Liūdinti - Mamytė Milda Grabnickienė, 
brolis Gintaras,

, sesutės Kristina ir Alina,
močiutė Marija Grabnickienė.

Nepatiko mano arogantiška 
kalba švelnutei Polinai Petrov- 
nai Petrenko. Sakykite drąsiai, 
daktare, sakykite, kuom gi aš 
sergu! Jei vėžys, tai valio, greit 
baigsis visa ši terlionė!

Jaunutė Polina, patogiau at
sisėdusi savo kėdėje, pradėjo 
man aiškinti pakankamai supran
tama kalba, kaip ir kodėl žmogu
je įsiliepsnoja didžiuliai laužai. 
Jos ramiame ir taktiškame kalbos 
tone, tarsi iš mįslingų miglų, 
plaukė man iki šiolei nežinomos 
medicinos paslaptys, atiden
giančios žmogaus trapumą, 
pažeidžiamą ir ypač pervertinus 
savo ribotas organizmo galimy
bes.

Ji kalbėjo apie poliarinės zo
nos klimatą, kaip apie šį, aplink 
kurią sukinėjasi galybės įvairiau
sių susirgimų. Kaip pavyzdį, ji 
pateikė labai sunkiai pagydomą 
ligą — echinokoką. Čia, kaip jūs 
žinote, toliau aiškino Polina Pe- 
trovna, labai mėgstama šaldyta 
žuvis, tačiau ne visuomet paste
bimi jos mėsoje maži balti rutu
liukai, kuriuos suvalgius, jie pa
tenka į kepenis, plaučius, sme
genis ir ten išsivysto kirmėliniai 
parazitai, “labai” prailginantys 
žmogaus gyvenimą.

Apie trejetą mėnesių pagulė
jus šioje ligoninėje, man iš
ryškėjo nemalonus ir skaudus 
paradoksas: kuo didesnis ligonis 
esi, tuo mažesnis dėmesys tau. 
Pradėjau dėl to moraliai kentėti, 
nes sunku buvo įsivaizduoti 
tūkstančių kilometrų spinduliu, 
kad kas galėtų būti didesniu ligo
niu už mane, ligoniu, o ne inva
lidu. .... .n,,

'Kolei gulėjau koridoriuje, 
sklindantis iš manęs pustančios 
mėsos kvapas nebuvo taip aštriai 
jaučiamas aplinkiniams ligo
niams ir personalui. Kai perkėlė 
mane nedidukėn palaton, kurio
je gulėjo hidrologijos ekspedici
jos trys jauni vyrai su nušalusiom 
galūnėm po to, kai jų traktorius 
su rogėm ir žmonėmis nu
garmėjo po ledu ir tik jiems vie
niems pavyko išsigelbėti, mano 
padėtis pasidarė katastrofiška. 
Kai tik tuo metu įvyko du labai 
pavojingi užsikimšimai, kurių 
metu vos išlikau gyvas.

(Bus daugiau)

Smuikininkas Izidorius Vasyliūnas ir kompozitorius Julius 
Gaidelis. Nuotr. V. Maželio

10 METŲ BE KOMPOZITORIAUS 
JULIAUS GAIDELIO

VACLOVAS SENĖTA

1993 m. sausio 6 d. sukako 10 
metų, kai su šiuo pasauliu atsi
skyrė kompozitorius Julius Gai
delis.

Julius Gaidelis buvo gimęs 
1909 m. Daugėliškio valsčiuje, 
Švenčionių apskr. Į Kauno muzi
kos konservatoriją įstojo 1925 m. 
Baigęs konserevatoriją, mokyto
javo Prienų Žiburio gimnazijoje, 
Kaune X-toje gimnazijoje, Šiau
lių muzikos mokykloje. Jis vado
vavo mišriam chorui, jėzuitų 
bažnyčios chorui, meno chorui 
ir kitiems meno vienetams.

Į šį kraštą atvyko 1950 m. ir 
jau 1951 m. liepos 18 d. organi
zavo Bostone vyrų chorą. Gaide
lis nebuvo toks, kuris “kištų kam 
nors koją”. Tuo metu Bostone 
dar veikė Muzikos mylėtojų cho
ras, “Gabijos” ir Šv. Petro para
pijos mišrus choras ir, kad nesip
jautų, Gaidelis suorganizavo 
vyrų chorą.

Po trėjųrnetų Gaidelis baigė 
Bostono konservatoriją ir gavo 
magistrąlaipsnį. Jam siūlė darbą 
— toje konservatorijoje dėstyti 
muzikos teoriją. Anot Gaidelio: 
“ta pačia kalba studentui sunku 
išaiškinti, o kaip išaiškinti sveti
ma kalba”. Gaidelis tos tarnybos 
atsisakė.

Vyrų choras per kelerius me
tus atliko per 200 koncertų Ame
rikoje ir Kanadoje, o jis buvo 
toks žmogus, kad jei choras nėra 
gerai pasiruošęs, tai jis ant sce
nos nelips.

Po vieno koncerto Kanadoje, 
muzikos kritikas ir žurnalistas 
Jonas Kardelis, (buvęs Kauno 
valstybės teatro operos kritikas 
ir “Lietuvos Žinių” redaktorius) 
“Nepriklausomoje Lietuvoje” 
1955 m rašė: “A. Mikulskio ve-

— Tadas Ivanauskas, gamti
ninkas, biologijos mokslų dakta
ras, akademikas, Vilniaus krašto 
lietuvių globėjas, prieš 110 metų 
gimė Lebidkoje (dabar Gardino 
sr., Varenavo raj.). Vilniaus mo
kytojų namų Mažojoje salėje 
gruodžio 16 d. vyko vakaras “Ta
das Ivanauskas ir Vilniaus krašto 
lietuviai”.

