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Darbas, nuovargis, dienos įvykių sriautas svaigina mus. 
Tame sriaute ir Velykos nuteka mažiau palietusios dvasią, 
mintį. O buvo laikas, kada Velykos lietuviui žmogui buvo 
labiausiai laukiama šventė. Laikai pakito. Dabar miesti
niame gyvenime regim daugiau švenčiamas Kalėdas nei 
Velykas, nors Kalėdos ir verčiamos pirkimo-pardavimo 
sezonu.

Kas betgi mėgina nesiduoti 
apsvaigintam pirkimo-parda- 
vimo-pramogų sriauto, negali 
nesustoti mintimi prie Velykų 
prasmės - tokios reikšmingos 
prieš porą tūkstantmečių ir da
bar.

Kalėdos buvo gerosios Nau
jienos, Atpirkimo vilties šventė. 
Kristaus gimimas - tai paskuti
nis tarpsnis žmonijos lauki
mo istorijoje - ilgoje istorijo
je, nuo pat žmogaus nusikalti
mo, pažado atsiųsti Atpirkėją, to 
pažado gaivinimo pranašų žo
džiais.

Ilgoje laukimo naktyje Kris
taus gimimas tą laukimą užbai
gė šviesia viltimi ir buvo naujo 
laikotarpio aušra, kur anoji vil
tis įvykdyta - atėjo žmogaus ir 
žmonijos Atpirkimas.

Patį svarbiausią šio atpirkimo 
aktą reiškia Velykos - Kristaus 
prisikėlimas. Prisikėlimas iš nu
mirusių - tai mirties nugalėji
mas, kurio nepajėgia laimėti žmogaus pastangos. Tik 
Dievas tegalėjo tai padaryti. Dėl to prisikėlimas iš 
numirusiųjų yra Kristaus dievybės ženklas. Su Kristaus 
prisikėlimu prasidėjo naujas atpirkto žmogaus ir žmonijos 
laikotarpis.

Tačiau kaip laukimo istorijoje žmonės svyravo: čia gar
bino Jehovą, čia ėmė garbinti aukso veršį, - taip ir atpirkto 
žmogaus istorijoje banguoja tarp Dievo garbinimo ir žmo
gaus garbinimo. Šiuo metu žmogaus garbinimo banga 
yra paveikusi ne tik Kristaus priešininkus, bet ir Jo skel

Prisikėlimas

bėjus. Nebepaneigdami Kristaus buvimo, matydami 
jame didį žmogų, kartais mėgina nutylėti Kristaus 
dievystę, nutylėti dėl to ir Kristaus prisikėlimą iš 
numirusiųjų, iškreipti Velykų šventės tikrąją prasmę. O 
krikščionių tikėjime Prisikėlimas vis tiek buvo ir lieka 
didžioj i tikėjimo tiesa.

Prieš Velykų triumfuojantį 
sekmadienio rytą, prieš 
Prisikėlimą betgi ėjo kančios 
savaitė. Atpirkimas atėjo tik 
po didžios kančios - gun
dymo, provokavimo, išdavi
mo, nuplakimo, paniekinimo, 
nukryžiavimo ir mirties. At
pirkimas laimėtas ne mili
jonais, bilijonais, biudžete 
skirtais. Reikėjo tam asme
ninės Kristaus aukos. Ir ne 
paaukojimo, bet pasiaukoji
mo. Tik pasiaukojimas da
ro stebuklus. Pasiaukojimas 
yra esminė prielaida Pri
sikėlimui. Pasiaukojimas ir 
šiandien yra sąlyga bet kuriai 
žmogiškai pergalei.

Mūsų laikais nėra po
puliarus pasiaukojimas. Net 
tam tikros filosofijos siekia 
įkalbėti, kad žmogaus gy
venimo tikslas - džiaugtis, 
naudotis gyvenimo malo
numais. Auka svetima.

Čia ir vėl yra priežastis,
kodėl Velykos dabar mažiau populiarios nei Kalėdos: 
vengiama aukos, dėl to vengiama minėti tą istorinį 
didžiausio pasiaukojimo aktą.

O tačiau ar atpirktojo žmogaus istorijoje yra vie
nos ar kitos mados banga, pastovios yra ir pasiliks 
krikščionių tikėjimo suminėtos esminės tiesos: atpirki
mas atėjo per auką ir mirtį. Nugalėjimas atėjo per 
prisikėlimą. Kas įsižiūrės į šias tiesas, pajus, kiek yra 
prasminga senoji giesmė: Linksma diena mums 
nušvito: Kristus kėlės, mirtis krito.
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Lietuvai įstojus į Europos Są
jungą (ES), aukštąjį išsilavinimą 
turintys žmonės galės lygiomis tei
sėmis su kitais ES gyventojais da
lyvauti Europos darbo rinkoje bei 
tobulinti savo kvalifikaciją Europos 
šalių universitetuose, jų diplomai bus 
pripažinti Europoje. “Svarbu, kad tiek 
aukštojo mokslo baigimo diplomas, 
tiek patirtis Lietuvoje bus vertinami 
lygiai tokiomis pačiomis teisėmis, 
kaip ir kitų ES šalių piliečių”, - tei
gia Vilniaus universiteto Tarptautinių 
santykių ir politikos mokslų institu
to direktorius R. Lopata. Stojimas į 
ES suteiks daugiau galimybių Lie
tuvos studentams bei norintiems tęsti 
aukštesnes pakopos studijas ES 
šalyse - jie galės daug paprasčiau 
stoti į pasirinktas specialybes. Eu
ropos Sąjungoje Lietuvos studentai 
turės galimybę laisvai įsidarbinti 
lygiomis teisėmis su kitais ES pi
liečiais, kai kuriose ES šalyse paleng
vės ir studijų sąlygos, nes Lietuvai 
tapus ES nare nebereikės mokėti 
studijų mokesčio. Šiuo metu dauge
lis šalies universitetų derina spe
cialybių mokymo programų turinį bei 
nuostatas su ES šalių reikalavimais. 
Užsienio universitetų mokymo prog
ramas jau atitinka veterinarijos, ar
chitektūros, politikos mokslų spe
cialybės, baigiamos derinti stoma
tologijos, medicinos bei kitų specia
lybių programos bei nuostatai. Norė
dami įsidarbinti ES šalyse, šių pro
fesijų atstovai turės pateikti tik aukš
tojo mokslo baigimo liudijimą, tačiau 
neprivalės atlikti papildomosios pro
fesinės praktikos ES šalyse, kurios 
kartais buvo reikalaujama iki šiol.

BNS
Tarptautinio valiutos fondo 

(TVF) direktorių valdyba, įvertinusi 
2002 metų Lietuvos makroekono
minius rodiklius ir šalies ekonomikos

tendencijas, pripažįsta šalį per metus 
padarius įspūdingą pažangą bei prog
nozuoja pastovų augimą 2003 metais. 
Kaip informavo Finansų ministerija, 
Tarptautinio valiutos fondo direktorių 
valdyba, vasario 26 d. Washingtone 
vykusiame posėdyje išanalizavusi 
Lietuvos dirbusios TVF misijos atas
kaitą bei naujausiąjai pateiktą infor
maciją, pripažino Lietuvos Vyriausy
bės vykdytas struktūrines reformas 
buvus sėkmingas ir sukūrusias pa
grindą tolesniam ekonomikos augi
mui. TVF ekspertų teigimu, BVP au
gimas, pagrįstas eksportu bei šokte
lėjusia vidaus paklausa ir pasiekęs 
5,9 %, pranoko net pačius optimistiš
kiausius lūkesčius. Jų ataskaitoje taip 
pat teigiama, kad 2002 m. bendro 
šalies biudžeto fiskalinis deficitas, 
išankstiniais vertinimais, buvo 1,2%, 
t. y. žemesnis nei užsibrėžta 1,5% 
riba. Dokumente pabrėžiama, kad 
toks fiskalinio deficito lygis pasiektas 
nepaisant sumažėjusios mokesčių 
bazės. TVF ekspertų vertinimu, “glo
balaus ekonominio nuosmukio sąly
gomis Lietuvos ekonomika pade
monstravo atsparumą bei lankstumą, 
ir jo makroekonominė padėtis toliau 
gerėjo”. TVF direktorių valdybai pa
teiktoje misijos ataskaitoje pabrėžia
ma, kad daugelis svarbiausių Lietu
vos ekonomikos rodiklių 2003 m. bu
vo netgi geresni nei numatyta prog
ramoje. TVF direktorių valdybos pa
tvirtintame valdybos dokumente tei
giamai vertinama 2002 m. vykdyta 
mokesčių reforma, Vyriausybės 
veiksmai savivaldybių finansų prie
žiūros srityje bei administracinių ge
bėjimų stiprinimas siekiant kuo efek
tyviau panaudoti ES struktūrinių fon
dų paramą. Elta

Privalomasis referendumas 
dėl Lietuvos narystės į Europos Są
jungą (ES) vyks dvi dienas - gegužės 
10-ąją ir 11-ąją. Taip pat nuspręsta 
pailginti balsavimo referendumo lai
ką nuo 6 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 
Ypatingos skubos tvarka priimtomis 
pataisomis taip pat buvo sumažinti 
reikalavimai sprendimui šiuo klausi
mu priimti ne mažiau kaip vieno treč
dalio visų rinkimų teisę turinčių pilie
čių balsų - maždaug 900 tūkst. Da

bar sprendimas bus laikomas priimtu, 
jeigu už jį pasisakys daugiau kaip 
pusė referendume dalyvavusių rinkė
jų. Tokį reikalavimą taiko ir absoliuti 
dauguma ES kandidačių. Lietuva iki 
pataisų priėmimo buvo nustačius pa
čius griežčiausius reikalavimus. 
Anksčiau buvo planuota referendu
mą rengti tik vieną dieną - gegužės 
11-ąją. Sprendimą pratęsti referen
dumo trukmę nulėmė nuogąstavimai 
dėl galimo nerangaus gyventojų daly
vavimo. Visuomenės nuomonės ap
klausų duomenimis, Lietuvos narystę 
remia apie 68% šalies gyventojų. Vi
sateise ES nare Lietuva tikisi tapti 
2004 m. BNS

Kauno miestas metrukus pui
kuos isjaponiškų vyšnaičių - sakurų 
alėja. Šimtą medelių, dovanotų Lie
tuvos ir Japonijos draugystės aso
ciacijos, Kauno miesto valdžios at
stovai nusprendė pasodinti Nemuno 
saloje, tarp dviejų pėsčiųjų tiltų, ties 
vandens kanalu. Alėja nusidrieks 
daugiau kaip pusę kilometro, bet 
vyšnaičių žiedais bus galima gėrėtis 
tik kitąmet. Simbolinės sakurų so
dinimo iškilmės vyks balandžio 24- 
ąją. Tądien Kaune rengiama Lietu
vos ir Japonijos draugystės šventė - 
koncertuos abiejų šaiiųjaunieji cho
ristai, suvažiuos Lietuvos ir Japonijos 
draugystės asociacijos nariai.

