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“DARBININKAS” PO PERTRAUKOS
Su pavasarį atgimstančia gamta - kovo mėnesį - atgyja ir “Dar

bininkas”. Sumažinęs savo formatą bet padidinęs puslapių skaičių iki 
16-os, atrodo gražiai, jaunatviškai, nors žengia 87-us metus. “Dar
bininkas” ir toliau liks krikščioniškos minties laikraštis, tik neperiodi
nis. Kaip dažnai jis pasirodys, dar nenuspręsta. Todėl pirmuosiuo
se numeriuose nespausdinsime datuotų skelbimą kad nepavėluotu
me.

Dviejų mėnesių (sausio-vasario) pertraukos metu buvo perskaičiuoti 
2001-jų metų savaitraščio “Darbininko” nuostoliai, kuriuos, kaip ir per 
paskutinius kelerius metus, padengė Pranciškonų provincija. Tuo metu 
buvo ir persiorganizuota. Nors buvo planuota ilgesnė pertrauka, bet 
redakcinis kolektyvas - spaudos ir “Darbininko” entuziastų grupelė - 
gavusi provincijolo Tėv. B. Jurčio pritarimą pradėjo laikraštį leisti jau 
dabar, prieš Prisikėlimo šventę.

Todėl dabar ir kreipiamės į Jus, mieli “Darbininko” bendradarbiai, su 
prašymu: rašykite “Darbininkui" ir įvairiom žiniom užpildykite jo puslapius. 
Laukiame aprašymų apie Jūsų apylinkėse (svarbiausia Amerikos Rytų 
pakraštyje) vykusias šventes, renginius, svarbesnius įvykius. Lauksime 
ir nuotrauką kurios pagyvina aprašymus. Mes kreipsime dėmesį la
biausiai į išeivijos gyvenimą atskirus kultūrininkus, meninę veiklą Baž
nyčios veiklą Lietuvoje ir kt.

Dėl laikraštyje sumažėjusios vietos, apie Lietuvoje vykstančius 
politinius įvykius, taip pat apie pasaulinę politiką dėsime tik sutrumpintas 
žineles. Bet, stebėdami įvykių raidą nevengsime suglaustai pasisakyti 
ir pasaulėžvalginiais klausimais. Dabartinio “Darbininko” išleidimą 

(nukelta į 8 psl.)

VASARIO 16-oji 
NEW YORKE

Vasario 16-sios dienos šven
tė New Yorke įvyko sekmadienį, 
vasario 17 d. Pamaldos vyko At
simainymo parapijos bažnyčio
je Maspeth, NY. Iškilmingas mi
šias koncelebravo vyskupas Pau
lius A. Baltakis, OFM, asistuojant 
klebonui kun. J. T. Rooney ir vi
karui kun. Vytautui Volertui. Po 
mišių parapijos salėje buvo vaišės, 
paruoštos Lietuvos Vyčių 110 kuo
pos narių.

Minėjimo programai persikelta 
į Union Congregational Church 
salę Richmond Hill, gausiai lietu
vių apgyventoje apylinkėje. Žmo- 
niąatsilankė 200 su viršumi..

Šiemet šią šventę rengė Lietu
vių Bendruomenė, talkinama Tau
tos Fondo ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos narių. Programą kiek 
pavėluotai atidarė LB NY apy
gardos pirm. dr. Giedrė Kum
pikaitė. Invokaciją sukalbėjo vysk. 

(nukelta į 15 psl.)

Vasario 16-sios minėjimo New Yorke metu (iš k. į deš.): vysk. Paulius A. Baltakis, OFM, dr. Elona Vaišnienė,
Lietuvos gen. konsulas New Yorke dr. Rimantas Morkvėnas, Vilija Morkvėnienė, Indrė Morkvėnaitė

,u^s nacionalinė I s- Kuns'° nuotr-



2 •

/nykiai 
Ji/eiuiMye

Sausio 27 d. Vytauto Didžiojo 
universitete iškilmingos ceremo
nijos metu Sugiharos fondas “dip
lomatai už gyvybę” paskelbė 2001 - 
ųjų Tolerancijos žmogų. Pirmasis 
šį garbės vardą gavo Tomas Šer
nas, vienintelis išlikęs gyvas po 
Medininkų tragedijos. Sugiharos 
fondas “Diplomatai už gyvybę” 
nutarė kasmet skelbti metų Tole
rancijos žmogų. Tokiu žingsniu 
siekiama įamžinti ne tik japonų 
diplomato Chiune Sugihara žyg
darbį, bet ir atiduoti pagarbą vi
siems, kurie rizikuodami savo ir 
savo artimųjų gyvybėmis, ištiesė 
pagalbos ranką mirties akivaizdoje 
atsidūrusiems Lietuvos ir kitų vals
tybių piliečiams. Ch. Sugihara II 
pasaulinio akro metu, reziduoda
mas Kaune ir rizikuodamas savo 
karjera ir net gyvybe, padėjo Lie
tuvos žydams, karo metais išduo
damas daugiau kaip 6 tūkstančius 
vizų, su kuriomis jie galėjo išsi
gelbėti - per Sovietų sąjungą pa
tekti į Japoniją. Elta

2001 metų Lietuvos ūkio au
gimo tempai nustebino net skep
tiškai nusiteikusius finansistus. 
“To tikrai nesitikėjo niekas”, pa
žymėjo finansų žinovė Margarita 
Starkevičiūtė. Ji įsitikinusi, kad 
tokį netikėtą šuolį lėmė neįvertinta 
netiesioginė įtaka, kurią įžvelgti 
yra labai sunku. Be to, pasak M. 
Starkevičiūtės, ir pačios Lietuvos 
politinė padėtis pernai pasikeitė. 
Artėjanti narystė Europos Sąjun
goje privertė dar labiau suklusti 
Škandinavijos įmones. Jos susku
bo atsiriekti rinkos dalį ir pasparti
no investicijas į ūkį. LR, Elta

Šiemet Lietuvoje galės įsidar
binti 1,000 užsienio piliečių-tokią 
kvotą patvirtino vyriausybė. Ji 
negalios Europos Sąjungos vals
tybių piliečiams, kuriems nuo šių 
metų pradžios panaikinti leidimai

dirbti. Pernai daugiausiai leidimų 
dirbti Lietuvoje išduota iš užsienio 
atvykusiems dirbti telekomunika
cijų, aviacijos bei naftos perdir
bimo inžinieriams. Elta

Darbdaviai, profsąjungos pri
tarė, kad nuo 2003 metų sausio mi
nimali mėnesio alga didėtų nuo 
430 iki 450 litų. Šį klausimą dar 
turės svarstyti vyriausybė - po jos 
sprendimo paaiškės, ar ši nuostata 
įsigalios. Be to, siekiant padidinti 
gyventojų perkamąją galią, pa
skatinti vartojimą bei įmonių pro
dukcijos pardavimo galimybes, 
nuo š. m. balandžio 1 d. iki 250 Lt 
didinamos neapmokestinamos pa
jamos (dabar neapmokestinamo
sios pajamos yra 214 Lt). Pas
kutinį kartą minimali mėnesio alga 
Lietuvoje buvo padidinta 1998 m. 
birželį. LR

Praūžusi audra Palangos pa
plūdimyje ties S. Dariaus ir S. Gi
rėno gatve, nusinešė 2 hektarus 
sausumos. 1 km ilgio paplūdimio 
ruože smėlio kalvas talžiusios ban
gos pasiglemžė apie 3 metrus ko
pų. Kai kur jos yra nuplautos iki 
aukščiausio taško. Kitos audros 
metu jūra jau gali persiristi per 
kopas ir užlieti pušyną. Nuplau
tame ruože krantas nuo kopų iki 
vandens yra tik 10-15 metrų plo
čio. Aplinkosaugininkai spėja, jog 
dar po kelių audrų Palangoje gali 
nebelikti paplūdimio. LR

Lietuvos pasai - nepatikimi. 
Nekokybiški dokumentai užkerta 
kelią į užsienį. Nuo 2003 m. dabar 
galiojantis pasas bus keičiamas 
dviem dokumentais - Lietuvos vi
duje skirta naudotis asmens tapa
tybės kortele ir į užsienį vykti skir
tu pasu. Asmens kortelę privalės 
turėti visi LR piliečiai, kuriems su
kako 16 metų, o pasas bus išduo
damas jų pageidavimu. Pasirašius 
atitinkamas tarptautines sutartis, 
ateityje asmens tapatybės kortelė 
taip pat galės būti naudojama ir 
kelionėms į užsienį. Elta

Vasario 5 d. JAV dolerio kursas 
pirmą kartą per 8 metus krito že
miau nei 4 litai ir siekė 3,9628 lito 
už dolerį. Bankininkai teigia, jog 
toks kurso svyravimas iš esmės 

nieko nekeičia, ir kurso kitimo am
plitudė yra normali, o dėl per- 
siejimo išpopuliarėjo finansinės 
priemonės draustis nuo valiutų 
kurso kitimo. Ateitį specialistai 
mato skirtingai: vieni mano, kad 
situacija valiutų rinkoje išliks tokia 
pat kaip dabar, kiti - jog euras, o 
kartu ir litas, dar sustiprės. Elta

Muitinės deklaracijų duome
nimis, 2001 metais, palyginti su 
2000-aisiais, Lietuvos eksportas 
padidėjo 20.3% o importas - 
12,1 %. Tokio eksporto masto Lie
tuvai per dešimtmetį dar nebuvo 
pavykę pasiekti. Elta

Pagal naują šiemet įsigalioju
sią tvarką, valstybės finansavimas 
rajonų centrinėms ligoninėms per 
3 metus bus sumažintas 30%. 
Nauja gydymo įstaigų finansavimo 
tvarka privers bankrutuoti visas 
rajonų centrines ligonines, teigia 
buvusios konservatorių vyriausy
bės socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė, Tėvynės sąjungos-kon- 
servatorių frakcijos Seime narė 
Irena Degutienė. Pasak jos, skur
džiau gyvenantys miestelių ir 
kaimų gyventojai neišgalės iš savo 
kišenės mokėti už gydymą bei me
dikamentus, todėl šios įstaigos bus 
priverstos bankrutuoti. BNS

Puslaidininkių fizikos institu
tą Vilniuje pasiekė gera žinia iš 
Briuselio - šio instituto Optoelek- 
tronikos laboratorijos mokslininkų 
pateiktas projektas įveikė visus 
tris NATO finansuojamos progra
mos “Mokslas - taikai” atrankos 
etapus, laimėjo 1 mln. litų paramą 
mokslinei veiklai tęsti. Elta

Iki šių metų vidurio vyriausy
bė ketina nupirkti 16 butų Vilniu
je, Klaipėdoje ir Šiauliuose bei 
Kretingos ir Varėnos rajonuose 
grįžtantiems į Lietuvą politiniams 
kaliniams ir tremtiniams. Šiam 
tikslui bus panaudota 1 mln. litų 
dydžio paskola, kurią vyriausybė 
pernai lengvatinėmis sąlygomis 
gavo iš Europos Tarybos vystymo 
banko. Raktus nuo butų tėvynėje 
vyriausybė pradėjo dalinti 1992 m. 
Per tą laiką stogą virš galvos įgijo 
1,426 gimtinėn grįžtančios šeimos, 
išleista virš 60 mln. litų. BNS
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Wie£i Seaėa
Kasdienybė su savo buitiniais rūpesčiais ir viešpataujantis seku- 

liaristinis hedonizmas neišvengiamai [takojo mūsų pasaulėžiūrą, 
gyvenimo vertybių pasirinkimą. Todėl Bažnyčia didelį dėmesį skiria 
religinių švenčių pasiruošimui bei prasmingam jų atšventimui.