LAIŠKAS “DARBININKUI”

Pakopa apatinė, ne paskutinė

“Darbininko 1992. XII. 25 
Nr. 50 išspausdintas mano raši
nys, pavadintas “Kazimierui 
Barėnui 85-rių sulaukus . Ten 
parašyta, kad 1992 išleistas jo no
velių rinkinys "Pati paskutinė 
pakopa”. Už kelių eilučių, mi
nint pirmąją rinkinio novelę, pa
vadinimas pakartotas. Abiem at
vejais turėjo būti PATI APATI- 
NĖ PAKOPA”, nes taip autorius 
pavadino pačią knygą ir jos pir
mąją novelę. Klaida yra mano. 
Už ją atsiprašau gerb. rašytoją 
Kazimierą Barėną ir “Darbinin
ko” skaitytojus.

Alfonsas Nakas

damas Čiurlionio vardo ir S. So
deikos vedamas Dainavos choras 
stovi atskiroje pozicijoje, ypač, 
kad jie meniško lygio atžvilgiu 
nėra pastovūs — jie “pastoviai” 
svyruoja. Bostono lietuvių vyrų 
choras, vadovaujamas Juliaus 
Gaidelio, yra stiprus visais 
atžvilgiais. Vyrų balsai, kiek tai 
yra būtina mėgėjams, tinkamai 
pastatyti, išmokyti menišku 
būdu ‘ imti” sunkesnes aukštu
mas. Tūlose vietose choras labai 
gražiai falcetavo (tenorai)”.

Muzikinė Gaidelio kūryba

Gaidelio muzikinė kūryba yra 
labai gausi. Pirmiausiai jo kū
ryba yra simfoninė ir kamerinė, 
ir tik trečioje vietoje — vokalinė. 
Jis parašė kelias simfonijas, ke
lias kantatas, sonatų smuikui, 
fortepionui, kvartetui, dainų, 
religinių motetų mišriam cho
rui, baletą “Čičinską”, operas 
“Dana”, “Gintaro šalis” ir ‘Min
daugą” Pirmos dvi operos buvo 
pastatytos Chicagoje, o kantata 
“Kovotojai” buvo atlikta Chica
goje ir Bostone.

40 METŲ LIETUVOS SARGYBOJE

(atkelta iš 5 psl.)

Po sustiprintos sovietinės pro
pagandos srauto buvo paskelbtas 
naujas nutarimas: nuo 1965 m. 
gegužės pradžios nutraukti Ro
mos radijo lietuviškąsias laidas. 
Tačiau ir šį sykį ryžtingų ir vie
ningų išeivijos lietuvių pastangų 
dėka buvo įveiktas rimtas pavo
jus. Kompetentinga komisija nu
tarimą atšaukė, ir kasdienė lietu
viškoji laida buvo palikta.

Dar kartą Romos radiją buvo 
bandyta nutildyti 1976 m. 
Birželio 23 d. dr. Gailiui buvo 
pranešta, kad lietuviškos laidos 
nutraukiamos ir darbo sutartis 
nebeatnaujinama.

Vėl paskubomis buvo mobili

VYTAUTO VEBELIŪNO 
BYLA ATIDĖTA

Vytauto Vebeliūno byla, ku
rioje jis yra kaltinamas 8 milijonų 
dolerių “KASOS pinigų išeik
vojimu, dokumentų klastojimu, 
tikrojo finansinio stovio faktų 
nuslėpimu, fiktyvių dokumentų 
sudarymu bei trukdymu tardy
tojams atlikti pavestą darbą, 
atidėta ligi vasario 12 dienos.

Jo anksčiau pasamdytas advo
katas Richard P. Fischetti, dėl 
finansinių priežasčių, atsisakė 
Vebeliūną atstovauti. į jo vietą 
yra paskirta advokatė Viktoria 
Brown, kurios specialybė yra ne
kilnojamo turto reikalai.

Advokatas Valdas Duoba ir 
The Baltic Associates firmos da
lininkas Edwin Stats prisipažino 
nusikaltę vienu atveju — konspi
racijoje. Byloje juodu liudys

Šalia visų darbų, Gaidelis dar 
turėjo apie 35 piano, smuiko ir 
akordeono mokinius ir pamokas 
duodavo kiekvieno mokinicfoia- 
muose. Gaidelis stengėsi kurį 
nors mokinį iškelti į muzikos pa
danges. Jis sakydavo, kad visi 
vaikai muziką suprantą, tik ne
turį pašaukimo. O vis dėl to iš 
visų mokinių tris “ištempė” į 
muzikos viršūnes. Tai operos so
listė Daiva .Mongirdaitė, pia
nistas dr. Saulius Cibas ir operos 
solistė Marytė Bizinkauskaitė. 
Gaidelis buvo tuo patenkintas.

Atsiliepimai laikraščiuose

Po kiekvieno koncerto vis kas 
nors aprašydavo laikraštyje ir pa
girdavo trafaretiškai, kaip tai 
“gerai susidainavę, gražus vie
netas, gražūs Gaidelio gaidžiai ir 
gražiai gieda” ir 1.1. Anot Gaide
lio: “Tai patvorių svirbliai. Jei 
kas įvertintų iš muzikos autorite
tų, tai kas kita”. Po kiek laiko
pradėjo rašyti laikraščiuose re
cenzijas muzikai V. K. Banaitis, 
J. Kardelis, A. Kučlūnas, V. 
Adomavičius, S. Santvaras, J. 
Žilevičius ir kiti. 1955 m. “Dar
bininke” S. Santvaras rašė: “Bo
stono vyrų choras, muzikine kal
ba tariant, jau užsitarnavo ne
menko populiarumo .