Lietuvos žinios

Pavasaris A. Balbieriaus nuotr.
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Didžiosios krikščionybės šventės 
- Kalėdos, Velykos, Sekminės - 
mums teikia išskirtinę progą prisi
minti, kad Dievas yra mūsų gyvybės, 
egzistencijos ir amžinojo gyvenimo 
šaltinis, kad jame “gyvename, ju
dame ir esame” (Ad. 17:28).

“Per šventes Dievas kiekvienam nori atskleisti vis naują išganymo paslaptį, 
kasmet tarsi iš naujo išgyventi susitikimą su Paslaptimi” (rašytoja Jurgita 
Ivanauskaitė).

Religija yra mūsų jungtis su Dievu ir ją galima laikinai išjungti iš savo gy
venimo, tačiau žmogus, anksčiau ar vėliau, grįžta prie savo egzistencijos 
šaltinio - Dievo.

“Skeptikai teigdavo, jog turį bent pusę smegenų turėtų suprasti, kad jo
kio Dievo nėra. Dabar gi mokslininkai (m. p.) mums sako, kad pusė sme
genų, ar dalis jų, yra skirta religiniams išgyvenimams”. (Newsweek 2001.05.07).

Pagal socialinių tyrimų duomenis tikinčiųjų skaičius į Jėzaus Kristaus 
prisikėlimą ir antrąjį atėjimą - grįžimą j pasaulį - per paskutinius tris metus 
padidėjo iš 61% iki 66%, įskaitant trečdalį, kurie sakosi niekuomet nėra 
lankę bažnyčios (US Nevvsand World Report, 1997.12.15).

Rašytojas ir filologas Tomas Venclova, pokalbyje su “Sandora” redakto
re sako: “Kadangi mano tėvas buvo laisvamanis, o motina prisitaikė prie 
jo pažiūrų, aš buvau pakrikštytas tik nacių laikais kokių penkerių metų am
žiaus... Daug metų buvau agnostikas, vėliau vadinau save “tikinčiu", bet 
nepraktikuojančiu, dabar praktikuojančiu... Dievas yra mįslė. Šnekos apie 
“Dievo nužudymą” arba “Dievo mirtį”, kylančios daugumoje iš Frederiko 
Nietzsches, yra mano manymu beprasmės... Amerikoje kažkas ant sienos 
užrašė: “Dievas mirė”. Pasirašė Nietzsche. Už kelių dienų šalia atsirado 
kitas užrašas - Nietzsche mirė. Pasirašyta - Dievas.”

“Ieškodamas savęs neišvengiamai susiduriu su klausimu apie Dievą. Kar
tais bandoma to (Dievo suvokimo) išvengti, apgauti save svaiginantis, bet 
tokio bandymo pabėgti (nuo Dievo) padariniai yra labai liūdni - pakrikimai, 
pamišimai, savižudybės” (teatro ir kino režisierius Jonas Vilkas).

Velykos su pasiruošiamuoju 40 dienų gavėnios laikotarpiu padeda mums 
suvokti ir kančios prasmę mūsų gyvenime - jei su Kristumi kenčiame, su 
Juo ir būsime išaukštinti. Kryžius yra ne tik kančios, bet ir prisikėlimo simbolis. 
Kiekvienas, kalbantis apie pernelyg sunkų savo nešamą kryžių, turėtų 
suprasti, kad jam yra suteikta ir bene svarbiausia prisikėlimo sąlyga. Kry
žius gali virsti sparnais. Kryžius kaip simbolinė figūra, man reiškia žmo
giškosios būties esmę: jo horizontalė ženklina profaniškos kasdienybės 
slenkstį, o vertikalė - sakralinę buities kryptį, nuolatinį veržimąsi ir kilimą 
Dievop” (Jurgita Ivanauskaitė).

Bažnyčia mus kviečia būti “prisikėlimo žmonėmis”, protu ir širdimi priiman
čiais paslaptį, kad kaip Adome visi mirštame, taip Kristuje visi prisikelsime: 
“Kas mane tikti, tas turi amžiną gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną” 
(Jn. 11:25; 6:54).

Džiugaus velykinio aleliuja linkiu Jums visiems, mieli broliai, sesės Kristuje.

Mirė arkivyskupas 
Charles A. SALATKA

Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM

Charles A. Salatka. Oklahoma 
City, OK, arkivyskupas emeritas, po 
trumpos ligos mirė š. m. kovo 17 d. 
St. Ann Retirement namuose Okla
homa City, OK, sulaukęs 85 metų 
amžiaus.

Velionis gimė 1918 m. vasario 26 
d. Grand Rapids, MI. Jo tėvai - 
lietuviai imigrantai: Charles (Kazi
mieras) Antanas Salatka ir Mary 
(Baliūnaitė) Salatka, atvykę į JAV 
pereito šimtmečio pradžioje. Šeimo
je buvo penki vaikai: sūnūs Joseph, 
Charles ir John, dukterys Elda - 
vėliau vienuolė seselė Mary Fio- 
rence ir Mary Salatka Meconis. Visa 
šaima pirklausė Šv. Petro ir Povilo 
lietuvių parapijai Grand Rapids, Ml. 
kur vaikai mokėsi parapijinėje mo
kykloje.

Charles baigė St. Joseph’s kunigų 
seminariją savo gimtajame mieste ir 
1945 m. vasario 24 d. vysk. Francis 
Joseph Haas jįten pat įšventino į ku
nigus.

Porą metų velionis mokytojavo 
toje pačioje seminarijoje, kol buvo iš
siųstas studijuoti bažnytinę teisę į 
Romoje esantį Institute of Civil and 
Canon Law. 1948 m. grįžęs į Grand 
Rapids, buvo paskirtas klebonu į St. 
Michael’s parapiją Coopersville. 
Klebonavo keliose kitose parapijo
se.

1962 m. kovo 6 d. kun. Charles 
Salatka buvo konsekruotas vysku
pu. Vadovavo kelioms diecezijoms

(nukelta į 13 psl.)
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Matulaičio slaugos namai Putname, CT, ir Vilią Maria
laukia lietuvių
Aldona PRAPUOLENYTĖ

Išgyvenus penkiolika metų Con
necticut valstijoje atrodė, kad Ma
tulaičio Slaugos namus, kuriuos pa
statė Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserys Putname, CT, slaugos ir 
priežiūros reikalingiems lietuviams, 
yra žinomi visiems Naujosios Ang
lijos lietuviams. Tačiau šiuo metu 
juose gyvena daugiau amerikiečių negu lietuvių. Vietų 
juose dažniausiai yra. Tai kur lietuviai? Argi jie, sulaukę 
85 ir 90 metų, visi yra stiprūs ir nereikalingi profesinės 
slaugos ir medicininės priežiūros? Prisitaikydama prie 
“Darbininko” sumažėjusio formato, trumpai papasakosiu, 
kas vyksta Putnamo seselių administruojamuose Ma
tulaičio namuose, paklausdama:

- Ar vyresnio amžiaus lietuviai ir jų vaikai žino, kad 
Matulaičio slaugos namuose apart profesinės aukš
to lygio slaugymo ir medicininės priežiūros dar yra

Vilią Maria, Thompson, CT

Grupelė lietuvių Matulaičio slaugos namų gyventojų prie
Kūčių stalo 2002 m. gruodžio 24 d., Putname, CT

Matulaičo Slaugos namai

palaikomos mūsų tautinės tradicijos? Ar jie žino, kad 
čia galima kalbėti lietuviškai, ir niekas iš jų nesijuo
kia?

Slaugos namų koplyčioje kasdien aukojamos mišios 
lietuviškai. Negalinčius jose dalyvauti, kapelionas kun. 
R. Krasauskas aplanko jų kambariuose ir atneša ko
muniją. Kokia didelė malonė tikinčiajam, kad jis ar ji 
paliko šią laikinąją buveinę pasiruošę iškeliauti į Am
žinąją... O pasilikusiai šeimai kaip širdyje ramu, kad mo
čiutė ar senelis, motina ar tėvas girdėjo lietuvių kalba 
besimeldžiančią seselę, kapelioną, talkininkę, giedančius 
lietuviškai...

Lietuviai slaugos namuose du kart savaitėje susirenka 
lietuviškoms programoms. Sužino, kas vyksta pasaulyje, 
Lietuvoje, išreiškia savo nuomones. Pavyzdžiui, prieš ir 
po Lietuvos prezidento rinkimų vyko gyvos diskusijos. 
Nenorėjo priimti rezultatų. Sako, mus vėl apgavo... (Kas 
- skaitytojai tegul patys atsako).

Po tokių pokalbių neapsieinama be dainų. Visuomet 
atsiranda dainuojančių ir jie, su programos vedėja, dai
nuoja mažiausiai pusę valandos, o negalintieji dainuoti 
klausosi ir prašo: “daugiau, daugiau”.

Advento pabaigoje Namai pasipuošia kalėdinėmis eg
lutėmis. Namų centre atsistoja didelė aukšta eglė, pa
puošta baltais šiaudinukais; vestibiulyje mažesnė eglutė 
pasidabina tikrais šiaudų papuošalais. Sienos nukabi- 
nėjamos lietuviškų ornamentų girliandomis. Tikrai pajauti 
nuotaikingą Kūdikėlio gimimo laukimą.

O Kūčios! Visi lietuviai, pasipuošę šventadieniniais 
drabužiais, keliauja į valgomąją salę. Ilgas baltai užtiestas 
stalas, žvakės, žalumynai suteikia kalėdinę nuotaiką. Tik 
per paskutines Kūčias po staltiese nebebuvo šieno. Gal 
ir gerai, nes jei ištrauki trumpą šiaudą, ar rimtai, ar juokais 
pagalvoji, kad jau laiko liko nedaug... Prie stalo visi 
meldžiasi už save, už tėvynę, už tuos, kurių jau nėra... 
Giedam giesmes, laužiam kalėdaičius, ragaujame net vi
sų dvylikos tradicinių valgių... Viskas skanu, bet ska
niausios tai silkės, nes jų gauname tik per Kūčias.
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Neskubame nuo stalo, nes lietuviams 
smagu pabūti drauge, palinkėti vieni 
kitiems susitikti prie Kūčių stalo ir 
kitais metais...

Matulaičio slaugos namuose 
vyksta ir daugiau lietuviškų švenčių 
minėjimų. Vasario 16-sios minėji
mą rengia Lietuvių Bendruomenės 
skyrius. Suvažiuoja lietuviai ir iš 
apylinkių, o mes Slaugos namų 
gyventojai, tik nusileidžiame vienu 
aukštu žemyn į auditoriją... ir klau
somės kalbėtojų, džiaugiamės prog
rama... Pavasarį - gegužinės pa
maldos, o vasarą vyksta Šiluvos at
laidai, procesijos... Ir viskas lietu
viškai...