Kalėdoms - Dievo Sūnaus įsijungimui į žmonijos istoriją mes ruo
šiamės keturių savaičių adventu; Velykoms - Kristaus istoriniam ir mūsų 
būsimajam prisikėlimui 40 dienų gavėnia; sekminėms - Bažnyčios- 
krikščioniškos bendruomenės gimtadieniui 50 dienų laukimu.

Šventės, su savo prasmingu pasiruošimo laikotarpiu, mums teikia 
progą sustot aklai bėgus ir ramiame susikaupime patikslinti gyvenimo 
kryptį, perkainuoti kaupiamas vertybes krikščioniško tikėjimo šviesoje.

Kaip pilnas ir prasmingas bebūtų mūsų gyvenimas, kaip sąžiningai 
rūpintumės savo šeimos, bendruomenės ir tautos gerbūviu, kaip dideliu 
įnašu praturtintumėm žmonijos kultūrą, mūsų džiaugsmas negalėtų būt 
pilnas, nei laimė tikra, jei prieš akis stovėtų neišvengiama mus sunai
kinti grąsinanti mirtis.

Krikščioniškas tikėjimas skelbia, kad kaip į žemę įbertas kviečio grū
das, perėjęs puvimo procesą, iškyla gyvastingu želmeniu, teikiančiu 
mums duoną, taip laikinoji, kūniška mirtis įveda mus į amžinos laimės 
ir garbės gyvenimą. “Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas, kas tiki mane, - 
nors ir mirtų, bus gyvas ir aš jįprikelsiupaskutiniąją dieną ” (Jn. 11:25).

Kristus, Dievo Sūnus, įsikūnijimo, mirties ir prisikėlimo paslaptyje, 
tapo ne tik mūsų Išganytojas, bet ir Brolis. “Visiems, kurie jį priėmė, 
jis davė galią būti Dievo vaikais (Jn. 1:12), o jei esame vaikai, tai ir 
įpėdiniai. Mes Dievo įpėdiniai ir Kristaus bendraįpėdiniai. Su juo ken
čiame, kad su juo būtume pagerbti“ (Rom. 8,17).

Mūsų krikščionių gyvenimo kelias yra labai panašus į žemišką Kris
taus kelią. Mes vargstame ir kenčiame, esame nesuprasti ir apšmeižti, 
esame gundomi rūpintis vien buitiniais reikalais, siekti populiarumo 
krikščioniškų principų ir sąžinės sąskaiton (plg. Mt 4: 3-10).

Didžiosios savaitės ir Velykų ryto drama kartojasi kiekvieno mūsų 
asmeniniame gyvenime ir žmonijos istorijoje iki pat šiai dienai. Kartais 
net atrodo, kad blogis, melas ir mirtis laimi. Tačiau dviejų tūkstančių 
metų krikščionybės istorija liudija, kad tai yra normalus ideologinės 
kovos procesas, turįs atovaizdį net gamtoje. Kaip po kiekvienos šaltos 
žiemos, apmarinusios gyvybę, ateina pavasaris, taip ir po tariamo krikš
čionybės išstūmimo iš viešojo gyvenimo, ji grįžta su nauju gyvastingumu.

“Dvidešimtojo amžiaus istorija įrodė, kad žmogus be Dievo yra žvė
ris, kad sekuliaristinis humanizmas yra apgaulė, kurianti žemėje ne 
rojų, o karo lauką. Todėl šių dienų žmonija pradeda ieškoti naujo 
tikrumo, naujos vilties... savo desperacijoje žmonija gręžiasi į Dievą, 
darosi prinokusi dvasiniam atsinaujinimui“ (Newsweek 1992-1-6).

Religiją galima kuriam laikui nustumti į užkampį, kuriam laikui už
slopinti sielos ilgesį dvasinių vertybių, žmogaus troškimą amžinoj o gy
venimo. Tačiau žmogus, sutvertas amžinam gyvenimui, anksčiau ar vė
liau, grįžta prie gyvybės šaltinio - Dievo. “Amžinas gyvenimas - tai 
pažinti tave, vienintelį tikrąjį Dievą, ir tavo siųstąjį Jėzų - Mesiją ” (Jn. 
11,3).

Džiugaus istorinio Kristaus ir viltingo mūsų būsimojo prisikėlimo! 
Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM.

Kuršių marios pavasarį
A. Balbieriaus nuotr.

Įteiktos
JAV Lietuvių Fondo 

premijos
Vilniuje, Švietimo ir mokslo 

ministerijoje vasario 15 d. įteiktos 
JAV Lietuvių Fondo premijos lie
tuviškų vadovėlių autoriams. Šiais 
metais premijos skirtos Prienų 
“Ąžuolo” vidurinės mokyklos lie
tuvių kalbos mokytojai Levutei 
Karčiauskienei už 5 klasės vado
vėlį “Skaitymai”, Vilniaus “Atei
ties” vidurinės mokyklos lietuvių 
kalbos mokytojai Daivai Mickevi
čienei už 9 klasės vadovėlį “Lietu
viško žodžio pėdsakais”. Be to, 
premija įteikta Švietimo plėtotės 
centro specialistėms Irmai Nesec- 
kienei ir Ramutei Skripkienei kartu 
su Vilniaus “Ateities” vidurinės 
mokyklos lietuvių kalbos moky
toja Henrika Prosniakova suda
riusioms Lietuvių kalbos žodyną. 
Už kiekvieną knygą pedagogėms 
įteikta po 2,000 JAV dol. premija. 
Premijas lietuvių gimtosios ir 
valstybinės kalbos, užsienio kalbų, 
istorijos, pilietinio ugdymo va
dovėlių rankraščių autoriams Lie
tuvių Fondas (LF) skiria nuo 1997 
metų. Švietimo ir mokslo minis
terija JAV LF pateikia vadovėlių 
rankraščius, kurie patvirtinti ži
novų komisijoje ir Bendrojo ug
dymo tarybos sprendimu siūlomi 
premijuoti. Šias premijas jau yra 
gavę 12 autorių. BNS
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Nauji Telšių, Vilkaviškio ir Panevėžio vyskupai
2001 metais trims Lie

tuvos vyskupams sukako 
75-eri, todėl jie pagal baž
nytinius kanonus privalėjo 
atsistatydinti, o jų vietoje 
turėjo būti paskirti nauji 
ordinarai. Ir štai 2002 m. 
sausio 5 d., šeštadieni, 
Šventasis Tėvas paskyrė tris 
naujus vyskupijų ordinarus. 
Popiežius Jonas Paulius II 
vietoje atleistų Telšių, Vil
kaviškio ir Panevėžio vys- 
kupųAntano Vaičiaus, Juo
zo Žemaičio, MIC, ir Juozo 
Preikšto šių vyskupijų or
dinarais paskyrė ligšiolini 
Vilniaus arkivyskupo augzi
liarą ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalini sekretorių vyskupą Joną Borutą, SJ, ligšiolini Kauno 
arkivyskupo augziliarą vyskupą Rimantą Norvilą ir ligšiolini Telšių vyskupo augziliarą vyskupą Joną 
Kaunecką.

Supažindiname su vyskupų biografijomis.

Nauji Telšių, Vilkaviškio ir Panevėžio vyskupai (iš. k. į deš.): Jonas Boruta, SJ, 
Rimantas Norvilą ir Jonas Kauneckas

Vyskupas Jonas Boruta, SJ
Gimė 1944 m. spalio 11 d. Kau

ne, Aukštosios Panemunės para
pijoje (Vilkaviškio vyskupija). 
1962-aisiais mėgino stoti į Kauno 
tarpdiecezinę kunigų seminariją, 
tačiau dėl sovietų valdžiai nepa
geidaujamos kilmės buvo nepri
imtas. Tais pačiais metais įstojo į 
Vilniaus universiteto (VU) Fizikos 
ir matematikos fakultetą. 1970 
metais baigęs studijas VU, dirbo 
Lietuvos mokslų akademijos Fizi
kos institute. 1982 metais apgynė 
disertaciją, tačiau pažymėjimas, 
liudijantis apie fizikos-matema
tikos mokslų kandidato laipsnio 
suteikimą, tuomet nebuvo išduo
tas. 1992 metais Lietuvos Mokslo 
taryba šią disertaciją nostrifika
vo, suteikdama J. Borutai gamtos 
mokslų daktaro laipsnį.

1975 metais pradėjo teologijos 
studijas pogrindinėje kunigų se
minarijoje, 1981 metais - pogrin
džio noviciatą Lietuvos jėzuitų 
provincijoje. 1982 m. rugpjūčio 5 
d. Skaistgiryje slapta įšventintas 
kunigu. Suėmus “Lietuvos Kata
likų Bažnyčios kronikos” pirmąjį 
redaktorių kun. S. Tamkevičių, SJ, 
1983-1989 metais buvo šio leidi
nio vyriausiasis redaktorius. 1983- 
1989 metais - vienas iš seserų

Neužmirštamos Velykos Lietuvoje
Vytautas Antanas Dambrava

Nuo apyaušrio dundėjo sunkūs 
vario būgnai. Jie budino žmones, 
kėlė ramiai snaudusį pavasarį. Jų 
garsas pasitiko bažnyčion besku
bančius: važiuojantieji dar grei
čiau suragino arklius, pievų take
liais ar paupiais traukiantieji žings
nį paspartino.

Jau brėško.
Bažnyčia pilna žmonių. Dauge

lis visą naktį čia praleido. Budė
dami ir laukdami. Ten, prie šoni
nio altoriaus, stovi uniformuoti ka
riai, vaizduodami Romos sargybi
nius. Čia pat ilsisi drobulėn suvy
niotas Kristus, o viršuj, gėlėse, 
skęsta Švenčiausiasis.