Po teigiamų autoritetingų 
asmenų recenzijų, komp. Gai
delis įgijo pasitikėjimą ir pasijuto 
stovįs ant stipresnių kūrybinių 
kojų. Nors Gaidelis buvo kuklus, 
ramaus būdo, bet kur reikėdavo, 
buvo ir ambicingas. Pvz. 1963 
m. kaž koks korespondentas 
bandė duoti Gaideliui “patari
mą’ vengti klaidų. Gaidelis jam 
atsakė: “Taigi aš klausiu Jus, ko
kių būtent klaidų? Jei tai liestų 
muzikinę pusę, t.y. dainų pasi
rinkimą ar jų išpildymą, tai atsa
kydamas malonėkite nurodyti tą 
šaltinį, iš kurio ir kiek Jūs 
pasiėmėte muzikos žinių”.

1961 m. vyrų choras pradėjo 
silpnėti, nes dauguma choristų 
pradėjo studijuoti ar išsikėlė gy
venti kitur. Tuo pačiu metu 
išblėso ir Šv. Petro parapijos 

zuotos lietuvių jėgos ir pastangos 
nenuėjo veltui. Lietuviškosios 
Romos radijo laidos nebuvo nu
trauktos.

Jos perduodamos iki šiol kiek
vieną dieną — vasaros laiku, nuo 
7:45 iki 8:05 vai., žiemą — vieną 
valandą anksčiau, 31 ir 41 metro 
bangomis (9575 ir 7275 kHz 
dažniu).

Be minėtojo dr. Gailiaus, il
gus metus Romos radijuje darba
vosi dabartinis Lietuvos ambasa
dorius prie Švento Sosto Kazys 
Lozoraitis. Šiuo metu lietuviškas 
programas Romos radijuje ruo
šia Nijolė Tutkaitė. Jai kartais 
talkina dr. Irena Vaišvilaitė ir Jo
nas Malinauskas.

VLK

prieš Vel>eliūną.
The Baltic Associates yra vie

na iš 26 ar daugiau V. Vebeliūno 
sukurtų firmų, kurias jis bendrai 
vadino “Litas” Group tikslu 
įtraukti pinigus turinčius asme
nis, pažadant jiems aukštesnes 
palūkanas už įdėtą kapitalą, tuos 
asmenis pavadindamas tos fir
mos dalininkais. Nežiūrint Nevv 
Yorko Valstijos įstatymų ir reika
lavimų, tik kelios iš jų buvo regi
struotos.

Paskirtasis prokuroras, Ro- 
bert Stolz, paklaustas “The New 
York Times” korespondento, ar 
toje byloje bus daugiau kaltina
mų asmenų, ta tema kalbėti atsi
sakė.

Jonas P. Lenktaitis 

choras, vadovautas komp. Jero
nimo Kačinsko. Komp. Gaidelis 
suskato organizuoti mišrų chorą 
ir jam tas pasisekė. Beveik visus 
buvusius parapijos choro daini
ninkus vėjas atpūtė Gaidelio 
choran. Dabar choras vėl pasi
darė pajėgus ir sugebėjo pastaty
ti “Kantatą apie Lietuvą” su so
listais Daiva Mongirdaitė, Stasiu 
Liepų ir pianistu dr. V. Vasy- 
liūnu. Kantatai libretą parašė 
Stasys Santvaras. Choras išleido 
plokštelę. Kai moterų trio likvi
davosi, tai Gaidelis suorganizavo 
vyrų sekstetą, kuris daug kur pa
sirodydavo su savo koncertais.

1979 m. komp. Julius Gaidelis 
apsiėmė būti Šv. Kazimiero pa
rapijos Brocktone vargonininku 
ir čia suorganizavo parapijos 
mišrų chorą, į kurį perėjo dalis 
ir Bostono mišraus choro narių. 
Choras veikia ir dabar. Tai gal 
vienintelis Naujojoje Anglijoje.

1980 m. komp. Gaidelis buvo 
nominuotas gauti Pulitzer pre
miją už jo 4-tą simfoniją, kurią 
atliko Chicagos simfoninis 
orkestras ir kuris pristatė Gaidelį 
tai premijai gauti.

Goethe yra pasakęs: “Kas 
nepažįsta gamtos, tas nepažįsta 
muzikos ir meno, ir todėl jo gy 
venimas nepilnas”. Julius Gai
delis gamtą labai gerai pažinojo, 
nes beveik visos jo dainos per
sunktos gamtos grožiu, pav: 
“Teka saulė, pievos mirguliuo
ja , “Daina, daina, saulės duk
ra”, ‘Tėviškės vakarai”, “Pjoviau 
lankoj šieną” ir kitos, kurios jo 
paties sukurtos.

Komp. Gaidelis yra suharmo
nizavęs kelioms mišioms lietu
višką “Gloria”, ‘“Šančius” ir 
“Agnus Dei”. Taip pat daug re
liginių giesmių bei dainų.

Toks buvo Julius Gaidelis, ku
ris visą gyvenimą buvo paš
ventęs muzikai ir dainai. Jis rašė:

Daina, daina, saulės dukra 
Su tavim mes gulėm kėlėm 
Daina saldinom vargus...