Ne be to, kad slaugos namai lieka 
slaugos namais, o ne savais, pri
vačiais; tačiau Matulaičio slaugos na
mai mums lietuviams turi ypatingą 
lietuvišką reikšmę, ir dėl to čia atvykę 
lietuviai nejaučia ir neišgyvena to 
didelio skirtumo tarp savo ir ne savo 
namų.

[ visus Matulaičio slaugos namų 
renginius atvažiuoja ir Vilią Maria 
gyventojai. Vilią Maria yra Thomp- 
son, CT, 4 mylios nuo Putnamo 
centrinio vienuolyno. Čia gyvena 
žmonės, kurie pajėgia dar patys 
savistoviai apsitarnauti, patys iš
sivirti. Čia įrengti patogūs atskiri 
2, 3, ar 4 kambarių buteliai. Sese
lės nuveža apsipirkti. Vilią Maria 
aplinka labai graži. Didelis sklypas, 
apaugęs ąžuolais ir eglėmis, o pa
vasarį gėlės ant gėlių! Gyventojos irgi 
prisideda prie Seselių pasodintų gėlių 
priežiūros ir Vilią Maria skęsta 
tulpėse, pakalnutėse, bijūnuose, 
astrose...

Ir seselės ir abiejų namų gy
ventojai kviečia savo tautiečius at
važiuoti pasižiūrėti, ir, laikui atėjus, 
čia apsigyventi. Vietų dažniausiai yra 
laisvų.

Informacijągalima gauti: 
www.matulaitisnursinghome.org 

arba
MNH Sočiai Service, 10 Thur- 

ber Rd., Putnam, CT 06260.
Vilią Maria adresas:
Vilią Maria, P.O. Box 155, 

Thompson, C T 06277.

Kaziuko mugė Hartforde, CT

Vilkiukai ir paukštytės Kaziuko mugėje

Jau virto tradicija, kad pirmą kovo 
sekmadienį iš visos Connecticuto 
valstijos renkasi pulkai žmonių į skau
tų rengiamą Kaziuko mugę. Hart
fordo skautai, vadovaujami Stepono 
Zabulio ir gausaus jo padėjėjų būrio, 
ir šiais metais suruošė atvykusiems 
tikrą šventę. Iš pat ryto Švč. Trejybės 
bažnyčioje buvo aukojamos ypatin
gos mišios. Jų metu buvo peršventin- 
tos iš neseniai New Havene uždary
tos Šv. Kazimiero parapijos bažny
čios atvežtos relikvijos ir Šv. Kazi
miero statula. Tuo pasirūpino Eugeni
jus Žiurys ir ŠvČ. Trejybės bažnyčios 
administratorius Jacobs. E. Žiurys, 
gimęs ir augęs New Havene. tad šios 
bažnyčios uždarymas jam buvo labai 
skaudus išgyvenimas. Jo senelis bu
vo vienas iš pagrindinių bažnyčios 
rėmėjų, tėvai ir kiti artimieji taip pat 
daug aukojo Šv. Kazimiero bažny
čiai. Dabar E. Žiurys rūpinasi, kur 
perkelti išdrožinėtą kryžių, likusį 
stovėti prieš bažnyčią.

Susirinkusius į parapijos salę suti
ko didžiulis plakatas, skelbiantis Šv. 
Kazimiero dieną. Sueiga pradėta 
Stepono Zabulio prakalba; kun. P. 
Gurklys, MIC, perkirpo raudoną 
juostą, paskelbdamas mugės pra
džią. Trys sesės buvo pakeltos į pa- 
skautininkes ir davė įžodį. Taip pat 
trys paukštytės Švč. Trejybės bažny
čioje davė įžodį ir įsijungė į skautų 
būrį. Jas sveikino draugai, tėveliai, 
seneliai. Džiugu matyti, kaip Hartfor
do skautų organizacija, turinti gilias 
tradicijas, vėl atgaivina ir atnaujina 
savo veiklą.

Kaip ir kiekvienais metais, Švč. 
Trejybės parapijos salė buvo išpuošta. 
Šį kartą pavasariškai džiugino akį žy
dinčių forsitijų šakelės. Smalsuolių ir 
pirkėjų ypatingo dėmesio susilaukė 
Aldonos Saimininkienės iš šiaudų 
sukurti paveikslai. Čia pat salėje bu
vo galima įsigyti ir mažųjų dailininkų 
paukštyčių ir vilkiukių darbelių. Jie 
piešė čia pat salėje ir su savo vadove 
Maryte Banevičiene mielai priiminė
jo užsakymus. Mugėje buvo galima 
įsigyti įvairių darbų iš gintaro: pa
veikslų, karolių, sagių Astos Nenor- 
tienės išradingai sukurtų verbų. 
Nemažas būrys domėjosi knygomis. 
Lietuviško maisto gausumas privertė 
suglumti ir pagalvoti ar tik čia ne Lie
tuva? Prie vieno stalo buvo susida
riusi net eilė, ten vikriai su šypseno
mis veiduose sukosi Raminta ir To
mas Nenortai, tik prieš mėnesį pra
dėję prekiauti lietuviškais produk
tais. Hartfordo LB apylinkės pirm. 
Danutė Grajauskienė taip pat buvo 
paruošusi stalą - norintieji galėjo 
įsigyti Hartfordo apylinkės LB lei
dinį, kuris leidžiamas kas mėnesį, jo 
sumanytoja ir sudarytoja pati pirmi
ninkė. Leidinyje galima rasti įvairių 
renginių datas bei smagaus pasiskai
tymo. Atvykusieji galėjo pasivaišinti 
šeimininkių priruoštais patiekalais: 
kugeliu, dešrelėmis su kopūstais, o 
nuo saldumynų stalo net akys raibo. 
Kaip pasakojo aktyvi šios mugės ren
gėja Danguolė Banevičienė, šią pui
kią šventę ruošia ir skautai, ir ben- 
druomenininkai drauge.

Sigita Šimkuvienė

http://www.matulaitisnursinghome.org
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Sunny Hills, FL

Marian Meshkun

Velykų džiaugsmo ir 
paguodos visiems lietuviams!

Tėv. BENEDIKTAS JURČYS, OFM 
Pranciškonų provinciolas

Kristaus prisikėlimo šventėje

100-sis gimtadienis
Marijona Palčiauskaitė- 

Meškūnienė (dabar vadinama 
Marian Meshkun) vasario 22 d. 
sulaukė 100 metų amžiaus. Jos 
gimtadienis buvo švenčiamas sek
madienį, vasario 23 d. Iškilmingos 
pamaldos vyko St. Francis of 
Assisi bažnyčioje Blountstovvn, 
FL. Ši parapija buvo įsteigta ir 
bažnyčia pastatyta jubiliatės pa
stangomis. Į pamaldas buvo pakviestas Šv. Teresės “An
trosios jaunystės” choras iš Sunny Hills. Ir choristės, ir 
pati jubiliatė buvo apsirengusios lietuviškais tautiniais 
drabužiais. Pamaldų metu buvo giedamos lietuviškos 
giesmės.

Po pamaldų vyko iškilmės Neal Civic Center. Dalyviai 
buvo supažindinti su jubiliatės ilgu ir įdomiu gyvenimu; 
po to sekė sveikinimai, gauti iš JAV prezidento, Floridos 
gubernatoriaus, Floridos senatorių ir vietinio Atstovų 
Rūmų nario, miesto mero, Lietuvos ambasadoriaus V. 
Ušacko, Pensacola-rallahassee vyskupo John H. Ri- 
card. Prel. F. Szczykutovvicz, kuris aptarnauja ir Sunny 
Hills, ir Blountstovvn katalikų parapijas, ką tik grįžęs iš 
Romos, atvežė popiežiaus palaiminimą.

Po iškilmingos dalies, “Antrosios jaunystės” choras, 
vad. G. Beleckienės, padainavo keletą dainų lietuviškai 
ir angliškai. Sukaktuvininkė, ir čia tautiniais drabužiais 
pasipuošusi, tvirtu balsu padėkojo visiems sveikinusiems 
ir susirinkusiems ją pagerbti.

Marijona Meškūnienė yra gimusi Papilėje, Žemaitijoje. 
Jos tėvas atvyko į JAV praėjusio šimtmečio pradžioje, o 
jos motina ir ji pati su broliu Jonu atvyko 1910 m. Čia gi
mė sesuo Ona ir brolis Karolis. Marijona ištekėjo už 
Jono Meškūno 1920 m., būdama vos 17 metų, ir išgyveno 
su juo 63 metus iki jo mirties 1983 m. Vaikų jiedu ne
turėjo. Ilgą laiką gyveno Waterburyje, CT. Sulaukę pen
sininkų amžiaus, persikėlė į Miami, FL, o 1972 m. apsigy
veno Blountstovvn, FL, miestelyje. Ir dabar gyvena savo 
name, visiškai nenorėdama keltis į senelių slaugos na
mus. Pati apsitvarko ir net žolę aplink namą nupjauna. 
Ištikima lietuviškai dvasiai, Marijona nori būti ir palaidota 
tautiniai drabužiais. Linkime Marijai Meškūnienei dar 
ilgų ir džiaugsmingų metų.

Kanadiečių koncertas
Kovo 2 d., sekmadienį, mus aplankė dainuojanti pora: 

Lilija Turūtaitė ir Vytautas Mašalas iš Toronto. Jiedu 
giedojo lietuviškų pamaldų metu Šv. Teresės bažnyčioje, 
o 3:00 v. parapijos salėje atliko lietuvių ir tarptautinių 
dainų koncertą, visus susirinkusius sužavėdami. Į kon
certo pabaigą ir publiką įtraukė į bendrą dainavimą. Į 
koncertą atsilankė 74 klausytojai: beveik visi Sunny Hills 
lietuviai ir grupė kitataučių mūsų kaimynų. J. S.

mieliems mūsų skaitytojams, bendradarbiams 
ir dosniems mūsų rėmėjams 

linkime skaidraus Velykų džiaugsmo ir 
geriausios kloties.

DARBININKO redakcija ir administracija

LIETUVOS RESPUBLIKOS
GENERALINIS KONSULATAS NEVV YORKE

Mieli mažojo “Darbininko” 
leidėjai ir skaitytojai!

Lietuvos Respublikos generalinio konsulato 
Nevv Yorke darbuotojų bei savo ir žmonos vardu 

nuoširdžiai sveikinu Jus ir Jūsų šeimas 
su Šventomis Velykomis!

Linkiu Jums visiems 
pavasariškos nuotaikos, geros sveikatos ir 

asmeninės gerovės.