Pro plačiai pravertas duris ne
sulaikomai veržiasi žmonių srovė. 
Prie altoriaus neramiai sukinėjasi 
vaikai, dairydamiesi tai į zakris
tijos duris, tai į vargonus, kurie, 
atrodo, lūš, neišlaikydami choris
tų ir visos apylinkės muzikantų, 
susinešusių dūdas, klarnetus ir 
smuikus, kad tik “visokia dvasia 
pagarbintų Viešpatį”.

Suskamba varpelis. Žilagalvis 
kunigas, apsisiautęs sniego bal- 

(nukelat į 10psl.) tumo kapa, skuba prie prisikėlimo

laukiančio Kristaus. Žmonės kaip 
vienas siūbteli ton pusėn. Vėl, kaip 
kiekvienais metais, vienam pa
duodama nešti mirtį nugalėjusio 
Kristaus statulėlė, kitam - kryžius, 
perjuostas raudona stula, trečiam 
- Velykų žvakė.

Kunigas prisiartina prie alto
riaus. Prisikėlimo valanda - čia pat.

Po akimirksnio jis, laikydamas 
rankose monstranciją, atsisuka į 
žmones, ir visa Bažnyčia sugau
džia galinga pergalės giesme; 
“Linksma diena mums nušvito”.

Aleliuja!
Ši giesmė džiaugsmu tvindo vi

sų širdis. Šioji pergalės kupina 
giesmė, kuris veržiasi giliai iš žmo
nių krūtinių, kuri griaudžia var
gonais, skamba trimitais, verkia 
smuikais... Procesijai išslinkus 
šventoriun, ją trenksmingai pa
sitinka būgnai ir patekančios sau
lės spinduliai. Velykinės giesmės 
ritmui pritaria ir varpai, aidėdami 
kloniais. Už varpinės sproginėja 
paraku užtaisytos beržo trinke
lės.

Aleliuja!
Ir niekad, rodos, nejuto senasis 
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varpininkas tiek 
savy jėgos, kaip šį 
ankstų rytą. Lyg ją 
savo rankose bū
tų laikęs. Lyg jis 
būtų davęs ženk
lą nubusti rytui, 
atgimti pavasariui, 
čiulbėti paukš
čiams ir visas pie
vas saulės spin
duliais nužerti.

Giesmės žo
džiais žmonės guo
džiasi ir rami
nasi. Dažnas ne
supranta, ko jam 
visu kūnu eina 
šiurpas, ko rieda 
skruostais ašaros, 
ko liūdna ir grau
du šioje pergalės 
procesijoje. Ta
čiau kiekvienas šir
dy junta, jog tai ne sielvarto, o 
džiaugsmo ir vilties ašros.

Ir kai procesija, triskart apėjusi 
apink šventorių, grįžta bažnyčion, 
visi nušvitusiais veidais klausosi 
Aušrinės, paskui Mišių, pamokslo 
- ir velykinių giesmių.

Po pamaldų žmonės pasipila į 
šventorių, spausdami pažįsta
miems rankas, bučiuodami juos ir 
perduodami linkėjimus, kuriuos 
byloja širdis, o šypsenas dar labiau 
nuskaidrina jau aukštai pakilusi 
saulutė.

Jaunimas, nebetverdamas smal
sumu, skuba prie vežimų, raus- 
damiesi šiene suslėptų įvairias
palvių margučių ir čia pat, kalen
dami į dantis, tikrina, kieno stip
resnis. Vyresnieji tebeklupinėja 
prie šoninio altoriaus, atrinkinė- 
dami savo pašventintus ryšulėlius 
su velykiniais valgiais.

Po valandėlės vėl visais keliais 
rieda įsismaginę vežimai, o takais 
ir keleliais pasišokinėdami grįžta 
vaikai. Ir, rodos, jau iš tolo šviečia 
sodybos, boluoja smėliu nubarsty
ti takeliai, akį traukia sutaisytos 
lysvės.

Trobų vidus blizga. Vienoje 
kertėje stovi balta lino staltiese už
tiestas stalas, o ant jo - velykiniai 
valgiai: su tradiciniu paršiuku, 
kumpiu, paukštiena, skaniai 
kvepiančiais pyragais ir kitais

N ic h olas iš Verdun. Prisikėlimas

skanumynais. Vaikų akys nenu
slysta nuo gausybės kiškio dovanų 
- margučių.

Pašlaksčius švęstu vandeniu 
Velykų stalą ir sukalbėjus maldą, 
visi sėda iškilmingų pusryčių. Po 
ilgo Gavėnios pasninko visi valgo 
kiek širdis geidžia. Čia pat prasi
deda margučių mušimas. Ypač ra
ginama neatsilikti su kumpiu - žiū
rėti, kad trečiai dienai liktų tik kau
las, kurį, nunešus galulaukėn bū
tų galima užkasti, kad gink Die
ve, vasarą ledai javų neišdaužy
tų.

Po pusryčių prasideda kitos ne
suskaičiuojamos linksmybės. Vie
ni kalena kiaušinius, ieškodami 
stipriausio, kiti jais keičiasi, riti
nėja ar plukdo loveliuose ežere. 
Treti skuba į kluonus ar sodus pa
sisupti įtaisytose sūpynėse. Lalau- 
ninkų būriai eina per kaimus, su 
giesmėm ir dainom viliodami kiau
šinius, merkdami akį merginom, 
krėsdami išdaigas. Pievom ir klo
niais skamba, aidi dainos, muzika 
ir juokas.

Į pavakarį atbilda vežimas su 
marškomis uždengtu kubilu van
dens. Smalsuolių būriai seka ve
žimą, prašydami parodyti, ką gi jis 
ten gabena. Tada vežėjai nuima 
nuo kubilo marškas ir, paėmę kau
šą vandens, šiūptelia. Kiek tada 
juoko. Žino, kad daugiausia van-

Naujas veikalas apie 
Tautos Fondo istoriją 
Tautos Fondas pradėjo savo 

veiklą 1943 m., kad finansuotų 
VLIKo darbus. Atgavus nepri
klausomybę, VLIKas sustabdė sa
vo veiklą, o fondas veikė toliau 
persiorganizavęs ir prisiderinęs 
prie naujų sąlygų. Dabar jis remia 
įvairius atsikūrusios Lietuvos pro
jektus, ypatingą dėmesį skirdamas 
Lietuvos demokratizacijai, jauni
mo švietimui bei rytų Lietuvos mo
kykloms. Taip fondo veikla pasi
darė labai reikalinga.

Jau senokai buvo rengiamasi iš
leisti veikalą apie Tautos Fondo 
darbus. Veikalą rengė žurnalistė 
Salomėja Narkeliūnaitė, bet ji mirė 
2000 gegužės 30 d. Fondo vado
vybė ieškojo naujo asmens, kuris 
galėtų darbą tęsti ir užbaigti. Tokį 
asmenį surado. Tai žinomas žur
nalistas, visuomenininkas Kęstutis 
Miklas. Jis sutelkė daug medžia
gos ir parengė didelį veikalą apie 
Tautos Fondą, jo įnašą lietuvių 
tautai. Knyga “Tautos Fondo isto
rija” turės 480 puslapių, bus dide
lio formato, iliustruota. Spausdins 
“Draugo” spaustuvė Chicagoje. 
Balandžio mėn. pabaigoje knyga 
turėtų būti atspausdinta. P.J.

Chicagos M.K. Čiurlionio 
muziejaus dovana

Chicagos M.K. Čiurlionio mu
ziejus kauniečiams padovanojo 
daugiau kaip 300 meno kūrinių, 
kuriuos sukūrė lietuvių dailinin
kai, gyvenantys ar gyvenę Šve
dijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, 
JAV, Kanadoje, Australijoje ir ki
tose valstybėse. Ta proga paveiks
lų galerijoje atidaryta vaizduoja
mosios dailės paroda “Chicaga - 
Kaunas: Galerijos sugrįžimas”, ku
rioje pristatyti muziejaus padova
noti lietuvių menininkų kūriniai.

BAS

deniu aplietas bus geros sveikatos, 
susilauks Dievo palaimos.

Saulei pasislėpus dar ilgai džiū
gauja lietuviškas kaimas, o senieji 
kalba apie naują sėją, naują vasarą 
ir naują derlių. Širdyse - ūpas ir 
nauja viltis - Kristus prisikėlė.

Aleliuja!
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Ne sudiev, bet “Ilgiausių Metų"!

Beveik susigraudinau, perskaičiusi Juozo Baužio 
laišką, kuriame jis atsisveikina su “Darbininku”. 
Graudu! Kai mes, Amerikos lietuviai, esame susi
rūpinę mūsų dvasios gyvastingumu, lietuvybės 
išlaikymu ir jos perdavimu priaugančioms kartoms, 
spauda yra mums gyvybiškai reikalinga. Joje randa
me ne vien eilinę informaciją, apie įvykius Lietuvo
je ir net pasaulyje, bet taip pat Amerikos lietuvių 
veiklą, planus, literatūrines premijas bei iškiliųjų as
menybių biografijas.

Žengiant į 2002-uosius metus, sekant senoką 
Amerikos “Naujųjų metų paža
dų” tradiciją, pasistenkime šalinti 
nesusipratimus, intrigas, tarpusa
vio nesantaikas ir šmeižtus bei 
nepagrįstus kaltinimus. “Darbi
ninko” nueitas ilgas spaudos darbo 
kelias, kurios istorija siekia 1896 
metus, kai jis buvo pradėtas leisti 
Shenandohoje, vėliau persikėlė į 
Chicagą, pagaliau, 1950 metais 
pranciškonams perėmus laikraštį, 
jis persikėlė į Brooklyną kur jis 
tebėra iki šios dienos. Redaktorių 
tarpe buvo tokios iškilios asmeny
bės, kaip prof. Brazaitis, S. Sužie
dėlis, Paulius Jurkus ir daugelis 
kitų. “Darbininkas” taip pat skati
no kūrybingus asmenis dirbti kū
rybinį darbą, skelbdamas novelės 
konkursus, kurios laureate vie
ną kartą buvau ir aš, laimėjusi 
premiją už novelę “Marių dovana”.
Žodžiu, tas ilgą ir garbingą istoriją išgyvenęs sa
vaitraštis negali tapti nesusipratimų, ginčų ir intrigų 
auka.