Dabar Vilniuje bus išleista 
knyga apie komp. Juliaus Gaide
lio kūrybą ir gyvenimą. Knygos 
išleidimą tvarko muzikė Dana 
Palionytė. Visa surinkta me
džiaga jai nusiųsta.

Dviejų Lietuvos operos soli
stų: soprano Sigutės Stonytės ir 
baritono Arvydo Markausko 
koncertas įvyks sausio 17d., sek
madienį, 1 vai. popiet So. Bosto
no Lietuvių Piliečių draugijos 3 
a. salėje, 368 W. Broadway. Abu 
solistai gimė Sibiro tremtyje ir į 
JAV7 atvyko koncertuoti Lietuvos 
Fondo kvietimu. Jiems akompa
nuos Chicagos Lietuvių operos 
dirigentas Alvydas Vasaitis, 
gimęs Austrijoje. Koncertą ren
gia Lietuvių Fondas ir Laisvės 
Varpo radijo vadovybė.

Iškilmingi šokiai įvyks vasario 
6 d., šeštadienį, 6 vai. vak. Lie
tuvių Piliečių draugijos 3 a. 
salėje, 368 W. Broadway, So. 
Bostone. Šokius kasmet rengia 
Petro Čepo Jaunimo Fondas, pa
skirdamas stipendiją jaunuoliui/ 
ei pirmajai kelionei į Lietuvą. Po 
atgaivos ir užkandžių 7 vai. vak. 
bus vakarienė. Meninę progra
mą atliks Hamiltono lietuvių 
tautinių šokių grupė “Gyvata- 
ras”, akompanuojant orkestrui 
“Žagarai”. Šokiams gros Bostono 
Baltijos kvartetas, vadovaujamas 
Tauro Biskio. Bilietų kaina: $25 
asmeniui, $15 studentui. Bilietų 
ir stalų užsakymą tvarko Rasa 
Čepaitė (617 342-8201 x 218) 
dienomis ir Audra Veitaitė (617 
268-5929) vakarais. Norį paremti 
fondą, čekius siunčia adresu: Pe
tras Čepas Youth Foundation, P. 
O. Box 497, South Boston, MA 
02127.
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Kultūros Židinyje šį savait
galį: sausio 17 d., šį sekmadienį, 
3 vai. popiet Klaipėdos kraštb at
vadavimo 70 metų sukakties 
minėjimas.

Lietuvių Atletų Klubo valdy
ba 90 metų veiklos sukakties 
proga paskyrė $1,000 paramą 
Kultūros Židiniui.

Klaipėdos krašto atvadavimo 
70 metų sukaktis bus paminėta 
sausio 17 d. Kultūros Židinyje. 
Kalbės naujasis Lietuvos konsu- • 
las New Yorke L. Kučinskas, ku
ris yra Amerikoje gyvenusio ir 
čia mirusio istoriko dr. Antano 
Kučo sūnus. Minėjimą rengia 
N.Y. šauliai.

Apreiškimo parapijos choras, 
vadovaujamas muž. Gintarės 
Bukauskienės, dalyvaus Lietu
vos Nepriklausomybės atstaty
mo 75 metų sukakties iškilmėse 
vasario 21 d. New Yorke. 11 vai. 
ryto giedos per pamaldas Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje, o po 
to 3 vai. popiet dalyvaus 
minėjimo akademijoje. Čia su
giedos himnus ir padainuos kele
tą dainų. Chorui pianu akompa
nuos Laima Puskunigytė.

Vytautas Alksninis, buvęs LB 
Nevv Yorko apygardos pirminin
kas, pereitą šeštadienį, sausio 9 
d., svarbiais reikalais išskrido į 
Lietuvą. Sugrįš sausio 19 d. ir 
sausio 23 d. dalyvaus išleistuvių 
pobūvyje, kurį jam rengia LB 
NY apygardos valdybą. Norin
tieji dalyvauti šiose išleistuvėse, 
prašomi užsiregistruoti iki sausio 
16 d. pas Malviną Klivečkienę.

Iš Metropolitan operos rūmų 
sausio 16 d., šį šeštadienį,T:30 
vai. popiet Nevv Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama Gioac- 
chino Rossini opera “Semirami
de”. Pagrindiniai solistai: John 
Cheek, Lella Cuberti, Marilyn 
Home. Diriguoja lon Marin. 
Sausio 23 d. bus transliuojama 
R. Wagner opera “Die Meister- 
singer von Nūmberg .

TRANSPAK firma praneša, 
kad CONNECTICUT valstijos

Valdas Adamkus, kuris pasa-

tautiečiai gali siųsti per p. a. Ust- 
janauskienos įstaigą COSMOS 
INTERNATIONAL, W. Hart
ford, CT. Telef. 203 232-6600.

KLAIPĖDOS KRAŠTO ATVADAVIMO 
70 METŲ SUKAKTIES

Minėjimas
SekmadienJ, sausio 17 d., 3 vai. popiet 

Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY

Programoje:

Atidarymas — KĘSTUTIS K. MIKLAS, 
Nevv Yorko šaulių kuopos pirmininkas

Invokacija — Tėv. LEONARDAS ANDRIEKUS, OFM 
Nevv Yorko šaulių kuopos kapelionas

įžangos žodis — ANICETAS SIMUTIS, 
Lietuvos ambasadorius Jungtinėse Tautose

Paskaita — LINAS KUČINSKAS,
Lietuvos generalinis konsulas Nevv Yorke 

Klaipėda vaizdajuostėse — GERIMANTAS PENIKAS 
Programos vadovė — VIDA JANKAUSKIENĖ,

NY šaulių kuopos vicepirm.