MINDAUGAS BUTKUS 
Generalinis konsulas

Velykiniai margučiai
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Bažnyčią žuom

Kaišiadorių vyskupijos 
žinios

Pernai, rugpjūčio 13 d. Kaišiadorių 
Katechetikos centras surengė šios 
vyskupijos tiky bos mokytojų dvasinio 
susitelkimo dieną, kurioje dalyvavo 
60 pedagogų iš 7 dekanatų. Buvo 
pranešta, kad vyskupijos mokyklose 
mokėsi 23,698 moksleiviai, iš kurių 
14,416 lankė tikybos pamokas. Tiky
bą dėstė 176 tikybos mokytojai, tarp 
jų du kunigai. Dauguma mokytojų 
baigę trumpuosius katechetikos kur
sus, 48 - aukštesniąsias ir aukštąsias 
katechetikos studijas, 13 mokytojų 
turi aukštąjįteologinį išsilavinimą 11 
dar tokio išsilavinimo siekia. Seselė 
Igne Marijošiūtė, kalbėjusi mokyto
jams, akcentavo penkis pagrindinius 
katecheto darbo aspektus: mokslą, 
skelbimą, bendravimą, maldą ir tar
nystę. ež

V. Adamkus pripažino vienuolių nuopelnus 
skleidžiant europines vertybes

Lietuvos Respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus vasario 
20 d. priėmė jėzuitų ir pranciš
konų vienuolijų atstovus. Susiti
kime su prezidentu dalyvavo 
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų pro
vincijolas Tėv. Antanas Saulai
tis, SJ, Lietuvos pranciškonų 
provincijolas Tėv. Sigitas Bene
diktas Jurčys, OFM, pranciš
konų vienuoliai - Tėv. Astijus 
Kungys, OFM, Tėv. Julius Sas
nauskas, OFM, ir brolis Arūnas 
Peškaitis, OFM.

Prezidentas sakė labai ver
tinąs aktyviai Lietuvoje veikian
čias jėzuitų ir pranciškonų vie
nuolijas. Jo nuomone, jėzuitų ir 
pranciškonų indėlis skleidžiant 
jaunimui europines vertybes yra 
labai svarbus. Susitikimo daly
viai aptarė visuomenėje vyks
tančius procesus, kalbėjo apie 
tolesnio pilietinio visuomenės 
ugdymo būtinybę. Elta

Susitikime (iš k): Lietuvos pranciškonų pro
vincijolas Tėv. Sigitas Benediktas Jurčys, 
OFM, Lietuvos ir Latvijos jėzuitų pro
vincijolas Tėv. Aantanas Saulaitis, SJ, pre
zidentas Valdas Adamkus, pranciškonų 
vienuoliai - brolis Arūnas Peškaitis, OFM, 
Tėv. Astijos Kungys, OFM, Tėv. Julius 
Sasnauskas, OFM.

Tėvas 
Juozapas M. 
Žukauskas, 
OFM

Aušros Vartų parapijoje Hamilto
ne, Kanadoje, jau dvejus metus kle
bonauja pranciškonas iš Lietuvos, 
Tėv. Juozapas Marija Žukauskas, 
OFM. Jam talkina jaunas, pernai 
įšventintas kunigu, taip pat pranciš
konas iš Lietuvos, baigęs Kauno ku
nigų seminarijąTėv. Audrius Šarka, 
OFM.

Tėv. Juozapas atvyko įNew Yor- 
ką kovo 18 d., apsistojo Pranciško
nų vienuolyne Brooklyne ir mielai 
trumpai papasakojo apie savo veiklą 
Kanadoje.

Šiemet vyskupas Paulius Balta
kis, OFM, pakvietė jį į Ameriką ga
vėnios metu pravesti lietuvių para
pijose rekolekcijas. Kovo 21-23 d.

Lietuviai pranciškonai Hamiltone, Kanadoje
jis vedė rekolekcijas Apreiškimo pa
rapijoje Brooklyne, NY. Vėliau Det
roite ir Southfield, MI, ir po to Šv. Ka
zimiero parapijoje Los Angeles, CA.

Hamiltone lietuvių Aušros Vartų 
parapija įkurta 1949 m. Daug metų 
čia klebonavo Tėv. Juvenalis Liauba, 
OFM, bet dėl pašlijusios sveikatos 
turėjo palikti savo numylėtą parapiją 
ir trumpą laiką gyveno Kennebunk- 
porte, ME, vienuolyne. Dabar per
keltas į Matulaičio namus Putnam. CT.

Kai Tėv. Juvenalio sveikata pa
šlijo, tada pranciškonų provincijolas 
Tėv. Benediktas Jurčys, OFM, pa
skyrė Tėv. Juozapąjį pakeisti.

Parapija turi apie 400 parapijiečių. 
Sekmadieniais aukojamos dvejos mi
šios, abi lietuviškai. Į jas lankosi gal 
apie 200 tikinčiųjų. Yra net trys salės, 
kuriose vyksta įvairūs parengimai, 
minimos visos tautinės šventės, su
kaktys. Veikia tautinių šokių grupė, 
choras, skautai, ateitininkai, veikia 
lituanistinė mokykla ir t.t. Pereitais 

metais lapkričio mėnesį pirmą kartą 
parapija šventė Aušros Vartų atlaidus, 
nes parapijos pilnas vardas yra Aušros 
Vartų Dievo Gailestingumo Švenčiau
sios Mergelės Marijos parapija.

Hamiltono pranciškonai taip pat 
aptarnauja ir nedidelę St. Catharines 
lietuvių bendruomenę, kur kas sek
madienį į Šv. Mišias susirenka apie 
30 tikinčiųjų.

Tėv. Juozapas nors ir pasiilgsta tė
vynės, bet kadangi turi laimės apašta
lauti tarp lietuvių, o darbo nemažai, 
tai pasineria į darbą ir jaučiasi lyg 
gyventų mažoje Lietuvoje.

Visi žinome apie pranciškonų sėk
mingai vadovaujamądidžiulę lietuvių 
Prisikėlimo parapiją Toronte, žinome, 
kad parapija persikėlė į naują vietą, 
sugebėjo pasistatyti ir naują bažnyčią 
ir naują vienuolyną. Bet ne visi žino
jome, kad Hamiltone irgi yra pranciš
konų vadovaujama lietuvių parapija, 
kurioje verda lietuviškas gyvenimas.

a.ž.
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Dr. Elona
VAIŠNIENĖ 

patvirtinta JAV LB 

Visuomeninių reikalų 

tarybos pirmininke
2003 m. vasario 28 d. JAV LB XVI-tosios Tarybos 

prezidiumui suskaičiavus korespondenciniu būdu 
atsiųstus Tarybos narių balsus, formaliai patvirtinta dr. 
Elona (Marijošiūtė) Vaišnienė JAV LB Visuomeninių 
reikalų tarybos pirmininkės pareigoms. Pereitų metų ru
denį JAV LB Krašto valdybos pirm. Algimanto Gečio 
pakviesta perimti šviesios atminties a.a. Algirdo Rimo 
turėtą VRT pirmininko postą, dr. Vaišnienė ėjo laikino
sios pirmininkės pareigas iki oficialaus patvirtinimo.

Worcester, MA

Šventėme laisvės šventę

Lietuvių organizacijų tarybos ruoštas Lietuvos Ne
priklausomybės atkūrimo 85 metų sukakties minėjimas 
vyko sekmadienį, vasario 16-tą dieną.

Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje 10 vai. ryto au
kotos Šv. Mišios už Lietuvą. Eisenai į bažnyčią vadovavo 
dr. Vinco Kudirkos šaulių kuopa. Įneštos Lietuvos Vyčių 
26-tos kuopos, “Nevėžio” ir “Neringos” tuntų skautų 
vėliavos. Šaulės T. Juškienė ir J. Miliauskienė žuvusiųjų 
atminimui prie altoriaus padėjo vainiką. Keletas moterų 
ir merginų buvo pasipuošusios tautiniais drabužiais, 
nežiūrint labai šalto oro, bet jau pripratome ir prie sniego 
pūgų. Šv. Mišias koncelebravo kleb. kun. Ričardas Ja
kubauskas ir buvęs parapijos ilgametis vikaras kun. Jonas 
Petrauskas, MIC, iš Thompson, CT. Jis pasakė šventei 
pritaikytą pamokslą. Asistavo diakonas Eduardas Meilus, 
Jr. Giedojo parapijos choras, vadovaujamas vargoni
ninkės Edith Roberts. Po Mišių sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnai ir “Lietuva brangi...”.

Tolimesnė šventės dalis vyko parapijos salėje. Or
ganizacijų tarybos pirm. Petras Molis pasveikino visus 
minėjiman susirinkusius ir pareiškė, kad švenčiame 752 
metus nuo Lietuvos valstybės įkūrimo - 85 - nuo Ne
priklausomybės atkūrimo ir netrukus bus 13 metų nuo 
laisvos Lietuvos prisikėlimo. Lietuva laisva. Ją mylime. 
Padėkime nugalėti ne tik ekonominius sunkumus; se
neliams ir našlaičiams mūsų parama ypač reikalinga.

Programai vadovavo organizacijų tarybos vicepirm. 
Romas Jakubauskas. Invokaciją paskaitė kleb. kun. 
Ričardas Jakubauskas. Žuvusieji už Lietuvos laisvę ir 
š. m. vasario 1 dieną žuvę Amerikos astronautai buvo 
pagerbti susikaupimo minute. Organizacijų tarybos sekr.

Atsakomingos VRT pirmininkės pareigos patikėtos 
ilgametei plačią visuomeninės veiklos patirtį turinčiai dar
buotojai. Buvusi JAV LB Tarybos narė, JAV LB Visuo
meninių reikalų Tarybos narė, Švietimo gairių redaktorė, 
mokė New Haveno ir Hartfordo šeštadieninėse mo
kyklose, ji du metus dėstė 40-čiai lietuvių kilmės 
amerikiečių Ansonia miesto programoje. Vadovavo 
“Neringos” ir kitose jaunimo stovyklose, buvo Lietuvių 
katalikų religinės Šalpos viceprezidente. Rašo spaudoje.

Lietuvoje dirbo su APPLE, pravedė 20 kursų Radvi
liškio atsakingiems vadovams, pradininkė sumanymo prie 
Radviliškio bibliotekos įsteigti “Žaisloteką”, kuria dabar 
naudojasi 800 vaikų. 2000 m. skaitė paskaitas Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Radviliškyje, Skuode, 
Plungėje, Raudondvaryje, Alytuje, Šalčininkuose ir Tra
kuose.

Dirbo su BATUN (Baltic Appeal to United Na- 
tions), su AABS (Associations for the Advancement 
of Baltic Studies). JAV LB Inf. (T. Gečienė)

Danutė Marcinkevičiūtė perskaitė Massachusetts vals
tijos gubernatoriaus Mitt Romney prisiųstą proklamaciją, 
kurioje teigė, kad Vasario 16-toji skelbiama Lietuvos 
nepriklausomybės diena Massachusetts valstijoje.

Programos vedėjas perskaitė JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto valdybos rezoliuciją, kurioje išdėstyti šių 
metų darbai ir projektai, kuriuos visi bendromis jėgomis 
turėsime atlikti.