Sekant mūsų gyvenimo bangavimą visuomenės 
ir organizacijų veiklą vistik reikia pripažinti, kad 
lietuviškoji spauda yra vienas iš svarbiausių užsie
nio lietuvių gyvastingumo elementų. Tai joks leidi
nys neprivalo priartėti prie bedugnės kranto, nuo 
kurios pasitraukti būtų rizikinga ir pražūtinga. Aš 
asmeniškai noriu palinkėti “Darbininkui” daugelį 
darbo metų, ištvermės ir kantrybės redakcijai bei 
leidėjams, o jo skaitytojams pozityvaus noro kovoti 
su negatyviu elementu. Ilgiausių metų “Darbinin
kui”!

“Darbininkui” linkime ateityje vėl susiorganizuoti 
ir vėl pradėti lankyti mūsų namus.

Su pagarba
Violet Pronckus, Bellerose, NY

Dėkoju už Jūsų įdėtą darbą leidžiant “Darbi
ninką”. Rochesteryje, NY, man teko dirbti su tėvu J. 
Vaškiu Šv. Jurgio lietuvių parapijoj. Tėvas J. Vaškys 
daug darbo įdėjo, kad parapija gerai gyvuotų. Linkiu 
Jums toliau darbuotis Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Stasys Ilgūnas, Roschester, NY

Sorry to hear that you will not be publishing the 
nevvspaper any more. Thank you for all the good work 
you have done over the years for the Lithuanians. 
God Bless You.

Robert C. Novak, Los Angeles, CA

Labai gailą kad “Darbininkas” sustoja eiti. Man 
jis labai patiko.

Vytautas J. Černius, Wyncote, PA

Liūdną kad “Darbininkas” toliau, t.y. nuo kitų me

Archyviniai “Darbininko” leidiniai

tų pradžios nebeišeis. Reiškiu nuoširdžią padėką už 
didelį pasišventimą lietuvių labui.

Su pagarba,
Algirdas Jurėnas, Harrison, ME

Labai apgailestauju “Darbininko” redakcijos su
stabdytą veiklą.

Viso geriausio,
Lina Vlavianos, Millersville, MD

Gailą kad reikalinga sustabdyti “Darbininką”. 
Širdingai ačiū už jūsų sunkų darbą per tiek daug metų. 
Linkiu Jums Dievo palaimos ir pasisekimo visuose 
darbuose.

Aurelija M. Balašaitienė G. Podgalsky, Watchung, NJ
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Labai apgailestaujame, kad daugiau nematysime 
“Darbininko”. Jis New Yorko lietuviams buvo labai 
reikalingas.

Nejaugi nebuvo galima rasti galimybių “Dar
bininką” ir toliau leisti?

Maria K. Vygantas, Great Neck, NY

I am saddened to read of “Darbininkas” came of 
publication. Jis man padėjo geriau lietuviškai suprasti. 
Ačiū.

A. Žilinskas, Birmingham, AL

...Gaila, kad turėjote užsidaryti. Su geriausiais 
linkėjimais,

Alg. T. Antanaitis, Lemont, IL

Liūdna, kad šis sumaniai redaguojamas savaitraštis 
manęs daugiau nebelankys. Jį visada su malonumu 
skaičiau ir mano tėveliams iškeliavus į amžinybę pats 
jį užsisakiau.

Ačiū Jum, Tėvai Pranciškonai, už Jūsų meilę, 
pasiaukojimą ir patriotizmą, kuriuos taip skaidriai 
skleidėte tarp savo skaitytojų.

Su pagarba,
Stasys Stončius, Nashua, NH

Su liūdesiu sakau Sudiev, nuo 1949 m. mus lan
kiusiam laikraščiui “Darbininkas”.

Nėra žodžio išreikšti tą liūdesį.
Danutė Krivickienė, Clark Summit, PA

Gerb. Broliai Kristuje,
...Gaila, kad reikia sustabdyti “Darbininką”....

Pranas E. Mockevičius, Rochester, NY

...Sorry to hear of the closure. I always enjoyed 
my heritage.

A. Melaika, Athol, MA.

Dear Editor and Staff,
Thank you for the time and effort you have dedi- 

cated to your publication over the years. It will be 
sorely missed by the Lithuanian community, espe- 
cially on the East Coast. I have fond memories, go- 
ing back to my childhood, of my father eagerly an- 
ticipating and carefully reading each newspaper you 
published. It was virtually his only connection with 
news from Lithuanian community since his arrival 
in the U.S. after WW II. When he passed away, I 
wasn’t sure what to do about his subscription, since 
it is difficult for me to read Lithuanian. That was 
some 20 years ago that I decided to continue receiv- 
ing “Darbininkas” and I am glad that I did. My 
Lithuanian reading ability, although štili not great, 
has improved by trying to read as much as I can of 
each newspaper. I also was able to keep up with what 
was happening further east of Pittsburgh, with na- 
tional organizations such as the Knights of Lithuania 
and take advantage of services offered by your ad- 
vertisers. So it is with sadness that I lose this weekly 
reminder of something my father dearly loved and 
enjoyed as well. I was disappointed a few years ago 
when you decided to discontinue printing your calen- 
dar. It wasn’t the most fancy calendar, būt yet a re
minder of something that was on the walls of back 
lašt year. Thank you again for your dedication and 
for your publication of material I have sent in the 
past. Good luck in your future endeavors.

Respectfully,
John Baltrus, Pittsburgh, PA

♦ * ♦

Pro Tavo pirštus, Viešpatie, 
kaip smiltys srūva laikas, 
pro tavo pirštus jis bėga kaip vanduo, 
o aš renku jo trupinius, 
kaip renka žiedus vaikas...

Viešpatie, būk su manim, 
kai aš čia žemėje tik svečias 
ir kaip greitaskrydis paukštis 
maldų ir atgailos šauksme 
einu prie Tavęs jau laiptą paskutinį 
ir žengti slidų žingsnį vis bandau.

Būk su manim, 
kai aš tiesiu rokas 
į Tavo tėviškąją ranką įsikibti. 
Laikyk mane, kai pas Tave 
gyvenimo keliu einu.
Leisk nuolatos man būti su Tavimi.

Kun. Vytautas PIKTURNA
Senovinis avilys Aukštaitijos nacionaliniame 
parke A. Balbieriaus nuotr.
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KĘSTUČIO VALIŪNO
10-ties metų mirimo sukaktis

Jau dešimt
metis, kai 1992 m. 
sausio 25 d. savo 
namuose Sout- 
hamptone, Long 
Island, New Yor
ke, mirė dr. Kęs
tutis Juozas Va
liūnas, ekono
mistas, visuome
nininkas, ilgame
tis Vyriausio Iš
laisvinimo komi
teto pirmininkas.

Kęstutis Va
liūnas gimė Kau
ne 1923 m. rug
pjūčio 6 d. Augo
Jonavoje, kur tė |^ęStUĮįs Valiūnas V. Maželio nuotr. 
vas Dominykas —---------------------------------------
buvo valsčiaus viršaitis, o motina Marija (Pečiulytė) 
- mokytoja. Be Kęstučio, šeimoje augo dar su sū
nūs: Algirdas, vėliau medicinos daktaras ir Vytau
tas, ekonomistas ir JAV karo aviacijos pulkininkas.

Kęstutis mokėsi Kauno jėzuitų gimnazijoje, bu
vo skautas ir 1941 m. baigė VIII gimnaziją Kaune. 
1944 m. pasitraukęs į Vakarus, studijavo ekonomi
ką Grąžo, Prahos, Wuerzburgo universitetuose, o 
1947 m. Tuebingeno universitete gavo ekonomikos 
daktaro laipsnį, magna cum įaudė laipsniu apgynęs 
disertaciją apie Lietuvos ir Vokietijos užsienio pre
kybą. 1951 m. atvyko į JAV ir pradėjo sėkmingai 
reikštis ekonominiame gyvenime. Su dr. Juozu 
Kazicku įkūrė bendrovę “Neris Intemational”, buvo 
direktorius ir dalininkas kituose tarptautiniuose pre
kybos telkiniuose.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo komiteto pir
mininku išrinktas 1966 m. gruodyje. Šiose pareigose 
išbuvo keturis terminus, iš viso 12 metų. 1978 m. su
šauktoji VLIKo konferencija buvojo paskutinė. 1979 
m. sausio 28 d. Kęstutis Valiūnas pakeltas į VLIKo 
garbės pirmininkus, o 1979 m. kovo 24 d. pirmininko 
pareigas perdavė naujai išrinktajam vadovui dr. Ka
ziui Bobeliui.

Prekybos reikalais dažnai važinėjo po pasaulį ir 
visur nepraleido progos kelti Lietuvos bylos reikalus: 
Europoje, Pietų Amerikoje, Azijoje ir Austrijoje. Bu

vo itin aktyvus Helsinkio dokumentų pasirašymo įvy
kiuose. Bendradarbiavo lietuvių, vokiečių spaudoje. 
1988 m. New Yorke išleido anglų kalba knygą “Ser- 
ving Lithuania” (286 psl.), kur aprašė savo veiklą.

Jam pirmininkaujant VLIKui, jūreivis Simas 
Kudirka iššoko iš sovietinio laivo. Tas įvykis nu
skambėjo pasaulyje. Kudirka, kuris buvo suimtas ir 
kalinamas, buvo išvaduotas ir čia daug pasidarbavo 
Valiūno vadovaujamas VLIKas.

1979 m. vasarą į Valiūnų namus New Rochella, 
New York, įsibrovė plėšikai, sumušė savininką ge
ležiniu vamzdžiu ir, tik pabūgę policijos sirenų, pa
spruko. Sužeistas Valiūnas buvo nuvežtas į ligoninę, 
po to įvykio nebematė viena akimi, turėjo sunkumų 
su vaikščiojimu - nuo negalavimų neatsigavo, sumen
ko ir užgeso.

Kęstutis Valiūnas buvo vedęs dr. Domo Jasaičio 
dukterį Eleną, išaugino keturis sūnus (trys ekono
mistai, vienas dailininkas).

Dr. Kęstučio Valiūno veikla Lietuvos laisvei at
gauti buvo itin reikšminga - jis tam skyrė daug 
pastangų ir, veikdamas tarptautinėje plotmėje, daug 
pasiekė Lietuvos labui.

Kęstutis Čerkeliūnas

Mirė kun.
VYTA UTAS PIKTURNA

Kun. Vytautas 
Pikturna mirė š. m. 
sausio 19 d. Matu
laičio slaugos na
muose, Putnam, 
CT. Laidotuvių 
mišios buvo auko
tos sausio 21 d. 
Matulaičio slau
gos namų koply
čioje. Mišias au
kojo vienuolika 
kunigų. Pagrin
dinis mišių cele
brantas buvo 
Msgr. A. Cantons. 
Dalyvavo ir vys
kupas Daniel Hart 
iš Norvvich, CT. Kun. Vytautas Pikturna

Pamokslą lietuviškai pasakė kun. R. Krasauskas, 
Matulaičio slaugos namų kapelionas, o angliškai 
kalbėjo Msgr. A. Cantons. Po mišių palaidotas se
selių vienuolyno Dangaus Vartų kapinėse, Putnam, 
CT.