- Po programos pabendravimas prie kavutės —

----- įeinant aukojama-----

Minėjimų rengia ir vinis atsilankyti kviečia 
LŠSI NEW YORKO ŠAULIŲ KUOPA 
LKVS RAMOVĖS NEW YORKO SKYRIUS

• DLK BIRUTĖS D-JOS NEW YORKO SKYRIUS 
MAŽ. LIETUVOS REZISTENCINIS SĄJŪDIS 
MAŽOSIOS LIETUVOS BIČIUUŲ DRAUGIJA

kys pagrindinę kalbą Vasario 16 
minėjime New Yorke, yra pa
skirtas kandidato į Lietuvos pre
zidentus ambasadoriaus Stasio 
Lozoraičio rinkiminio štabo va
dovu Siaurės Amerikoje.

Lietuvos Vyčių Vidurinio 
Atlanto apygardos valdybos su
sirinkimas įvyks šį šeštadienį, 
sausio 16 d., 12 vai., Aušros Var
tų parapijos salėje, Manhattan, 
NY. Apygardos pirmininkė yra 
Bemice Aviža iš Albany, NY.

Lietuvių Atletų Klubas 
kviečia visus narius ir rėmėjus į 
metinį susirinkimą, kuris įvyks 
sausio 29 d., penktadienį, 7:30 
vai. vak. Kultūros Židinio 
posėdžių kambaryje. Dienot
varkėje bus naujos valdybos rin
kimai ir pranešimas apie pavasa
rio sporto šventę, kuri įvyks 
New Yorke šiais metais. LAK 
švenčia 90 metų sukaktį nuo in
korporavimo 1903 metais. Taip 
pat raginami ir nauji, susidomėję 
sportininkai įsijungti į Lietuvių 
Atletų Klubo sąrašą.

Klaipėdos krašto atvadavimo 
70 metų sukakties minėjime, ku
ris įvyks 1993 m. sausio 17 d., 
bus ir vaizdajuosčių iš dabartinio 
Klaipėdos gyvenimo. Jas rodys 
fibnuotojas Gerimantas Penikas.

Lietuvos aidas, pagrindinis 16 
psl. Lietuvos dienraštis, duoda 
vyriausybės žinias ir objektyvų 
atsikuriančios Lietuvos vaizdą. 
Jo žinios išeivijai yra labai nau
dingos. Prenumerata metams 
oro paštu $85. Čekius rašyti 
“Lietuvos aido” vardu ir siųsti 
JAV įgaliotiniui adresu: Bronius 
Juodelis, 239 Brookside Lane, 
Willowbrook. IL 60514. (sk.)

Išnuomojamas atskiras kam
barys Queens - Woodhaven ra
jone, prie gero susisiekimo 
(traukinio) ir parduotuvių. Gali 
gyventi vienas arba du asmenys. 
Skambinti (718) 847-7306.

Reikalinga mergina arba mo
teris prižiūrėti 20-ties mėnesių 
vaiką. Nebūtinai mokėti anglų
kalbą. Skambinti nuo 6 vai. vak. 
iki 10 vai. vak. tel. (718) 251- 
2082. (sk.)

Prel. Jonas A. Kučingis, Los 
Angeles, CA, nuolatinis “Darbi
ninko” rėmėjas, ir šiemet 
užmokėjo prenumeratą, atsių
sdamas $100 čekį. Nuolatiniam 
mūsų spaudos rėmėjui nuošir- 

/džiaįdėkojame.

—Dr.Cunda Žymantienė, Nevv 
York City, kaip kasmet, taip ir 
šiemet, apmokėjo prenumeratą, 
atsiųsdama $100 čekį. Nuošir
džiai dėkojame lietuviškos spau
dos nuolatinei rėmėjai.

George Kruze, Brooklyn, 
NY, atsiuntė. $100 čekį, užmo
kėdamas už savo trejų metų pre
numeratą į priekį — iki 1996 
metų. Uoliam spaudos palaiky
tojui nuoširdžiai dėkojame.

Marytė Bizinkauskaitė , iškili 
operos solistė, dainuos Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjime va
sario 21 d. Kultūros Židinyje.

Gerimantas Penikas ruošia 
vaizdajuosčių montažą apie 
Klaipėdą. Šios vaizdajuostės bus 
rodomos Klaipėdos Krašto atva
davimo 70 metų sukakties minė
jime sausio 17 d. Kultūros Židi
nyje.

“Angioplasty: nauja technika 
praplėsti širdies arterijas”, — 
tokia tema bus skaitoma paskai
ta, kurią rengia Presbyterian 
East Side Medicinos centras. 
Paskaita bus Christ Church, 520 
Park Avė., prie 60th Street, 
Nevv York City, sausio 19 d., 
6:30 vai. vak. Paskaitą skaitys 
kardiologas Dennis Reison, 
M.D., Columbijos universiteto 
Medicinos mokyklos profeso
rius. Jis aiškins ne tik apie angio
plasty bet ir apie kitas nechirur- 
giniu būdu širdies arterijų 
praplėtimo technikas, vartoja
mas diagnozei arba arterijų su- 
kalkėjimo gydymui. Įėjimas ne
mokamas, bet reikia iš anksto pa
skambinti tel. (212) 421-6043 ir 
pranešti apie dalyvavimą. Ši pa
skaita yra viena iš serijos savaiti
nių programų, kurias ruošia ne
mokamai Columbia Presbyte
rian East Side Medicinos Cen
tras. Jame dirba daug iškilių gy
dytojų specialistų ir diagnostikų. 
Adresas: Columbia Presbyterian 
East Side, 38 East 61st St., Nevv 
York City. Daugiau informacijų 
apie šį Centrą galima gauti skam
binant (212) 326-8460.