Pagrindinė kalbėtoja (baigusi Worcester Polytechnic 
Institutą) Giedrė Razvadauskaitė trumpai išryškino apie 
gyvenimą Lietuvoje, atgavus 1990 m. kovo 11 d. laisvę, 
kuri pareikalavo daug darbo, nes reikėjo atkurti viską iš 
naujo. Lietuva didžiuojasi išeivija, kuri labai daug prisidėjo 
ir prisideda pastaruoju laiku.

Linutė Račiukaitytė, Oskaras Lisovskis ir vyresnės 
kartos atstovė Petronėlė Antakauskienė deklamavo 
eilėraščius. Vaida Lidžiūtė ir Vilma Darbutaitė, neseniai 
atvykusios iš Lietuvos, padainavo dvi daineles.

Aukas rinko organizacijų tarybos ižd. Algis Glodas ir 
valdybos narys Arvydas Klimas. Aukos buvo skiriamos 
pagal aukotojų pageidavimą: Pasaulio Lietuvių Ben
druomenei, Jungtinių Amerikos Valstijų Lietuvių Ben
druomenei, Tautos fondui ar ALTui. Surinkta 2,640.00 
dol.

Vasario 16-toji - tai svarbiausia ir daugiausiai reiškianti 
data mūsų tautai. Laisvės kaina brangi, neapsieina be 
aukų.

Šie metai ypatingi. Vasario 16 dieną sueina 50 metų 
nuo Sibiro tremtyje sukurtos Adelės Dirsytės maldakny
gės “Marija, gelbėk mus”. Taip pat šie metai vadinami 
Karaliaus Mindaugo metais - 750 metų nuo jo karūna
vimo.

Lietuvos Vyčių 26-ta kuopa vaišino kavute ir užkan
dėliais. Taip įvyko visų kartų ir visų bangų tautiečių 
šventiškas pabendravimas.

Janina Miliauskienė
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A. t A.
DR. ADOLFAS DAMUŠIS

1908.06.16-2003.02.27

Su giliu liūdesiu pranešame, kad š. m. vasario 27 d. 
Vilniuje mirė dr. Adolfas Darnusis, inžinierius-chemikas. 
Vyčio kryžiaus kavalierius. Laikinosios vyriausybės pra
monės ministras, antinacinės irantisovietinės rezisten
cijos veteranas, ateitininkų ir katalikų visuomenės veikėjas.

Gimęs 1908 m. birželio 16 d. Gudijoje, Mogiliovo gu
bernijoje, A. Damušis išsimokslino nepriklausomoje Lie
tuvoje, grįžęs čia su tėvais 1919m.Gimnazijąbaigė 1928 m. 
Panevėžyje, cheminės technologijos mokslus -1934 m. Vy
tauto Didžiojo universitete Kaune. 1937-1938m. specializa
vosi Vokietijos universitetuose, o 1940 m., apgynęs diser- 
taciją“AIiuminio geležies deginių įtaka į portlandcemen- 
to susitraukimą”, įgijo inžinieriaus daktaro laipsnį. Vos 
baigęs universitetą, buvo pakviestas laborantu į VDU, 
o 1942 m. tapo Technologijos fakulteto dekanu.

Prof. Pr. Jodelės skatinamas, 1935 - 1939 m. vasaro
mis tyrinėjo kalkinius klodus Skirsnemunės, Jiesios, Pa
pilės-Akmenės, Karpėnų-Vegėsių apylinkėse, o žiemos 
metu medžiagas analizavo laboratorijoje. Sintezės bandy
mais sudarė portlandcemento formules. Lankė cemento 
įmones Vokietijoje ir Čekoslovakijoje, o Suomijos ir Latvi
jos fabrikuose - praktikavosi. Žaliavų vagoną buvo nu
gabenęs į bandomąjį fabriką Vokietijoje. Atlikęs šiuos 
tyrinėjimus ir apskaičiavimus, A. Damušis parengė pre
liminarų cemento gamybos Lietuvoje projektą. Pagal 
dr. A. Damušio projektą, cemento fabriko statyba Skirs
nemunėje buvo pradėta, o Akmenėje - suplanuota.

Sovietams okupavus Lietuvą, į organizuotą pogrindį 
jaunas universiteto docentas A. Damušis įsijungė 1940 
m. spalio mėnesį.Rezistenciniame pogrindyje ir 1941 m. 
sukilime Damušis buvo vienas iš pagrindinių logistinės 
strategijos vadų. Sukilimo iškeltoje Laikinojoje vyriau
sybėje Adolfas Damušis ėjo Pramonės ministro pareigas.

Antinacinėje rezistencijoje dr. A. Damušis aktyviai 
dalyvavo organizuojant vyriausiąją rezistencinių kovų 
vadovybę - VLIKą. Čia jis atstovavo Lietuvių frontą ir 
1943 - 1944 m. ėjo VLIKo vicepirmininko pareigas. 
Pogrindinė veikla nuvedė jį į nacių kalėjimus.

Iš kalėjimo dr. A. Damušį ir kitus areštuotuosius 
VLIKo narius išlaisvino amerikiečiai Bayreuthe, Vokie
tijoje. Išėjęs į laisvę, Vokietijoje surado šeimą, apsigyveno 
Kempteno DP stovykloje, buvo lietuvių gimnazijos di
rektorius, vadovavo Ateitininkų federacijos tremtyje atsi
kūrimui, išrinktas Ateitininkų federacijos vyriausiuoju vadu.

Persikėlęs į JAV dr. A. Damušis susitelkė prie tech
nologijos mokslų ir reikšmingų gyvenimo uždavinių. Pro
fesinėje srityje atliko nemaža mokslinių tyrimų ir užpa
tentavo per 20 išradimų JAV, Kanadoje, Anglijoje ir Pran
cūzijoje. Profesinėje spaudoje paskelbė daugelį studijinių 
darbų. Amerikoje nepritrūko laiko ir visuomeniniam dar
bui. Ateitininkų federacijoje - organizacijos vadovas ir 
Tarybos pirmininkas, Lietuvių fronto bičiuliuose - Ta
rybos pirmininkas. Lietuvių enciklopedijoje - cheminės

Dr. Adolfas Damušis

technologijos redaktorius. Amerikos lietuvių Romos ka
talikų federacijoje - centro pirmininkas ir vicepirmininkas. 
Lietuvių katalikų mokslo akademijoje - narys moksli
ninkas. spaudos bendradarbis, suvažiavimų paskaitinin
kas ir t.t.

Jis buvo jaunimo stovyklos “Dainava” - pastatytos 
gražiame gamtos prieglobstyje tarp Chicagos, Detroito 
ir Clevelando - kūrėjas ir, kartu su žmona Jadvyga, nuo
latinis jos globėjas. Pagrindinis stovyklos pastatas pava
dintas dr. Adolfo Damušio vardu.

Dr. Damušis tiek kalbėdamas su skirtingų nusistatymų 
žmonėmis, tiek su savo draugais - visuomet buvo toks 
pats: principuose-kietas, taktikoje-nuosaikus ir džen
telmeniškas. Jis švytėjo jaunyste, buvo kupinas šviesių 
rūpesčių, minčių ir idėjų.

Yra vadų, kurie vertina tik tuos darbus, kuriems patys 
vadovauja. Dr. Damušis vertino ir rėmė visus didžiuosius 
lietuvių užmojus, nors į vadus niekad nesiveržė. Filosofo 
Juozo Girniaus žodžiais, jis priklausė kitokiai kategorijai: 
“Ne jis troško vadovauti, o kiti troško jį savo priešakyje 
turėti. Patys žmonės ieškojo dr. A. Damušio vadovybės”.

1997 m. birželio 12 d. grįžo Lietuvon. Paklaustas, 
kokie motyvai lėmėjo apsisprendimą sugrįžti, kai nusi
vylimo šiandien apstu tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje, dr. 
Adolfas Damušis atsakė: “Meilė Lietuvai. Aš tikiu tauta. 
Esam praėję ugnį ir vandenį. Išlikom. Ir tie, kurie išlikom, 
galim susiburti ir statyti savo kraštą. O tauta gali keistis 
į gerąją pusę”.

Lietuva neteko didžiojo savo sunaus. Nuliūdę liko žmo
na Jadvyga, duktė amb. Gintė Damušytė, sūnūs - Saulius, 
dr. Vytenis su žmona Vida, vaikaitės Andrėja ir Lina su 
šeimomis, brolis Juozas su šeima, provaikaičiai Justinas 
ir Adomas, gausus būrys jo bičiulių ir draugų Lietuvoje 
bei pasaulyje.

Tegul šviesus Velionio atminimas lydi garbingą jo 
gyvenimo kelią ir kilniu pavyzdžiu stiprina gyvuosius.

Su giliu liūdesiu-
Dr. Adolfo Damušio artimieji ir draugai
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Metinis JAV LB 
Connecticuto apygardos 

suvažiavimas
Š. m. sausio 12 d. Švč. Trejybės bažnyčios salėje, 

Hartford, CT, įvyko LB Connecticuto apygardos 
suvažiavimas, į kurį susirinko įvairių apylinkių valdybų 
nariai bei žmonės, kuriems rūpi LB veikla.

Metinį pranešimą paskaitė apygardos pirmininkė 
Laima Karosienė. Ji pasidžiaugė bendra apylinkių veikla, 
padėkojo prisidėjusiems prie apygardos ruoštų renginių. 
Buvo išklausyti LB CT apygardos iždininkės, revizijos 
komisijos pranešimai, lituanistinės mokyklos “Atgimi
mas” pranešimas, paruoštas mokyklos direktorės Erinos 
Balsienės.

Buvo įdomu išgirsti LB CT apylinkių valdybų pirmi
ninkų pranešimus-pasisakymus. Susidarė įspūdis, kad 
naujai atvykusieji nesunkiai pritampa ir noriai įsijungia į 
lietuvišką veiklą. Daug naujai atvykusių lietuvių aktyviai 
dalyvauja Nevv Britain, Nevv Haven apylinkių rengi
niuose. Džiugus įvykis Connecticuto padangėje - Sporto 
klubo atkūrimas. Į treniruotes, vykstančias Šv. Juozapo 
mokyklos salėje, Waterburyje, iš visos valstijos suvažiuoja 
sporto mėgėjai žaist i krepšinį, stalo tenisą. Naujai atvykę 
ne tik aktyviai sportuoja, bet ir mėgsta lietuvių liaudies 
dainas, šokius, teatrą. Tai rodo naujai susibūrusi teatro 
mėgėjų grupė Nevv Havene bei nuolat pasipildanti 
naujais nariais šio miesto tautinių šokių grupė “Vėtra”.