Vytautas Pikturna gimė Kelmėje 1915 m. vasario 
25 d. 1934 m. baigė Šiaulių gimnaziją ir įstojo į Kau
no kunigų seminariją. VDU teologijos-filosofijos 
fakulteto teologijos skyrių baigė 1939 m. ir tų pačių 
metų birželio 3 d. arkivyskupo Juozo Skvirecko buvo 
įšventintas kunigu. Iki komunistų okupacijos buvo 
Kauno IV gimnazijos kapelionu.
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1941 m. spalio mėnesį nacių Gestapo buvo su
imtas, kalintas įvairiuose kalėjimuose ir 1942 m. va
sario 10 d. išvežtas į Dachau koncentracijos stovyklą, 
kur išbuvo iki 1945 m. balandžio mėnesio, kai JAV 
kariuomenė išlaisvino.

Vėliau kun. V. Pikturna apsigyveno Muenchene, 
buvo lietuvių studentų kapelionu, Lietuvos kunigų 
sąjungos vicepirmininku ir šios sąjungos biuletenio 
Vox Temporis redaktoriumi.

1949 m. emigravo į JAV ir buvo paskirtas vikaru į 
Angelų Karalienės lietuvių parapiją Brooklyne, NY. 
Šioje parapijoje atlikdavo visas vikaro pareigas, pa
tarnaudavo lietuviams dvasiniuose reikaluose, do
mėjosi ir rėmė spaudą, buvo nuoširdus Darbininko 
bičiulis. Lietuvių Tremtinių draugijos pavestas, 1950 
m. suorganizavo lituanistinę šeštadieninę mokyklą 
prie Apreiškimo parapijos. 1951-1953 m. buvo Lux 
Christi red. kolektyvo narys (vedė pamokslų skyrių).

1981 m. išėjo į pensiją ir persikėlė gyventi į Riviera 
Beach, FL. Ten toliau patarnavo lietuviams dvasi
niuose reikaluose, aukodamas sekmadienias mišias 
Šv. Pauliaus bažnyčioje Riviera Beach.

Pablogėjus sveikatai, 1998 m. rugpjūčio mėn. per
sikėlė į Matulaičio slaugos namus Putnam, CT, kur 
ir mirė. The Tablet, Brooklyno diocezijos savaitraštis, 
vasario 2 d. laidoje talpino platoką aprašymą apie 
velionį ir įdėjo fotografiją.

Kun. Vytautas Pikturna buvo iškalbus ir žmonių 
mėgiamas pamokslininkas, talentingas rašytojas. 
1954 m. buvo išleista jo apie mišias parašyta knyga 
Amžinoji auka. Vėliau parašė trijų tomų pamokslų 
knygą Šviesa ir gyvenimas, kurią 1956 m. išleido JAV 
Lietuvių Kunigų Vienybė; spausdino Franciscan 
Press; viršelį piešė Paulius Jurkus. Šie jo pamokslai, 
skirti kiekvienam metų sekmadieniui ir ypatingoms 
šventėms, tikrai yra labai taiklūs, išmaningi, parašyti 
gražia lietuvių kalba. Pamokslais ilgą laiką naudojosi 
daug lietuvių kunigų JAV. Ši pamokslų knyga gerai 
žinoma net Lietuvoje dvasininkų ir kunigų seminarijų 
studentų tarpe.

Savo skaudžius pergyvenimus 1942-1945 m. Da
chau koncentracijos stovykloje kun. Vytautas Piktur
na aprašė 1945 metais Vokietijoje leistame Naujasis 
gyvenimas žurnale. Velionis buvo davęs leidimąjuos 
perspausdinti savaitraštyje Darbininke. Nespėjus to 
padaryti, spausdinsime juos naujajame Darbininke 

a.ž.

Mirė tėv.
JUOZAS VAIŠNYS , S J

2001 m. gruodžio 19 d. Chicagos Holy Cross 
(Šventojo Kryžiaus) ligoninėje po operacijos ir plau
čių uždegimo mirė ilgametis “Laiškų lietuviams” re
daktorius, Amerikoje ir Lietuvoje žinomas lituanistas, 
tėv. Juozas Vaišnys, SJ.

Juozas Vaišnys gimė 1913 m. lapkričio 1 d. Augo 
Marijampolėje, kur gerais pažymiais baigė Rygiškių 
Jono gimnaziją. Pasak jo paties, į Jėzaus draugiją 
įstojo po tam tikrų svyravimų ir dvejonių. Filosofiją 
studijavo Innsbruke, taip pat Romoje; čia buvo 
įšventintas kunigu, dvejus metus mokėsi teologijos 
ir atliko tercijatą, vėliau šiaurinėje Italijoje vadovavo 
Marijos sodalicijai, šiandien plačiai žinomai krikš
čioniškojo gyvenimo bendruomenei, ir katalikiškam 
jaunimui. Be to, Turino jėzuitų namuose dirbo vyres
niojo pagalbininku ir mokytojavo Genuos jėzuitų 
gimnazijoje, kur vadovavo skautams. Chicagoje ėmus 
kurtis lietuviams jėzuitams, tėv. J. Vaišnys 1949 m. 
šiame mieste aktyviai įsitraukia į skautiškojo jaunimo 
gyvenimą. Jis ėjo įvairias pareigas: buvo brolijos ir 
Amerikos rajono dvasios tėvas, kursų vedėjas, sto
vyklų, suvažiavimų organizatorius ir vadovas. Už sėk
mingą veiklą apdovanotas Lelijos ordinu ir pakeltas 
vyresniuoju skautininku.

1950-1963 ir 1969-2000 metais tėv. J.Vaišnys bu
vo jėzuitų leidžiamo religinės ir tautinės kultūros žur
nalo “Laiškai lietuviams” redaktorius. Ypač jis rū
pinosi literatūriniais konkursais, jaunųjų literatų ug
dymu, kalbos skyreliu. Be to, jis buvo Lietuvių ka
talikų mokslų akademijos ir nuo 1977 m. Lituanisti
kos instituto narys. Taip pat garsėjo kaip aktyvus žur
nalistas, gimtosios kalbos puoselėtojas. Kartu su A. 
Klimu išleido vadovėlį “Dabartinės lietuvių kalbos 
rašyba” (1982) ir knygą “Praktinė lietuvių kalbos 
vartosena” (1985).

Gruodžio 22 d. gedulinių Mišių koncelebracijai 
Chicagos jėzuitų namų koplyčioje vadovavo ir pa
mokslą pasakė tėv. L. Zaremba, SJ. Mišių aukoje 
dalyvavo kunigai I. Urbonas, A. Svarinskas, V. Rim
šelis, J. Duoba, V. Labašauskas, Z. Kulbys, A. Pa
liokas, K. Trimakas, J. Kelpša ir kiti. Po Mišiųjėzuitų 
koplyčioje paskutinį atsisveikinimo žodį tarė kun. A. 
Paliokas. Velionis palaidotas Šv. Kazimiero kapinė
se.

Bažnyčios žinios Nr. 1 (145) 2002

“DARBININKAS” PO PERTRAUKOS
(atkelta iš 1 psl.)
pagreitino ir Jūsų, mieli skaitytojai, gražūs ir gausūs atsiliepimai apie (periodinį) “Darbininką” ir apgailestavimai, 
kad savaitraštis po 50 metų turėjo būti sustabdytas. Dalį tų atsiliepimų spausdiname “Skaitytojai rašo" skyriuje 
6-7 puslapiuose, čia ypatingai dėkojame už ilgesnius laiškus Juozui Baužiui (spausdintas anksčiau) ir Aurelijai 
Balašaitienei, už nostalgiją ir prielankumą.

Naująjį “Darbininką” pradžioje siuntinėsime visiems periodinio “Darbininko” skaitytojams, užsimokėjusiems 
2001-jų metų prenumeratą.

Sveikindami visus “Darbininko” bičiulius Šv. Velykų proga, linkėdami gausių Prisikėlusio Kristaus ma
lonių, sakome: iki greito pasimatymo!
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Nauji Telšių, Vilkaviškio ir Panevėžio vyskupai

(atkelta iš 4 psl.)
vienuolių teologijos ir katechetikos slaptųjų kursų 
vadovų. Nuo 1991-ųjų dėsto Bažnyčios istoriją Vil
niaus universiteto Istorijos fakultete, nuo 1998 metų 
- docentas.

1989-aisiais paskirtas Vilniaus arkivyskupijos 
katechetinės komisijos nariu, neakivaizdinės ka
techetų mokyklos prie Vytauto Didžiojo universiteto 
Teologijos fakulteto Vilniaus skyriaus dėstytoju bei 
globėju, 1996 metais - šio skyriaus direktoriumi. 
1989-aisiais paskirtas Lietuvos jėzuitų provincijos 
provincijolu. 1995 m. šios pareigos patikėtos dar 
trejiems metams.

1997 m. konsekruotas vyskupu ir paskirtas 
Vilniaus arkivyskupo augziliaru. Tais pačiais metais 
išrinktas Lietuvos Vyskupų Konferencijos generaliniu 
sekretoriumi. Nuo 1997-ųjų yra Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos (LK-MA) pirmininkas.

Vyskupas Rimantas Norvilą
Gimė 1957 m. gruodžio 2 d. Babtuose (Kauno r.) 

1986 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų 
seminariją. 1991 m. vasario 24 d. įšventintas kunigu. 
Dirbo vikaru Kauno Arkikatedroje, Šv. Juozapo bei

Kviečiame paremti TAUTOS FONDĄ 
savo darbu ir aukomis.

Remdami TAUTOS FONDĄ remiate Lietuvos švietimą 
ir demokratijos įtvirtinimą Lietuvoje.

TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.

Aukas siusti:
351 Highland Blvd. tel/fax: (718)277-0682
Brooklyn, NY 11207-1910 el.paštas:TAUTFD@aol.com 

Prisikėlimo parapijose Kaune. 1993 metais paskirtas 
Kauno arkivyskupijos kurijos kancleriu. 1995 metais 
išvyko studijuoti į Romą, kur Popiežiškajame Šv. To
mo universitete įgijo teologijos licenciato laipsnį.

1997 m. birželio 29 d. konsekruotas vyskupu. 
1997.07.01 -2001.07.01 laikotarpiu ėjo Kauno kunigų 
seminarijos rektoriaus pareigas. 1999 m. liepos 27 d. 
paskirtas Kauno arkivyskupo generalvikaru.