Dėmesio turistai ar prekybi
ninkai, kurie keliausite į Lietu
vą. Vietoj apsigyvenę vieš
bučiuose, galite išsinuomoti 
gražų 3-jų kambarių butą Vilniu
je—Antakalnyje, antrame aukš
te, su balkonu, gražiu vaizdu į 
Nerį. Bute yra spalvotas TV; 
skalbimo mašina, modernūs bal
dai ir visi kiti patogumai. Geras 
susisiekimas su Vilniaus centru. 
Dėl daugiau informacijų skam
binti vakarais ir savaitgaliais: 
(718) 326-2370. (sk.)

Attention tourists and busi- 
nessmen. For rent in Vilnius, 
Lithuania: nicely fumished 3 
room apartment with TV, vvash- 
er and other conveniences. For 
Information and reservation call 
evening and vveekends: (718) 
326-2370. (sk.)

Išnuomojamas kambarys su 
virtuve. Prie gero susisiekimo ir 
netoli parduotuvių. Gali gyventi 
pora arba pavieniai vyras ar mo
teris. Nuoma $200 mėnesiui. 
Skambinti 718 235-3961.

2 vedusiųjų poros ieško buto 
2 miegamųjų. Gali būti Queens 
arba Brooklyno rajonuose. 
Skambinti (718) 948-8831. (sk.)

Per TRANSPAK, firmą kon
teineriai į Lietuvą siunčiami 
dažniausiai. Pinigai pervedami 
doleriais jūsų giminėms. MAIS
TO siuntiniai sudaromi iš sūrio, 
aliejaus, dešrų ir kitų gerų pro
duktų, 55 sv. — $98. TRANS
PAK, 2638 W. 69th St., Chica- 
go, IL 60629. Telef. 312 436- 
7772.

150 METŲ NEVV YORKO 
FILHARMONIJOS ORKESTRUI

Mūsų išeivijos spaudoje be
veik buvo nepastebėta šio krašto 
kultūriniame gyvenime itin rei
kšminga Nevv Yorko Filharmoni- 
jois simfoninio orkestro 150 
metų sukaktis.

Tai seniausias, vienas iš ge
riausių Amerikoje, visame pa-

Kęstutis K. Miklas, talkinant 
Jurgiui Valaičiui ir dr. Marijai 
Žukauskienei, sudarė rinkiminį 
komitetą iš apie Nevv Yorką gy
venančių lietuvių remti .ambasa
dorių Stasį Lozoraitį, kandida
tuojantį į Lietuvos prezidento 
postą. Komiteto dalyvių sąrašas 
dar nėra uždarytas, ir jei kas nori 
būti įjungtas į jį, praneškite apie 
tai, skambinant (516) 935-0896. 
Šis Nevv Yorko lietuvių sąrašas 
bus įtrauktas į visų Amerikos lie
tuvių Stasio Lozoraičio rėmėjų 
sąrašą ir jis bus paskelbtas išeivi
jos ir Lietuvos spaudoje. Šiuo 
metu šį komitetą sudaro šie 
asmenys:

Tadas Alinskas, Renata Alin- 
skienė, Vytautas Alksninis, prof. 
dr. Vytautas Bieliauskas, Vincas 
Blažaitis, kun., dr. Kornelijus 
Bučmys, OFM, Ramutė Česna- 
vičienė, Algirdas Česnavičius, 
Vytautas Daugirdas, Zigmas 
Dičpinigaitis, Algirdas Jankau
skas, Vida Jankauskienė, Česlo
vas Janušas, Živilė Jurienė, Pau
lius Jurkus, Stasys Karmazinas, 
Jonas Kiznis, Malvina Kliveč- 
kienė, dr. Jonas Lenktaitis, Al
dona Mackevičienė. Algirdas 
Mačiulaitis, Juozas Matiukas, 
Jadvyga Matulaitienė, Kęstutis 
K. Miklas, Ona Miklienė, Lilė 
Milukienė, Pijus Nasvytis, prof. 
dr. Bronius Nemickas, kun. Jo
nas Pakalniškis, Gerimantas Pe
nikas, Aldona Noakaitė-Piritsch, 
Petras Povilaitis, Evaldas Remė- 
za, Alfonsas Samušis, Raimun
das Sližys, Vacys Steponis, prof. 
dr. Jokūbas Stukas, Roma Šid
lauskienė, dr. Rimas Vaičaitis, 
Jonas Vainius, Jurgis Valaitis, 
Irena Veblaitienė, Julius Vablai- 
tis, Algirdas Vedeckas, Gintas 
Žemaitaitis, Vytautas Žukas, Vi
talis Žukauskas, dr. Marija Žu
kauskienė.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai atsiųs

dami metinę prenumeratą, prisi
dėjo aukomis laikraščiui stiprinti, 
už įvairius patarnavimus ar metini 
kalendorių:

Po 30 dol.: Ona Dovydaitis, 
Lake Worth, FL; Dr. D. Kasaitis, 
Baltimore, MD; E. Eitas, VVareham, 
MA; V. Kondrotas, Richmond Hill, 
NY; Aldona Janačienė, Yonkers, NY; 
A. V. Danta, Jankintovvn, PA.

Po 25 dol.: V. Plečkaitis, Nevv 
Haven, CT; Joana Vaičiulaitis, Be- 
thesda, MD; Romualdas Kisielius, 
Somerville, NJ.