Po diskusijų ir pasiūlymų buvo išrinkta nauja LB CT 
apygardos valdyba:

Vytautas Alksninis - apyg. pirm., Rytų CT apyl. pirm.; 
Algirdas Gelažauskas - atstovas jaunimo ir sporto 

reikalams;
Danutė Grajauskienė - sekretorė, Hartfordo apyl. 

pirm.;
Angelė Jonynienė - iždininkė;
Jonas Karosas - Nevv Haveno apyl. pirm.;
Juozas Liūdžius - Nevv Britain apyl. pirm.;
Albertas Melninkas - Waterburio apyl. pirm.; 
Laurynas Misevičius - Bridgeport apyl. pirm.
Linkime naujajai valdybai su energinguoju pirm. V. 

Alksniniu priešakyje ir toliau sėkmingai tęsti lietuvišką 
veikląConnecticuto valstijoje. Sigita Šimkuvienė

Dalis naujosios LB Connecticut apygardos valdybos (iš k.): 
J. Liūdžius, V. Alksninis, D. Grajauskienė, A. Melnikas, 
J. Karosas

2003 m. ŠALFASS varžybinis 
kalendorius

Pateikiame 2003 m. ŠALFASS varžybinį kalendorių, 
pagal 2002 m. lapkričio 30 d. Clevelande įvykusio metinio 
visuotinio ŠALFASS suvažiavimo nutarimus bei vėles
nius papildymus. Dalis varžybų dar tebėra planavimo 
stovyje ir jų datos bei vietos dar nėra galutinai nustatytos. 
Šis kalendorius apima tik metines Š ALFAS ir Baltiečių 
Sporto federacijos pirmenybes bei kitokias platesnės 
apimties varžybas.

53-sios Š. Amerikos Lietuvių sporto žaidynės 
įvyks 2003 m. gegužės 9,10 ir 11 d. Clevelande, OH, 
USA. Vykdo Clevelando LSK Žaibas. Programoje - 
2003 m. ŠALFASS pirmenybės šių sporto šakų: a) vyrų 
A ir B, moterų ir jaunių bei mergaičių A (1984 m. gimimo 
ir jaunesnių) krepšinio, b) vyrų, moterų ir mišrių komandų 
tinklinio, c) stalo teniso, d) šachmatų ir, gal būt e) plauki
mo. Išankstinė visų sporto šakų dalyvių registracija iki 
balandžio 12 d. imtinai, dėl informacijos kreiptis šiuo adre
su: Vidas Tatarūnas, 8697 Harvest Home Dr., Mentor, 
OH 44060. Tel.: (440) 209-0440; faksas: (216)481 -6064; 
e-mail: tatarunas@ameritech.net Daugiau informacijos 
www.zaibas.org

2003 m. ŠALFASS Stendinio šaudymo primeny- 

bės jvyks 2003 m. geg. 10 d., šeštadienį, Hamiltono 
LMZK “Giedraitis” šaudykloje. Vykdo - ŠALFASS 
Šaudymo sporto komitetas. Programoje -16 yd. rungtis 
A klasei, 16 yd. rungtis B klasei, išlyginamieji jardai ir 
dubletai. Informuoja: K. Deksnys, 1257 Royal Drive, 
Burlington, Ont. L7P 2G2, Kanada. Tel.: (905) 332-6006; 
faksas: (905) 547-5556; e-mail: kdeksnys@sprint.ca 
Dalyvių registracija su mokesčiu priimama varžybų dieną.

2003 m. ŠALFASS Jaunučių krepšinio pirme
nybes vykdo Toronto PPSK Aušra, 2003 m. gegužės 
31 ir birželio 1 d. Toronte, Ont. Kanadoje. Varžybos 
vyks berniukams ir mergaitėms, šiose klasėse: B (1987- 
88 m.), C (1989-90 m.), D (1991-92 m.), E (1993-94 
m.) ir F “molekulių” (1995 m. gim. ir jaunesnių). Infor
macijos ir pradinės registracijos klausimais prašome 
kreiptis šiuo adresu: Rimas Miečius, 54 Burrows Avė., 
Etobi-coke, Ont. M9B 4W7, Kanada. Tel: (416) 234- 
0878; faksas: (416) 234-8506; e-mail: rimmerl@sympa 
tico.ca

Tradicinės Clevelando LSK Žaibo pavasarinės 
lengvosios atletikos varžybos, vykdomos USATF 
Lake Erie Assoc. 2003 m. pirmenybių rėmuose, nu
matomos š. m. birželio mėn., Clevelande, OH. Infor
muoja: Algirdas Bielskus, 3000 Hadden Road, Euclid, 

(nukelta i 14 psl.)

mailto:tatarunas@ameritech.net
http://www.zaibas.org
mailto:kdeksnys@sprint.ca
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PRANEŠIMAS
APIE REFERENDUMĄ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NARYSTĖS

EUROPOS SĄJUNGOJE
Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Nevv 

Yorke praneša, kad 2003 m. gegužės 10 - 11 d. vyks 
privalomasis referendumas dėl Lietuvos Respublikos na
rystės Europos Sąjungoje. Referendumui teikiamo klau
simo sprendimo tekstas yra šis: “Pritariu Lietuvos 
Respublikos narystei Europos Sąjungoje”. Maloniai 
kviečiame visus Lietuvos Respublikos piliečius aktyviai 
dalyvauti šiame referendume, kuriame bus sprendžiamas 
ypač svarbus Lietuvos valstybės ir tautos gyvenimo klau
simas.

Balsavimą Jungtinėse Amerikos Valstijose organizuos 
Lietuvos Respublikos ambasada Washingtone, Lietuvos 
Respublikos generaliniai konsulatai Chicagoje ir Nevv 
Yorke, taip pat Lietuvos Respublikos garbės konsulatai 
Clevelande, Los Angeles ir Seattle. Balsavimas paštu 
prasidės balandžio 29 d.

Kviečiame visus Lietuvos Respublikos piliečius, re
ferendumo metu būsiančius JAV, iki balandžio 15 d. 
užsiregistruoti referendumui vienoje iš minėtų įstaigų pa
gal Jūsų gyvenamąją vietą JAV. Jei referendumo metu 
vyksite į Lietuvą, prašome registruotis Lietuvoje. Regis
truojantis prašytume nurodyti, ar ketinate balsuoti paštu, 
ar atvykti į balsavimo apylinkę ambasadoje ar konsu
linėje įstaigoje.

JAV gyvenančių ar laikinai atvykusių Lietuvos Res
publikos piliečių sąrašai bus naudojami tik referendumui 
organizuoti ir bus saugomi Lietuvos Respublikos amba
sadoje, konsulinėse įstaigose ir Vyriausiojoje rinkimų 
komisijoje. Jokioms JAV institucijoms ši informacija ne
bus perduodama.

• LR generaliniame konsulate Nevv Yorke kvie
čiame registruotis piliečius, gyvenančius šiose valstijose: 
Connecticut (CT), Maine (ME), Massachusetts (MA), 
New Hampshire (NH), New Jersey (NJ), New York 
(NY), Rhode Island (RI), Vermont (VT).

• LR generaliniame konsulate Chicagoje kviečia
me registruotis piliečius, gyvenančius šiose valstijose: 
Illinois (IL), Indiana (IN), Michigan (MI), Ohio (OH), 
IVisconsin (WI).

■ LR ambasadoje Washingtone kviečiame regis
truotis rinkimams visose kitose (aukščiau nepaminė
tose) valstijose gyvenančius LR piliečius.

- LR garbės konsulatuose Clevelande, Los 
Angeles ir Seattle gali registruotis šiuose miestuose ir 
jų apylinkėse gyvenantys Lietuvos piliečiai.

Registruojantis prašome nurodyti savo vardą ir 
pavardę (pagal Lietuvos Respublikos pasą), asmens 
kodą paso seriją ir numerį, adresą JA V ir telefoną 
taip pat adresą Lietuvoje (jei esate registruoti arba 
deklaravę savo gyvenamąją vietą Lietuvoje). Jeigu am
basadoje ar konsulinėje įstaigoje JAV nebuvote užsire
gistravę arba balsavę per praėjusius Prezidento rinkimus, 

būtinai atsiųskite savo LR piliečio paso kopiją (pasku
tinio puslapio su nuotrauka). Piliečius, balsavusius 
Prezidento rinkimuose (2002 gruodžio - 2003 m. 
sausio mėn.), prašome būtinai pranešti apie savo 
adreso pakeitimą.

Platesnę informaciją apie referendumą bei balsavimo 
organizavimą galite rasti LR ambasados Washingtone 
tinklapyje www,ltembassyus.org arba LR Seimo tinkla
pyje www.lrs.lt/rinkimai. Maloniai prašome apie galimy
bę balsuoti pranešti Jūsų artimiesiems, draugams ir 
pažįstamiems, gyvenantiems JAV.

LR ambasados ir konsulinių įstaigų adresai:
LR ambasada VVashingtone: 2622 16th Street, NW 

Washington, DC 20009; Tel: (202) 234-5860, ext,126# 
Fax: (202) 328-0466; E-mail: rinkimai@ltembassyus.org

LR generalinis konsulatas Nevv Yorke: 420 Fifth 
Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10018; Tel: (212) 
354-7840; Fax: (212) 354-7911; E-mail: lrgkn@msn.com

LR generalinis konsulatas Chicagojoje: 211 East 
Ontario Street, Suite 1500, Chicago, IL 60611; Tel: (312) 
397-0382; Fax: (312) 397-0385; E-mail: admin@ 
ltconschi.org

LR garbės generalinis konsulatas Los Ange
les: 3236N.Sawtooth Ct. Westlake Village, C A 91362; 
Tel: (805) 496-5324; Fax: (805) 496-7435; E-Mail: 
cglalith@gte.net

LR garbės konsulatas Clevelande: 18021 Mar- 
cella Rd. Cleveland, OH 44119; Tel: (216) 486-8692; 
Fax: (216)486-8612; E-Mail: ibcommo@aol.com

LR garbės konsulatas Seattle: 5919 Wilson Avė. 
So Seattle, WA 98118; Tel: (206) 725-4576; Fax: (206) 
725-1883; E-Mail: vytasl@attbi.com

LR generalinis konsulatas Nevv Yorke

ltembassyus.org
http://www.lrs.lt/rinkimai
mailto:rinkimai@ltembassyus.org
mailto:lrgkn@msn.com
ltconschi.org
mailto:cglalith@gte.net
mailto:ibcommo@aol.com
mailto:vytasl@attbi.com
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Waterbury, CT
Lietuvių sporto klubas Connecticute

2002 m. lapkričio 1 d. Waterburyje, CT, atkurtas 
Connecticuto sporto klubas susilaukia vis didesnio susi
domėjimo. į klubo narius įsirašo įvairaus amžiaus ir įvai
rių bangų lietuviai, kuriuos jungia meilė aktyviam gy
venimo būdui, sportui. Negalintys taip aktyviai reikštis 
sportinėje veikloje vyresnieji tampa klubo nariais rėmė
jais, jaunesnieji - sudaro aktyviai sportuojančią klubo 
narių dalį. Džiaugiamės, kad vienas iš pirmųjų į klubo 
narius įsirašė Vytautas Norkus, praeityje gynęs Lietuvos 
krepšinio komandos garbę Europos pirmenybėse.