Vyskupas Jonas Kauneckas
Gimė 1938 m. birželio 6 d. Trajoniškio kaime 

(Pasvalio r., Krinčino parapija). 1964-1968 metais 
neakivaizdžiai studijavo vokiečių kalbą Maskvos 
aukštuosiuose užsienio kalbų kursuose. Baigęs šiuos 
kursus, Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą 
ir literatūrą.

Nuo 1959 metų kasmet mėgindavo stoti į Kauno 
tarpdiecezinę kunigų seminariją, tačiau sovietų 
valdžia vis neleisdavo jo priimti. į kunigų seminariją 
galiausiai priimtas 1972 metais, o 1977-ųjų gegužės 
22 dieną Kauno Arkikatedroje įšventintas kunigu.

1977-1983 metais - Telšių Katedros vikaras, vėliau
- Skaudvilės ir Adakavo klebonas. 1978-1984 metais
- Tikinčiųjų teisėms ginti komiteto narys. 1990-aisiais 
paskirtas atkurtos Telšių kunigų seminarijos vice- 
rektoriumi ir seminarijos dėstytoju. Nuo 1993 metų
- Telšių seminarijos dvasios vadas, nuo 1990-ųjų - 
Telšių vyskupijos kunigų tarybos narys, nuo 1994 
metų - Telšių vyskupijos konsultorių kolegijos narys. 
1993 metais Popiežiaus paskirtas monsinjoru. Nuo 
1994-ųjų - Telšių ateitininkų dvasios vadas.

2000 m. gegužės 13 d. nominuotas vyskupu ir 
paskirtas Telšių vyskupu augziliaru. Vyskupu kon
sekruotas 2000-ųjų rugpjūčio 5 dieną.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas

Kviečiame visus taupyti ir skolinti iš 
lietuviu išteisto ir vadovaujamo 

SCHUYLER SAVINGS BANK 
24 Davis Avė.

Kearny, New Jersey 07032 
Bankas švenčia 75-erių metu sukakti! 

Pilnas ir draugiškas patarnavimas, įskaitant 
•Taupymo sąskaitas, certifikatus ir IRA 

•Čekių sąskaitas - asmeniškas ir komercines 
•Paskolas - namų, namų remonto 

Home Eųuity ir automobilių 
•ATM naują mašiną ir korteles 
•Tiesioginį pinigų deponavimą 

Patogios darbo valandas,
pilnai Federalinis valdtios apdraustos sąskaitos 

Kalbame lietuviškai...

Mūsų telefonai: (201) 991-0001 
arba skambinkite mums nemokamai

1-888-SCHUYLER (1-888-724-8953)

LIETUVA 2002
Pigiausios kainos skrydžiams į 

VILNIŲ 
iš New Yorko, Chicagos, Los Angeles, Detroito, 

CIevelando, Floridos ir kitų JAV miestų 
Finnair ir kitomis oro linijomis.

•Mašinų rezervacijos Vilniuje 
•Viešbučiai

•9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą

VYTIS TRAVEL
40-24 235 St. 

Douglaston, NY 11363 
Tel.: 800-778-9847 

718-423-6161 
Fax: 718-423-3979

e-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET 
vveb.site: WWW.VYTISTOURS.COM

mailto:TAUTFD@aol.com
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
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Kristaus Prisikėlimo šventėje ramybės ir taikos 
visiems parapijiečiams linki

Kun. JOSEPH FONTI - administratorius 
PARAPIJOS TARYBA

Apreiškimo parapija 
Brooklyn, NY

Nuoširdžiai sveikina visus parapijiečius 
Viešpaties Jėzaus Prisikėlimo šventėje!

Kun. VINCAS VALKAVIČIUS, klebonas

NORWOOD, MA 
Šv. Jurgio parapija

Sveikiname visus lietuvius švenčių proga ir 
linkime Dievo palaimos!

Kun. PETRAS BURKAUSKAS 
klebonas

Šv. Andriejaus parapija, Philadelphia, PA 
Šv. Kazimiero parapija, Philadelphia, PA

Sveikiname visus lietuvius ir 
linkime Prisikėlusio Kristaus palaimos!

Kun. STEPONAS ŽUKAS, klebonas 
Prel. ALBERTAS CONTONS, klebonas emeritas

BOSTON, MA 
Šv. Petro parapija

Linkime savo parapijiečiams linksmų Velykų!

Kun. RICHARD BRADY, klebonas 
Kun. ALBINAS JANIŪNAS, klebonas emerit.

LAWRENCE, MA
Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija

Kristui prisikėlus, ramybės ir taikos visiems 
parapijiečiams

Kun. JAMES T. ROONEY, klebonas 
Kun. VYTAS VOLERTAS, vikaras

MASPETH, NY 
Viešpaties Atsimainymo parapija

Kristaus Prisikėlimo šventėje nuoširdžiai 
sveikiname visus parapijiečius

Kun.STANISLOVAS ANUŽIS, klebonas 
Prel. Dr. ALGIRDAS OLŠAUSKAS

Prel. JONAS A. KUČINGIS, klebonas emeritas

LOS ANGELES, CA
Šv. Kazimiero parapija

Malonių Velykų švenčių linkiu 
visiems parapijiečiams!

Prel. Dr. JOSEPH ANDERLONIS, S.T.D., 
klebonas

PHILADELPHIA, PA 
Šv. Jurgio parapija

Pavasariško Šv. Velykų džiaugsmo visiems 
parapijiečiams linki

Kun. JONAS PRŪSAITIS, klebonas 
Kun. PETRAS ŠAKALIS, kleb. emerit.

BROCTON, MA
Šv. Kazimiero parapija

Šv. Velykų proga nuoširdžiai sveikiname 
visus parapijiečius!

Kun. ALFREDAS T. ŽEMEIKIS, klebonas 
Dijak. HENRIKAS KETURVVITIS

ELIZABETH, NJ 
Šv. Petro ir Povilo parapija

Nuoširdūs sveikinimai visiems Šventose Velykose!

Kun. Dr. EUGENIJUS SAVICKIS, klebonas

NEW YORK, NY 
Vilniaus Aušros Vartų parapija
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/nykiai 
pMaaiįįe

Rusija sausio 27 d. patyrė 
vieną skaudžiausių smūgių per 
beveik 2.5 metų vykstantį Čečė
nijos karą. Numušus sraigtasparnį 
“Mi-8”, žuvo penki rusų kariuo
menės vadai, tarp jų - du generolai. 
Iš viso žuvp 14 žmonių. Atsa
komybę už šį išpuolį prisiėmė če
čėnų sukilėliai. Šis įvykis - skau
dus smūgis Rusijos prezidentui 
Vladimir Putin, kuris yra pa
skelbęs, kad Čečėnijos karas jau 
laimėtas ir kad federalinės pajė
gos Čečėnijoje šiuo metu tik pa
laiko tvarką. Oficialiais Maskvos 
pranešimais, per žiaurų partiza
ninį karą Čečėnijoje žuvo daugiau 
kaip 3,500 rusų kareivių, tačiau 
Rusijos kareivių motinų komiteto 
duomenimis, tikrasis žuvusiųjų 
skaičius gali būti tris kartus 
didesnis. BNS

Kabule sausio 29 d. pirmą 
kartą iškelta nauja Afganistano 
valstybinė vėliava, kurią pasienio 
reikalų ministras Amanullah 
Zadran apibūdino kaip “kankinių 
vėliavą” ir paragino valstybę siek
ti vienybės. Naujoje vėliavoje grą
žintos juoda, raudona ir žalia 
spalvos, kurios buvo numatytos 
pagal 1964 m. Konstituciją. Per 
pastaruosius 23 metus, kai Af
ganistane vyko nuolatiniai karai, 
kiekviena grupuotė bei vyriausybė 
savavališkai pasirinkdavo vėlia
vą. Elta

NATO valstybių vyriausybių 
nuostata, kad šį rudenį turi būti 
priimtas sprendimas dėl didelės 
plėtros, darosi vis tvirtesnė. Ma
noma, kad į NATO gali būti pri
imtos Baltijos valstybės ir Slo
vėnija, taip pat Slovakija, Rumu
nija ir Bulgarija. Tokios nuomo
nės laikosi daugelis NATO vals

tybių, pirmiausia JAV, linksta ma
nyti, jog būtina pakviesti Baltijos 
valstybes. “Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos privalumas yra gerėjanti 
ekonominė būklė, pavyzdingai 
veikianti demokratinė sistema ir 
gerai vykdoma kariuomenės re
forma”, rašo Lenkijos laikraštis 
“Rzeczpospolita”, pridurdamas, 
kad “Baltijos valstybės turi įta
kingų šalininkų tarp JAV Kongre
so narių, kurie tvirtina, jog atėjo 
laikas atitaisyti 1939 metų skriau
dą, kai likimo valiai paliktas 
Baltijos valstybes užsigrobė So
vietų sąjunga”. Elta

Sausio 28 d. mirė 94 metų 
švedų rašytoja Astrid Lindgren, 
parašiusi daug itin populiarių 
knygų vaikams, tarp jų - apysakas 
apie strazdanotą išdykėlę Pepę 
Ilgakojinę. Dėl visų mylimos 
rašytojos, kuri 1999 m. buvo 
išrinkta populiariausia šimtmečio 
švede, mirties, liūdesį išreiškė 
karalius Carl XVI Gustaf ir 
premjeras Goran Persson. Elta

Ispanijos, kuri iki birželio 30 
d. pirmininkaus Europos Sąjungai 
(ES), gynybos ministras Federico 
Trillo įspėjo, jog neturi priemonių 
apsiginti nuo užsienio teroristų iš
puolių ir paragino įkurti Europos 
gynybos tarybą bei agentūrą, kuri 
vadovautų ES ginklų pramonei. F. 
Trillo pabrėžė, kad Europos gy
nybos politikos “pirmasis įsa
kymas” turėtų būti siekimas, kad 
“gynybos pramonė stiprintų gy
nybą, o ne ją silpnintų”. “Jeigu mū
sų vyriausybės nepasieks susi
tarimo, kiekvienas iš mūsų sieks 
užsitikrinti saugumą savo pačių 

Nevv Yorko Maironio lituanistinės mokyklos vaikai Vasario 16-tos 
minėjimo metu Aldutės Belzer nuotr.