Po 20 dol.: R. Kepenis, Gro- 
ton, CT; J. Valaitis, Stamford, CT; 
Julia Kisielius, VVaterbury, CT; Ire
na Lukauskas, Fort Myers, FL; V. ir 
R. Barius, Lake VVorth, FL; J. Kučins
kas, Miami Beach,FL A. Gesius, 
Largo, FL; V. A. Gružas, St. Peters- 
burg, FL; M. Kleinaitis, St. Peters- 
burg, FL; S. Savickas, Oak Brook, IL; 
R. ir L. Bernotas, Sharon, MA; V. 
Garsys, VVorcester, MA; R. S. Bro- 
nis, Bloomfield Hills, MI; V. Butvy
das, VVellington, FL; Birutė Cibuls
kas, Douglaston, NY; Gražina Sillu- 
nas, Hushing, NY; E. Senkus, Free- 
port, NY; T. Linertas, Glen Cove, 
NY; J. Gruodis, Monticello, NY; 
Filomena Liuberskis, Richmond 
Hill, NY; Bruno Petrauskas, Roch- 
ester, NY; S. Bulovas, Ronkonko- 
ma, N'?; S. Balsys, Richmond Hts., 

OH; Eufemi ja Steponis, Seven Hills, 
OH; Eleonora Aleliunas, Pittsburg, 
PA; B. J. Kasias, VVyoming, PA Kun. 
J. Skirkus, Hayvvard, Wl.

Po 15 dol.: V. Valiusaitis,

šaulyje pripažinimą įsigijęs sim
foninis orkestras. Tas orkestras, 
įsikūręs Apollo salėje, Broad- 
vvay, NY, pirmą kartą pasirodė 
1842 m. gruodžio 5 d. Pirmąjį 
koncertą dirigavo net trys diri
gentai: U. C. Hill, H. C. Timm 
ir D. Elienne. Koncerto klausėsi 
600 žmonių. Pirmą kartą radijo 
bangomis orkestras buvo išgir
stas 1922 m., o TV ekrane pasi
rodė 1950 m. Į naujai pastatytą 
Lincoln Centre Nevv York Phil- 
harmonic Hali salę, kuri vėliau 
buvo pavadinta Avery Fisher 
Hali, talpinančią 2836 klausyto
jus, persikėlė 1962 m.

N Y Filharmonijos simfoninio 
orkestro vardas yra plačiai žino
mas visame pasaulyje. Koncerti
nes keliones pradėjęs 1922 me
tais, apkeliavo visus kontinentus 
ir koncertavo įvairių valstybių 
koncertinėse salėse 1959 metais 
lankėsi ir buvusioje Sovietų Są
jungoje. Orkestro dirigentais yra 
buvę tokie garsenybės: Gustav 
Mahler, Artūro Toscanini, Piotr 
Tchaikovsld, Bruno Walter, Di- 
mitri Mitropuolos, Leonard 
Bemstein, Zubin Mehta ir kiti. 
Dabartinis muzikos direktorius 
ir dirigentas — Kurt Mazur.

Orkestras savo gimtadienį 
atžymėjo iškiliu koncertu 
praėjusių metų gruodžio 5 d. Tą 
dieną, kaip ir patį pirmąjį kon-

Laima Šileikytė-Hood, iš 
New York City, apmokėjo pre
numeratą, atsiųsdama $150 čekį. 
Ji kasmet didele auka paremia 
“Darbininką” ir taip pat padeda 
redakcijai. Dosniai aukotojai ir 
redakcijos padėjėjai nuoširdžiai 
dėkojame.

Kun. Vincent Radvina, Santa 
Rosa, CA, kaip kasmet, taip ir 
šiemet atskubėjo “Darbininkui” 
į pagalbą, atsiųsdamas $100 čekį 
už prenumeratą. Dosniam mūsų 
spaudos rėmėjui labai dėkoja
me.

Aleksandra Merker-Vitkaus
kaitė, Teaneck, NJ, apmokėjo 
prenumeratą, atsiųsdama $100 
čekį. Nuolatinei laikraščio rė
mėjai nuoširdžiai dėkojame. 

Danbury, CT; A. Daunys, St. Peters
burg, FL; P. Račkauskas, Dorches- 
ter, MA; Millie J. Pietz, Bronx, NY; 
Regina Chepulis, Middle Village, 
NY; Anthony Matulionis, Platts- 
burgh, NY.

Po 10 dol.: V. Surkus, Escon- 
dido, CA; J. Uknevičius, Escondi- 
do, CA; Bronė Sirvinskas, North 
Hollyvvood, CA; V. Juozokas, Ne- 
vvington, CT; J. Kriaučiūnas, Put- 
nam, CT; Albina K. Lipeius, Put- 
nam, CT; J. G. Kazlauskas, Stam
ford, CT; J. Gelumbauskas, VVater
bury, CT; A Tylius, Washington, 
DC; P. Bakunas, Edgevvater, FL; 
Regina Talluto, Ft. Myers, FL; K. 
Brazauskas, Lighthouse, FL; V. Va- 
sikauskas, Seminole, FL; Marija 
Šaulienė, Seminole, FL; Stella VVen- 
skus, So. Pasedena, FL; J. ir V. Dre- 
seris, Spring Hill, FL' S. Bakutis, St. 
Petersburg, FL; J. B. Balnius, St. 
Petersburg, FL Alena Grigaitis, St. 
Patersburg, FL; J. Adomėnas, Burr 
Ridge, IL C. Ramanauskas, Chica- 
go, IL: J. Ambrizas, Lemont, IL; A. 
Čepėnas, Oak Lavvn, IL A. Rinius, 
Springfield, IL; B. P. Juodelis, Wil- 
lowbrook, 1 L; V. Kutkus, Dearbom, 
MI; S. Simoliunas, Detroit, MI: J. 
Baškauskas, Brockton, MA; J. Dab- 
rila, Dorchester, MA; Veronica Tu
mas, Norvvood, MA L Martišius, 
VV. Falmouth, MA; S. K. Lukas, 
Brooklyn, NY; V. W. Alones, Florai 
Park, NY; Nina Michura, Hasting 
Hdsn, NY; M. Slavinskas, Nevv Hyde 
Park, NY; Regina Bork, Woodhaven, 
NY; C. Tamašauskas, Philadelphia, 
PA; S. Misevičius, Prompton, PA A.