Per šį klubo atkūrimo laikotarpį išsisprendė treniruo
čių, susirinkimų vieta. Esame dėkingi Waterburio Lie
tuvos Vyčių skyriaus prezidentui Linui Balsiui, padėju
siam mums parūpinti tam tikslui Waterburio Šv. Juozapo 
bažnyčios mokyklos sporto salę. į treniruotes, vykstan
čias tris kartus savaitėje susirenka lietuviai iš visos 
Connecticuto valstijos.

Connecticuto klubo krepšinio komandos vyrai pasirin
ko Ąžuolo pavadinimą, moterų komanda-A ūdra. Stalo 
teniso mėgėjai taip pat turi galimybę pasportuoti - salėje 
pastatytas stalo teniso stalas, nupirktos raketės.

Manome, kad noras sportuoti, dalyvauti įvairiuose 
turnyruose dar labiau skatins visus prisidėti prie lietuviš
kos veiklos, o kur susirenka daug jaunimo - skamba 
gražios lietuvių liaudies, populiarios lietuviškos dainos. 
Dažnai tuos pačius asmenis gali sutikti ir sukantis šokių 
rateliuose “Berželyje”, Vėtroje”.

Noriu pakviesti ir mielus “Darbininko” skaitytojus 
dalyvauti Connecticuto sporto klubo veikloje. Gal atsiras 
norinčių įsigyti sportinius marškinėlius su klubo emblema, 
mielai lauksim jūsų žinučių (adresas žinomas redakcijai).

Sigita Šimkuvienė
C T lietuvių sporto klubo valdybos sekretorė

Aukos Kretingos Pranciškonų “RŪPESTĖLIŲ” 
labdaros valgyklai

Kovo 12 d. gavome sekantį laišką iš
LITHUANIAN CITIZEN’S SOCIETY
Of VVESTERN PENNSYLVANIA
1721 -25 Jane St., Pittsburgh, PA
...Having read the articale about “Rūpestėlių labdaros 

valgykla” in recent issue of Darbininkas, the Charity Com- 
mittee (Ruth Burdulis, Agnės Kuzin, Josephine McCloskey, 
Mathilda Milauskas) of the Lithuanian Citizens Society of 
VVestern Pennsylvania has decided to support this vvorthy 
cause. The enclosed check of one thousand dollars is a 
donation from the Lithuanian Citizens Society of VVestern 

Pennsylvania. VVe are aware that the poor in Lithuania are 
in need of much help and hope that this donation will help 
alleviate some of the suffering of children and adults...

(signed)
B. S. Burdulis, President
Mathilda Milauskas, Charity Committee

Worcester, MA
v
Sauliai kviečia į koncertą

Aidas Puodžiukas Dainius Puodžiukas

Naujosios Anglijos šauliai kviečia visų kartų, visų 
bangų lietuvius ir ne lietuvius įjaunų muzikiŲjrolių Aido 
(pianisto) ir Dainiaus (smuikininko) PUODŽIUKŲ šau
nų koncertą, kuris įvyks balandžio 27 d., sekmadienį, 
3 vai. p.p. Maironio parke - 52 South Quinsigamond 
Avenue, Shreyvsbury, MA.

Aidas Puodžiukas pianino muzika pradėjo domėtis 
būdamas 6 metukų amžiaus. 1998 m. baigė M. K. Čiur
lionio muzikos mokyklą Vilniuje. Netrukus pradėjo daly
vauti įvairiuose konkursuose, ne tik Lietuvoje, bet ir už
sienyje. 1999 m. pianino muzikos konkurse “Yamaha 
Foundation of Europe” laimėjo pirmą vietą ir buvo pa
kviestas į Santa Barbara “Music Academy of the West” 
muzikos festivalį. 2001 m. Aidas baigė Lietuvos Muzikos 
Akademiją bakalauro laipsniu. Mokytojai buvo žymūs 
pasaulio pianistai ir pedagogai: L. Natocheny, I. Laszko 
bei kiti. Tais pačiais metais Aidas buvo priimtas į The 
Juilliard School New Yorke, kur jis studijavo pianiną pas 
prof. J. Lowenthal. Pastaruoju laiku Aidas studijuoja 
Boston University School of Fine Arts, siekdamas 
pilnai įsitvirtinti savo profesijoje.

Dainius Puodžiukas pamėgo smuiką šešerių metukų 
amžiaus. 1995 m. baigė M. K. Čiurlionio Muzikos mo
kyklą Vilniuje ir 2000 m. Lietuvos Muzikos akademiją. 
Jis lankė įvairius seminarus. Dalyvaudavo tarptautiniuo
se muzikos festivaliuose ne tik Lietuvoje, bet ir kituose 
kraštuose. Kaip laimėtojas “Young Virtuosi 2001 ” fes
tivalyje New Yorke, Dainius turėjo progą koncertuoti 
Camegie Hali. Pastaruoju laiku Dainius studijuoja Bos
ton University in the Artist Diplomą Program siekda
mas to paties, kaip ir jo brolis Aidas - įsitvirtinimo savo 
profesijoje.

Pasižymėkite kalendoriuje datą balandžio 27 d. jau 
dabar. Šauliai laukia Jūsų gausaus atsilankymo. Parem
kime šaulius, kurie dar pagal išgales darbuojasi per vi
sas tautines šventes, minėjimus. Po koncerto visų laukia 
šeimyniškas pabendravimas prie sesių šaulių paruoštos 
kavutės ir pyragaičių. Janina Miliauskienė
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Nepriklausomybės šventės renginiai 
Connecticut valstijoje

New Britain, CT
Šiais metais Vasario 16-osios mi

nėjimus CT valstijoje pradėjo New 
Britain lietuvių apylinkė. Į Sv. An
driejaus bažnyčią vasario 9 d. susi
rinko didžiulė minia žmonių. Mišios 
prasidėjo iškilmingu vėliavų įnešimu 
ir jų pagerbimu. Bažnyčios choristai 
ir “Sodžiaus” ansamblio dainininkai, 
pasipuošę tautiniais drabužiais, paly
dėjo vėliavas prie altoriaus.Šv. Mišias 
aukojo kun. Jonas Rikteraitis ir sve
čias iš Putnamo kun. Vytautas Ged- 
vainis. Po mišių visi rinkosi į šven
tiškai išpuoštą salę. Jau įprasta vi
siems matyti, kaip Elžbieta ir Alfon
sas Liūdžiai moka nuotaikingai pra
vesti renginius. Ir šį kartą buvo įdomu 
ir vyresniems ir jaunesniems. Ši 
šventė ypatinga lietuviams, tad Nevv 
Britain LB apylinkės pirmininkas 
Juozas Liūdžius pakvietė ir šio mies
to merą Lucian J. Pavvlak, kuris pa
sidžiaugė lietuvių susitelkimu, gražių 
tautos tradicijų puoselėjimu. Pagrin
dinis minėjimo kalbėtojas buvo kun. 
Vytautas Gedvainis.

Susirinkusieji išklausė tikrą šven
tinį koncertą, kurį suruošė Šv. An
driejaus bažnyčios choras, vadovau
jamas Geraldine Ganzer, ir dainų an
samblis “Sodžius”, vadovaujamas 
Raimondos Aleknavičiūtės-Jalins- 
kas. Buvo maloni staigmena šiame 
koncerte išgirsti ir bažnyčios vargo
nininkės dvynukių Emilijos ir Elžbie
tos atliekamų liaudies dainų. Šventės 
metu buvo renkamos aukos LB 
Krašto valdybai, Lietuvių Bendruo
menei. Šventės dalyviai vaišinosi

šeimininkių paruoštais užkandžiais ir 
smagiai pabendravo.

New Haven, CT
Šiemet Vasario 16-osios d. minė- 

j imą įvykusį vasario 16 d., teko švęsti 
jau nebe buvusioje Šv. Kazimiero 
parapijos salėje, bet kaimynystėje 
esančios Šv. Mykolo parapijos patal
pose, kur jau nuo praėjusio rudens 
repetuoja šokių grupė “Vėtra”. Mi
nėjimą pradėjo Jonas Karosas, New 
Haveno LB apylinkės valdybos pir
mininkas, pasidžiaugęs, kad sugebė
jome surengti šią svarbią šventę. 
Šiais metais šį telkinį papildė keletas 
jaunų energingų žmon ių, kurie čia ir

dirba, ir studijuoja. O svarbiausia, kad 
įsitraukia į lietuvišką veiklą. Net trys 
jaunos merginos papildė šokių an
samblio “Vėtra” gretas. Šioje mažoje 
apylinkėje susikūrė teatro mėgėjų 
grupė, kurios nariai skaitė poeziją, 
skirtą šiai šventei. Žiūrovų tarpe 
matėme visiems žinomą Vaivą Vėb- 
raitę-Gust, kuri daug dirba Lietuvos 
švietimo labui, su šeima, Eloną Vaiš- 
nienę-JAV LB visuomeninių reika
lų tary bos pirmininkę su vyru, Skir
mantą Janušonį-tinklalapio Užjūrio 
Lietuva įkūrėją ir kt. “Vėtros” gru
pės šokėjai, vadovaujami Nancy Pa- 
vasauskas, pašoko smagius lietuvių 
liaudies šokius įtraukdami ir visus 
šventės dalyvius. Minėjimo metu bu
vo renkamos aukos, rašomi laiškai 
senatoriams dėl Lietuvos įstojimo į 
NATO.

Sigita Šimkuvienė

“Vėtros” šokėjos iš New Haven (iš k): Jurgita, Laura, Nancy ir Sigita.

Mirė arkivyskupas 
Charles A. SALATKA

(atkelta iš 3 psl.)
Michigan valstijoje, kol Šv. Tėvas 
paskyrė jį vadovauti Oklahoma Ci
ty arkivyskupijai. 1977 m. gruo
džio mėn. 15 d. vyskupas Charles 
Salatka buvo pakeltas į arkivys
kupus. Tose pareigose išbuvo iki

1992 m., kai išėjo į pensiją.
Velionis buvo kilęs iš imigrantų 

tėvų. Mokėjo lietuviškai, domėjo
si gyvenimu okupuotoje Lietuvo
je. Atgavus nepriklausomybę, lan
kėsi Lietuvoje. Palaikė artimus 
draugiškus ryšius su išeivijos vys
kupu Paulium A. Baltakiu, OFM, 
dalyvavo jo konsekracijoje; abu 
drauge paruošdavo rezoliucijas 
Amerikos vyskupų konferencijoje

ginant tikinčiųjų teises okupuotoje 
Lietuvoje.

Arkivyskupo kūnas atidarame 
karste buvo išstatytas Cathedral of 
Our Lady, Oklahoma City, OK, va
sario 19 d., kur žmonės galėjo at
sisveikinti. Po laidotuvių mišių toje 
pačioje katedroje vasario 20 d., pa
laidotas Resurrection kapinaitėse, 
šalia Catholic Pastoral centro.

a. ž.