jėgomis”, perspėjo jis. BNS

Vatikanas vasario 8 dieną pra
nešė, kad per ateinančius kelerius 
metus išslaptins prieškario, An
trojo pasaulinio karo bei pokario 
laikotarpio archyvus, siekdamas 
paneigti kaltinimus, jog tuometinis 
popiežius Pijus XII pernelyg mažai 
padarė Holokaustui sustabdyti. 
1998 m. Vatikanas jau buvo pa
skelbęs pareiškimą, kuriame ap
gailestavo dėl krikščionių, ne- 
sustabdžiusių fašistų genocido 
prieš žydus “klaidų ir klystkelių”, 
tačiau formaliai neatsiprašė ir 
nepasmerkė Pijaus XII neveik
lumo. Šis Šventojo Sosto pareiš
kimas nuvylė viso pasaulio žydus. 
Kai kas tuomet net tvirtino, jog jis 
pablogins žydų ir katalikų santy
kius. LR

Kelis šimtmečius neutraliteto 
besilaikiusi Švedija vasario 11 d. 
pristatė naują gynybos politiką, 
kurioje oficialiai numatoma ga
limybė bendradarbiauti su kitomis 
valstybėmis atsakant į busimąsias 
grėsmes saugumui. Žinovų ma
nymu, toks žingsnis yra įžanga 
narystei į NATO. BNS

Buvusį New Yorko merą Ru- 
dolph Giuliani Didžiosios Bri
tanijos karalienė Elizabeth II 
vasario 13 d. už vadovavimą mies
tui po tragiškų rugsėjo 11-osios 
teroro išpuolių JAV įšventino į ri
terius. Be to, karalienė Britų im
perijos kavalieriaus ordinais pa
gerbė New Yorko policijos vir
šininką Bemard Kerik ir miesto 
ugniagesių viršininką Thom Von 
Essen. Elta
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Kovo 20 d. - pavasario pradžia.
Žiema New Yorke šiemet buvo 

ypatingai švelni - užėmė rekordinę 
antrąją vietą savo švelnumu pas
kutiniame šimtmetyje.

Gavėnia - atgailos laikotarpis, 
kuris baigiasi Kristaus Prisikėlimo 
švente - Velykomis kovo 31 d., 
prasidėjo vasario 13 d. Katalikai, 
sulaukę 14 metų amžiaus, privalo 
susilaikyti nuo mėsos valgymo 
Pelenų dieną ir kiekvieną gavėnios 
penktadienį. Tikintieji nuo 18 iki 
59 metų dar privalo Pelenų dieną 
ir didįjį penktadienį pasninkauti, t. 
y. valgyti tik tris kartus per dieną, 
o kitus du kartus lengvai užkan
dant. Didysis Penktadienis išpuola 
kovo 29 d.

Kančios (Verbų) Sekmadienis 
šiemet išpuola kovo 24 d. Su šia 
diena Katalikų Bažnyčioje pra
sideda didžioji savaitė, kuri bai
giasi Kristaus Prisikėlimo švente 
- Velykomis kovo 31 d.

Maironio lituanistinė mokyk
la nuo pereito rudens sėkmingai 
veikia Atsimainymo parapijos 
Maspethe CCD pastate (buvu
siam seselių name), kuris buvo 
tam tikslui atremontuotas, kam
bariai pritaikyti mokyklos kla
sėms.

Mokyklos Vasario 16-tos die
nos minėjimas įvyko š. m. vasa
rio 9 d. Maspetho parapijos sa
lėje. Mokyklos tėvų komiteto 
pirmininkė Valdonė Gaubienė 
pakvietė mokytoją Salvijų Kun- 
gį pravesti minėjimą, kuris tarė 
įvadinį žodį. Programą atliko mo
kyklos mokiniai, sugiedodami 
Lietuvos himną. Deklamavo 
eilėraščius, padainavo daineles ir 
kt.

Programoje dalyvavo apie 40 
mokinių ir jų tėvelių. Apsilan
kė parapijos klebonas J. T. Rooney 
ir vikaras kun. Vyt. Volertas. 
Po programos vyko vaišės.

VELYKŲ PAMALDOS 
LIETUVIŲ 

PARAPIJOSE

Apreiškimo parapijos žinios
Didžiosios savaitės apeigų 

Apreiškimo parapijoje šiemet 
nebus.

Velykų dieną, t. y. kovo 31 d. 7 
vai. ryto Prisikėlimo mišias aukos 
vyskupas Paulius A. Baltakis, 
OFM. Po mišių - velykiniai pus
ryčiai parapijos salėje. 10 vai. lie
tuviškų mišių Velykų dieną ne
bus.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios

Velykų laikotarpio pamaldų 
tvarka:

Didįjį Ketvirtadienį: 7 v. v. 
Paskutinės Vakarienės mišios ir 
procesija. Lankymas Švč. Sakra
mento iki 10 v. v. Didįjį Penk
tadienį: Kryžiaus Keliai bus 
pravesti lauke trijų Maspetho 
parapijų ribose. Prasidės 12 vai. 
vidudienį. 7 v. v. bažnyčioje bus 
skaitoma Kančios istorija. Didįjį 
Šeštadienį: Velykų vigilijos mi
šios 7 v. v. Velykų Sekmadienį 
mišios: 8 v., 10 v. ir 12:30 v. ang
liškai; 11:30 v. - lietuviškai.

Vilniaus Aušros Vartų para
pijoje (32 Dominick St., Manhat
tan, NY) Prisikėlimo mišios bus 
Velykų rytą, kovo 31 d., 9 vai. Po 
mišių parapijos salėje vyks 
velykinis pobūvis.

AUKOS “DARBININKUI”, 
kurias nespėjome paskelbti prieš 
sustabdant “Darbininką”:

100 dol.: Laima Price, 
Wellesley, MA;

50 dol.: Vytas Abromaitis, N. 
Woodstock, CT;

35 dol.: S. D. Banaitis, 
Wilsonville, OR;

18.25 dol.: Vida Petronis, Mi- 
ami, FL.

15 dol.: Alfonsas Mikolainis, 
Franklin, NH;

Po 10 dol.: Geraldine S. 
Ganzer, New Britain, CT; Kęst. 
Katinas, Fleishman, NY.

(bus daugiau)

Julius Keleras dabartinėje 
“Darbininko” redakcijoje nedirba.

Vyskupas Paulius A. Baltakis, 
OFM, šiuo metu yra išvykęs į 
Floridą, kur rytų pakraščio 
lietuviams praveda rekolekcijas. Į 
savo rezidenciją Brooklyno 
pranciškonų vienuolyne grįžta 
kovo 15 d.

Vysk. P. A. Baltakio, OFM, 
kalendorius

Kovo 17 d. - Sutvirtinimo Sak
ramentas, Cambridge, MA.

Kovo 31 d. - Prisikėlimo pa
maldos, Apreiškimo parapija, 
Brooklyn, NY.

Balandžio 6 d. - vestuvės, Man
hattan, NY.

Balandžio 14 d. - vysk. R. 
Mulvee 25-erių metų vyskupystės 
jubiliejus, Providence, RI.

Gegužės 5 d. - Sutvirtinimo Sa
kramentas Aušros Vartų parapi
joje, Montreal, Canada.

Gegužės 12 d. - Sutvirtinimo 
Sakramentas Prisikėlimo parapijo
je Toronto, Canada.

Gegužės 19 d. - Sutvirtinimo 
Sakramentas Pal. Jurgio Matulai
čio misijoje, Lemont, IL.

Birželio 1-2 d. - Sutvirtinimo 
Sakramentas “Vasario 16-tos” 
gimnazijoje, posėdis su Vokietijo
je dirbančiais lietuviais kapelio
nais.

Birželio 3-10 d. - Prancūzijo
je gyvenančių lietuvių lanky
mas.

Birželio 21 d. - Kardinolo 
T. McCarrick 25 metų vysku
pystės jubiliejus, Washington, 
DC.

Liepos 2-20 d. - atostogos.
Liepos 22-30 d. - Pasaulio Jau

nimo dienos su Šv. Tėvu, Toronto, 
Canada.

Rugpjūčio 2-19 - įsipareigoji
mai Lietuvoje, PLB pirmininkų 
posėdžiai Druskininkuose.

Spalio 13 d. - L K R Šalpos 
metiniai posėdžiai, Putnam, CT.

Spalio 14-18 d. - Lietuvių kuni
gų seimas ir metinės rekolekcijos, 
Putnam, CT.

Spalio 27 d. - Lietuvių Šv. Jur
gio parapijos 200 metų jubiliejus, 
Philadelphia, PA.

Lapkričio 10-15 d. - JAV vys
kupų konferencijos posėdžiai, Wa- 
shington, D.C.
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DARBININKAS
341 HIGHLAND BLVD. 
BROOKLYN, NY 11207

ADMINISTRACIJA 
PRANEŠA

Norime paskelbti kelių rūšių 
aukotojus:

Pirma grupė skaitytojų, kurie 
iš anksto buvo užmokėję už 2002- 
uosius metus, jų čekiai nebuvo 
inkasuoti, bet jiems buvo grąžinti. 
Kai kurie iš jų tuos čekius mums 
prisiuntė vėl, skirdami tą sumą:

1. Paaukoti Kretingos lab
daros valgyklai: George Mos- 
kites, Windsor, CT - 50.00 dol.; 
Jonas Kučinskas, Sunny įsiės 
Beach, FL - 42.50 dol.; Teresė Ze- 
bertavičius, Treasure Island, FL - 
17.50 dol.; Kostas Jurkevičius, 
Centerville MA - 42.50 dol.; Au
gust Dumbra, Saginaw, MI -10.00 
dol.; Henrikas Laucius, Paterson, 
NJ - 52.50 dol.; Danutė Bobelienė, 
Massapeųua Park, NY - 38.00 dol.; 
Joseph Ardys, Fairwiew, PA - 
38.75 dol.

2. Padengti “Darbininko” su
sidariusius nuostolius: Sofija 
Marija Sližys, Littlerock, CA - 
110.00 dol.; Stasė Prekeris, San 
Jose, CA - 70.00 dol.; Aldona 
Mechachonis, Bedford, NH - 
40.00 dol.; J. E. Andrušis, Wood- 
haven, N Y - 45.00 dol.

Non-periodical Newsletter 
Published by Franciscan Fathers 

Editorial & Business Office 
tel.:718-827-1351

fax: 718-827-2046 
e-mail: darbininkas@hotmail.com

Redaguoja ir rankraščius savo nuožiūra taiso 
REDAKCINĖ KOMISIJA.