certą, dirigavo trys dirigentai, 
buvę orkestro muzikos direkto
riai: Pierre Boulez, Zubin Mehta 
ir dabartinis direktorius Kurt 
Mazur.

Visas šio simfoninio orkestro 
sezonas, prasidėjęs praėjusių 
metų rugsėjo 14 d. iki šių metų 
birželio 19 d. yra vadinamas “Su
kaktuvinis” sezonas.

Orkestro 150 metų sukaktuvi
nių proga, komp.* O. Messiaen, 
pagal specialų paties orkestro 
užsakymą, sukūrė stambų veika
lą “Eclairs sur L’Au-Delū.-.. ” (11- 
luminations of the Beyond..) 
Veikalas susideda iš vienuolikos 
dalių, o jį atlikti užtrunka 70 mi
nučių.

Olivier Messiaen yra laikomas 
pačiu didžiausiu, po Ravel, 
prancūzų kompozitoriumi. Buvo 
giliai tikintis katalikas. — Viską, 
ką aš rašau turi būti didesnei 
Kūrėjo garbei, — sako kompozi
torius. Anksčiau minėtą, sukak
tuvėms skirtą, veikalą jis sukūrė 
pagal biblinę temą, paimtą iš 
Apreiškimo knygos ir Mato, 
Luko bei Jono evangelijų. Jis 
mėgo gamtą ir džiaugėsi jos 
grožiu. Ypatingai žavėjosi pau
kščių “muzika”. Dėl to ir 
minėtame veikale, devintojoje 
jo dalyje, girdisi net 21, iš įvairių 
kontinentų, paukščių balsai imi
tuojami 19 pučiamųjų muzikos 
instrumentų.

To veikalo premjera įvyko 
praėjusių metų lapkričio 5 d. (po 
to dar buvo pakartota tris kar
tus). Atvykęs į premjerą pasige
dau pirmosios ir antrosios eilės 
kėdžių. Jos buvo dingusios. Pasi
rodo, kad tų dviejų eilių kėdės 
turėjo būti išimtos nes reikėjo 
padidinti sceną, kadangi to vei
kalo atlikimas pareikalavo net 
128 muzikantų! Premjerą, o taip 
pat ir sekančius tris kartus, diri
gavo Zubin Mehta, kuris su 
komp. C. Messiaen artimai ben
dradarbiavo. Deja, kompozito
rius premjeroje dalyvauti ir savo 
kūrinio išgirsti negalėjo. Jis 1992 
m. balandžio 27 d. iškeliavo į 
amžinybę. Premjeroje kompozi
torių O. Messiaen atstovavo jo 
žmona Yvonne Loriod Mes
siaen.

Premjerinis Nevv Yorko Fil
harmonijos simfoninio orkestro 
koncertas buvo 11,923 iš eilės!

p. palys

V. Valiūnas, Reston, VA; Marta 
Stanaitis, Racine, WI.

Po 5 dol.: J. O'Neil, Phoenix, 
AZ; F. M. Radis, Hot Springs, AR; 
Sofia Sližys, Littlerock, CA; J. Zei- 
dat, Oceanside, CA; V. Čekanaus
kas, Westlake Vlg., CA; Ona Frano, 
Danbury, CT; L. Krasauskas, VVater
bury, CT; V. Kulbokas, Gulfport, 
FL; N, Karasa, Ormond Beach, FL 
F. ir V. Misiūnas, Stuart, FL; B. Dau
kantas, St. Petersburg, FL; S. Dzi- 
kas, St. Petersburg, FL A. T. Antanai
tis, Lemont, IL; A. Mažiulis, Bos
ton, MA; V. Vizbarą, Dorchester, 
MA; Marija Botscharovv, Nevvton, 
MA; A. Petrutis, W. Hyannisport, 
MA: T. Špakevičius, Westvvood, 
MA; R. Peckaitis, VVorcester, MA; E. 
Kemfert, Baltimore, MD; A. Juška, 
East Lansing, MI; B. G. Mackevi
čius, Old Bridge, NJ; A. Kazlauskas, 
Brooklyn, NY; R. Adamovvicz, Co- 
piague, NY; Koste Garbauskas, 
Great Neck, NY; A. J. Miknius, Nevv 
York, NY; S. Bucmys, Dayton, OH; 
V. Muraška, Philadelphia, PA.

Po 3 dol.:J. Ajuskas, Peabody, 
MA

Po 2 dol.: Z. Gavelis, South 
Boston, MA

Kiekviena auka yra didelė pa
galba Darbininkui. Laikraščio atei
tis priklauso nuo aukotojų dosnu
mo. Vien iš prenumeratos nebūtų 
galima išsilaikyti.

Už kiekvieną auką 
nuoširdžiai dėkojame.

Darbininko Administracija

i