Antra grupė skaitytojų, kurie iš 
anksto buvo užmokėję už 2002-jų 
metų prenumeratą, jų čekiai buvo 
inkasuoti, todėl jiems buvo išrašyti 
ir išsiųsti “Darbininko” čekiai. Kai 
kurie iš jų grąžino tuos čekius, 
skirdami tą sumą:

1. Paaukoti Kretingos lab
daros valgyklai: J. Astas, Ha- 

R. Kisieliaus nuotr.

milton, Ont. Canada - 45.00 dol.;
J. Tiskus, New Canaan, CT - 33.75 
dol.; Stasė Kavaliūnas, Nevv Smyr- 
na Beach, FL - 33.75 dol.; Vyt. 
Soliūnas. Lemont, IL - 45.00 dol.; 
Stasė Latoškinienė, Hampton 
Bays, NY - 25.00 dol.; Aldona 
Zikaras, Woodhaven, NY - 37.50 
dol.; Aleksandra Sakas, Lemont, 
IL-45.00 dol.

2. Paremti naująjį “Darbi
ninką”: Mary J. Gallagher, Sun 
City, AZ - 45.00 dol.; Adelaida 
Balbata, St. Petersburg, FL - 33.75 
dol.; Aldona M. Shumvvay, 
Worcester, MA - 65.00 dol.; Stasė 
Girdžiusaitė, Ridgevvood, NY - 
18.75 dol. (bus daugiau)

Pavasaris atėjo, varnėnai vėl sugrįžo

Šv. Velykų proga sveikina ir 
linki visiems gausių Dievo malonių

LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖS ŠALPOS
Direktorių Taryba 

ir štabas
Brooklyn, NY

Velykų džiaugsmo ir paguodos 
visiems lietuviams!

Tėv. BENEDIKTAS JURČYS, OFM 
Pranciškonų provincioias

Sveikinu visus draugus, pažįstamus ir 
buvusius parapijiečius Šv. Velykų proga!

Kun. STASYS RAILA

Douglaston, NY

Kristaus prisikėlimo šventėje 
mieliems mūsų skaitytojams, bendradarbiams ir 

dosniems mūsų rėmėjams 
linkime skaidraus Velykų džiaugsmo ir 

geriausios kloties.

DARBININKO redakcija ir administracija

mailto:darbininkas@hotmail.com
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VASARIO 16-oji 
NEVV YORKE

(atkelta iš 1 psl.)
Paulius Baltakis, OFM. Svei
kinimo žodį tarė Lietuvos gen. 
konsulas Nevv Yorke dr. Rimantas 
Morkvėnas. Vilija Morkvėnienė 
perskaitė Kovo 11 -osios Lietuvos 
Nepriklausomybės aktą, o Petras 
Palys - Vasario 16-osios Nepri
klausomybės paskelbimo dekla
raciją. Kaip kasmet, taip ir šiemet 
dalyvavo keli Nevv Yorko miesto 
ir Nevv Yorko valstijos atstovai, 
perskaitę savo sveikinimus ir pro
klamacijas.

Pagrindinę kalbą pasakė Yale 
universiteto profesorė dr. Elona 
Vaišnienė, kuri publikos buvo 
šiltai priimta. Meninėje prog
ramoje buvo muzikai iš Lietuvos, 
pirmą kartą pristatyti nevvyor- 
kiečiams: pianistas Aidas Puo
džiukas, studijuojantis Juilliard 
muzikos mokykloje Nevv Yorke, ir 
jo brolis smuikininkas Dainius 
Puodžiukas, studijuojantis Boston 
universitete. Jų pasirodymas buvo 
rimtas ir profesionalus, o publika 
negailėjo jiems plojimų.

Buvo renkamos aukos. Veikė 
baras, ten buvo daug suneštų pyra
gų bei kavos. Visa programa truko 
apie keturias valandas. a. d.

Aukos Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, atsiųstos 
per pranciškonų vienuolyną 
Brooklyne, NY:

Moterų draugija, per Mrs. J.
Povilaitis, Omaha, NE -100 dol.;

V. A. Staškus, Cleveland, OH - 
50 dol.;

Mr. ir Mrs. M. Erčius, Little 
Neck, NY - 50 dol.;

Elena Augulis, Paterson, NJ - 
30 dol.;

Stasė Kaselis, Cincinnati, OH 
- 25 dol.

(bus daugiau)
Norintieji prisidėti prie val

gyklos išlaikymo, prašomi aukas 
siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207
Pažymėkite, kad tai Jūsų auka 

Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai. Aukos bus skelbiamos 
“Darbininke”.

LK Religinės Šalpos direktorių 
posėdis

LK Religinės Šalpos direktorių 
posėdis įvyko šeštadienį, 2002 m. 
vasario 2 d., Šalpos patalpose - 351 
Highland Blvd., Brooklyn, NY. 
Diena pradėta šv. Mišiomis, kurias 
Šalpos geradarių intencija kon- 
celebravo vyskupas Paulius A. 
Baltakis, OFM, su septyniais di
rektorių tarybos nariais kunigais. 
Posėdis pradėtas malda; po to nau
jas protokolų sekretorius Romas 
Drazdauskas perskaitė praėjusio 

LKR Šalpos direktorių posėdžio dalyviai (iš k. į deš.): kun. Jonas Rik- 
teraitis, Romas Drazdauskas, kun. Stanley Zarauskas, OP, prel. Albertas 
Kontautas, sės. Eugenia Lukošius, Tėv. Pranciškus Giedgaudas, OFM, Ina 
Gvildienė, vysk. Paulius A. Baltakis, OFM, Vita Matusaitienė, Rata 
Gudelienė, Vida Jankauskienė, Tėv. Placidas Barius, OFM, ir prel. Antanas 
Rubšys. Trūksta kun. Vytauto Volerto ir Josephinos Senken.

posėdžio protokolą. LKRŠ direk
torių tarybos pirmininkas vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, savo žody
je apibudino Šalpos nuveiktus dar
bus ir skatino visus direktorius 
prisidėti prie sėkmingos tolimes
nės veiklos. Iždininkas kun. Vytau
tas Volertas savo pranešime pabrė
žė, kad nežiūrint nuostolių apturė
tų rugsėjo 11-os pasekmėje, finan
siniai reikalai kruopščiai ir teisin
gai tvarkomi. Išsamesnį pranešimą 
pristatė Šalpos reikalų vedėja Vida 
Jankauskienė. Nuo paskutinio di
rektorių posėdžio spalio mėnesį, 
Lietuvai paskirta ir pervesta 
204,170.00 dolerių finansinė pa
rama. Studentų paramai Šalpoje 
randasi du fondai: Lukas/Užupis ir 
Valauskas, kurie administruojami 
LKRŠ, o stipendijų paskirstymas 

priklauso Lietuvos Ateitininkų Fe
deracijai ir Lietuvos marijonams. 
Kadangi studentų padėtis Lietuvo
je yra ypatingai smarkiai pablogė
jusi, su malonumu pranešta, kad 
pastaruoju metu buvo išduotos 62 
(po $300.00) stipendijos. Gaunami 
padėkos laiškai įrodo kaip teigia
mai jos yra įvertinamos. Anonimi
nio aukotojo dėka naujai įsteigtas 
kardinolo Vincento Sladkevičiaus 
fondas merdėja, kadangi gautos 

pradinės akcijos labai nuvertintos, 
reikia palaukti ir tikėtis jų page
rėjimo. Nuspręsta ir toliau prisidėti 
prie A.P.P.L.E. (American Profes- 
sional Partnershipfor Lithuanian 
Education) vasaros religijos/etikos 
ir katalikiškų mokyklų srauto kur
sų pravedimų Lietuvoje. Kaip ir 
praeityje, direktorė Vita Matusai
tienė sutiko pasirūpinti 2002 metų 
loterijos fantais. Iš pristatytų naujų 
prašymų paskirta 49,500.00 dole
rių finansinė parama. Po trumpų 
diskusijų priimtas 2003 fiskalinių 
metų biudžetas.

Skanius ir iškilius pietus daly
viams paruošė Šalpos tarnautoja 
Josephina Senken. Jai priklauso 
visų gili, nuoširdi padėka. Vėlyvą 
popietę posėdis užbaigtas prel. A. 
Kontauto malda. V.J.
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SKELBIAMAS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS
“Darbininko” administracija 

skelbia knygų išpardavimą, 
kuris tęsis visus 2002-uosius 
metus. Knygos yra išpraduo- 
damos labai žemomis kainomis. 
Prašome visų skaitytojų pasi
naudoti tuo išpardavimu, jei ne 
dabar, tai ateityje.

Introduction to Modern 
Lithuanian. L. Dambriūnas, A. 
Klimas, W. R. Schmalstieg. 471 
psl., kietais viršeliais. Tai ge
riausias vadovėlis išmokti lietuvių 
kalbą svetimtaučiams. Visi pa
aiškinimai anglų kalba. Knyga 
suskirstyta į 40 pamokų. Gale 
knygos gana didelis priedas skir
tas skaitymams, gramatikai ir 
žodynui. Amerikos universitetai 
lietuvių kalbos kursuose naudoja 
šią knygą. Kaina 30 dol. Nupigin
ta kaina - 20 dol.

Lietuvių-anglu kalbų žody
nas. B. Piesarskas, B. Svecevi- 
čius. 512 psl., kietais viršeliais. Tu
ri apie 27,000 žodžių. Kaina 15 
dol. ir 1 dol. persiuntimui. Da
bar nupiginta kaina - 10 dol. su 
persiuntimu.

Anglų-lietuviu kalbų žody
nas. V. Baravykas. 590 psl., kie
tais viršeliais. Turi apie 30,000 
žodžių. Kaina 15 dol. ir 1 dol. 
persiuntimui. Dabar nupigin
ta kaina - 10 dol. su persiunti
mu.

Lithuania 700 Years, angliškai 
parašyta knyga geriausia dovana 
Jūsų amerikiečiams draugams. Ji 
supažindina su Lietuvos senove, 
jos spalvinga istorija, okupa
cijomis ir rezistencija. Tai garsių 
lietuvių istorikų straipsnių rin-

kinys. Kaina 2 ^LP(LKA)2628
piginta kaina 2002, Nr.l 
siuntimu. Yr
egzempliorių.

Lithuanian Cookery. Autorė 
Izabelė Sinkevičiūtė. 1993 m. 
išleista 5-ji laida šios populia
riausios lietuviškų valgių virimo 
knygos angių kalba. Nupiginta 
kaina - 15 dol. su persiuntimu.

Knygos gaunamos rašant:
Darbininkas-Administr.
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207
arba skambinant administraci

jai tel.: 718-827-1351. Ad- 
minitracijos patalpos ir telefo
nas veiks visus 2002 metus.

Laukiame Jūsų, 
mieli skaitytojai, nuomonių, 

patarimų ir pasiūlymų 
naujajam “Darbininkui”: 

tel.:718-827-1351 
fax: 718-827-2046 

e-mail: 
darbininkas@hotmail.com
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