• 14

2003 m. ŠALFASS varžybinis 
kalendorius

(atkelta iš 10 psl.)
OH 44117-2112, USA. Tel.: (216) 486-0889; faksas: 
(216) 481 -6064; e-mail: vyts@VPAcct.com

2003 m. Š. A. Lietuvių šachmatų pirmenybės 
įvyks 2003 m. gegužės 10-11 d.. Dievo Motinos {Our 
Lady of Perpetual Help) lietuvių parapijos patalpose, 
18022 Neff Rd., Cleveland, Ohio, tel.: (216) 531 -4263. 
Vykdo - Clevelando LSK Žaibo šachmatų sekcija, 
Vytautas Nasvytis - ŠALFASS šachmatų vadovas.

Bus žaidžiami 5 turai šveicarų sistema. Laiko riba 
partijai - 60 minučių “Sudden death”. Jei reiktą, turų 
skaičius galėtų būti sumažintas vietoje.

Tvarkaraštis: šeštadienį, gegužės 10 d. registracija 
nuo 9:00 vai. ryto. I turas - 10:00 vai. r. Kitų turų tvar
karaštis bus nuspręstas vietoje, atsižvelgiant į žaidėjų 
pageidavimus.

Laimėtojui teks dr. A. Nasvyčio Atminimo pereina
moji taurė, įsteigta 1982 m. 2002 m. laimėtoja—E. Mor- 
kūnaitė iš San Francisco, CA. Be to, pirmų 3-jų vietų 
laimėtojams ir geriausiam jauniui skiriami ŠALFASS 
žaidynių medaliai. Bus ir piniginės premijos varžybų 
dieną. Jaunių amžius - 17 m. ir jaunesni varžybų dieną.

Dalyvių išankstinė registracija iki 2003 m. gegužės 3 
d., šiuo adresu: Vytautas Nasvytis, 1234 West Blvd., 
Cleveland, OH 44102. tel.: (216) 631-0210.

Dalyvauti kviečiami visi lietuvių kilmės šachma
tininkai. Žaidėjų skaičius neapribotas. Metinė 2003 m. 
ŠALFASS nario registracija privaloma.

ŠALFASS Centro valdyba

KODIS
FUNERAL HOME

63 - 06 Flushlng Avė.
Maspeth, NY 11378

Suteikia garbingas laidotuves 
Koplyčios parūpininamos visose miesto dalyse

Edvvard A. Rodis - Funeral Director
Kreipkitės

tel.: (718) 326-1658

Silver Bell Baking Co.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, 
šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai.

Dalia Radžiūnas,
43-04 Junction Blvd., 

Corona, Oueens, NY 11368.
Tel.: (718) 779-5156

y W-s"Neringos" Stovyklos 
t i Lietimų Kalba

liep. 6-12 d.d.-7-10 metų vaikams 
liep. 13-27 d.d. -10-16 metų vaikams 

liep. 27 - rugp. 2 d.d. -13-16 metų vaikams 
rugp. 23 - 29 d.d. - šeimoms su vyresniais vaikais 

rugp. 29 - rūgs. 1 d.d. - alumnų tautodailės savaitgalis 
Lietuviu Kilmės Stovyklai tojams Anglų Kalba 

rugp. 3-16 d.d. - 7-16 metų vaikams 
rugp. 16-20 d.d - šeimoms su mažais vaikais 

Into: 978-582-5592 info@neringa.org www.neringa.org
Neringa Ine. su Nek.Pr. Marijos Seserimis organizuoja ir 
praveda stovyklas’Neringos’ stovyklavietėje Vermonte

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:
307 W. 30thSt tel: (212) 868 - 5860; (212) 868-5815
New Y'ork, NY 10001 el.paštas:TAUTFD@aol.com

Atlantic Express corp.
800-774-SEND 1-888-205-8851

Garantuotas, greitas ir saugus siuntinių 
pristatymas nuo DURŲ iki DURŲ 

Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 
o oro paštu - per 14-a darbo dienų

I LIETUVA, LATVIJA BALTARUSIJA RUSIJA
PICK UP SCHEDULE FOR APRIL AND MAY

April 10 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ l-2pm

April 12 Brooklyn, NY 12-1 pm
April 13 Philadelphia, PA l-2pm
{at St. Andrew Lithuanian Church 1913 Wallace St.)

{at St. Andrew Lithuanian Church 1913 Wallace St.) 
Baltimore, MD 4-5 pm

May 27 Putnam, CT 1-3 pm

Baltimore, MD 4-5 pm
April 15 Putnam, CT l-3pm
May 6 New Haven, CT 12-1 pm

New Britain, CT 2-3 pm
Waterbury, CT 4-5 pm

May 8 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm

May 10 Brooklyn, NY 12-1 pm
May 11 Philadelphia, PA l-2pm

To arrange pick up or for more information please call 
our toli free numbers 1-888-205-8851/1; 1-888-615-2148 

rziausys@hotmail.com

mailto:vyts@VPAcct.com
mailto:info@neringa.org
http://www.neringa.org
mailto:TAUTFD@aol.com
mailto:rziausys@hotmail.com


• 15

J/ETUMŠ/a/ 
HlR/lP/Jt/ 
vefytoaai 
Meiti/datai it 
tfa&tyiHcai

Kristaus Prisikėlimo šventėje ramybės ir taikos 
visiems Apreiškimo 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 KONTAUTAS, klebonas emeritas

BOSTON, MA 
Sv. Petro 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

Linkime savo mieliems parapijiečiams 
linksmų Velykų!

Tėv. JUOZAPAS M. ŽUKAUSKAS, OFM, klebonas 
Tėv. AUDRIUS ŠARKA, OFM, vikaras

HAMILTON, KANADA 
Aušros Vartų 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! ŽEMEIKIS, klebonas

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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Tėv. Petras BANIŪNAS, OFM, 
ilgametis “Darbininko” 

administratorius

Tėv. Petras Baniūnas, OFM, 
buvęs ilgametis “Darbininko” savait
raščio administratorius Brooklyne, 
NY. š. m. kovo 21 d. mirė Šiaulių 
miesto ligoninėje, ištiktas kraujo 
išsiliejimo smegenyse.

Matas (vėliau Tėv. Petras) Baniū
nas gimė rytų Aukštaitijoje I912m. 
rugsėjo 1 d. Iš Anykščių gimnazijos 
persikėlė į Pranciškonų gimnaziją 
Kretingoje, įstojo į Pranciškonų ordi
ną ir gavo Petro vardą. 1937 m. 
pranciškonų vadovybės buvo išsiųs
tas į I taliją studijuoti ir ruoštis kuni
gystei. Ten padarė vienuolio amži
nuosius įžadus 1939 m. liepos 15 d.; 
įšventintas kunigu Arezzo mieste 
1940 m. birželio 2 d.

♦

Sophie KAZLAUSKAS
Sophie Kazlauskas, gyv. Daytona 

FL, staiga mirė kovo 21 d. Jai buvo 
padaryta klubo operacija, kraujo kre
šulys buvo mirties priežastis. Velionė 
ypatingai daug pagalbos yra suteikusi 
Pranciškonų vasarvietei Kennebunk- 
porte, ME, kur kasmet atostogauja 
nemažai lietuvių. Nuo 1987 m. iki 
2002 m. ji sumaniai ir profesionaliai 
vadovavo vasarvietei. Anksti pava
sarį Sophie atvykdavo į Kennebunk-

Kilus Antrajam pasauliniam karui, 
negalėjo grįžti į Lietuvą, darbavosi 
įvairiose italų parapijose. Po karo 
Iltaliją užplūdo daug buvusių karo 
belaisvių, jų tarpe nemažai lietuvių. 
Jiems Tėv. Petras stengėsi teikti vi
sokeriopą pagalbą: lankė juos, su
organizavo jiems rūbų, maisto ir kt.

1946 m. Tėv. Petras atvyko į JAV. 
Čia prisijungė priėjau susiorganiza
vusių lietuvių pranciškonų ir dirbo 
įvairiuose jų vienuolynuose: Greene, 
ME, Kennebunkport, ME. Prisidėjo 
prie St. Catharines ir Toronto vienuo
lynų įsteigimo Kanadoje. Atkeltas į 
Brooklyno vienuolyną, net 32 metus 
administravo savaitinį “Darbininką”. 
Yra išleidęs daug knygų, suorgani
zavęs nemažai ekskursijų.

Tėv. Petras 1995 m. sugrįžo į Lie
tuvą poilsiui pas atsikūrusios pranciš
konų provincijos naujosios kartos 
brolius. Visą laiką gyveno Kretingos 
vienuolyne, mėnesį prieš mirtį persi
kėlė į naujai pastatytą Kryžių kalno 
vienuolyną.

Tėv. Petro kūnas kovo 21 d. buvo 
pervežtas į Kretingą ir pašarvotas at
virame karste Kretingos pranciškonų 
bažnyčios Kankinių koplyčioje, kur 
išbuvo iki kovo 24 d. ryto. Tą rytą 
11 vai. bažnyčioje buvo aukotos kon- 
celebruotos laidotuvių mišios. Vy
riausias celebrantas buvo vysk. An
tanas Vaičius, su juo koncelebravo 
14 kunigų, dauguma pranciškonų. 
Pamokslą pasakė Kretingos vienuo
lyno gvardijonas Br. Kun. Linas, 
OFM. Bažnyčia buvo pilna žmonių, 
kurių tarpe dalyvavo net 35 velionio 
giminaičiai. Po mišių palaidotas Kre
tingos miesto senosiose kapinėse, 
pranciškonų sklypelyje. T. Pr. G.

♦
portą ruošti svečiams patalpas. Ji rū
pinosi tarnautojų samdymu, svečių 
priėmimo administracija, kambarių 
tvarkymu, švara, virtuve. Jos rūpes
čiu buvo prižiūrimos gėlės ir žolynai.

Pranciškonai lieka jai labai dėkingi 
užjos didelį pasiaukojimą ir gražius 
pasiekimus, vadovaujant ir tvarkant 
Pranciškonų vasarvietę Kennebunk- 
porte, ME. Tegul Viešpats jai atly
gina užjos visus gerus darbus, pri
imdamas jos sielą į savo globą.

T.G.B.

Aldona
MIKULSKYTĖ-ZIKARIENĖ

“Darbininko” kovo mėn. nr. pra
nešėme apie velionės mirtį. Dabar 
gavome iš šeimos papildomų žinių:

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 
sunkios ligos išvarginta 2003 m. va
sario 20 d. mirė mūsų mylima ma
mytė ir močiutė a. a. Aldona Mikuls- 
kytė-Zikarienė. Gimė Lietuvoje, Vil
kaviškio rajone. Karo metu pasi
traukė į Vakarus ir vėliau imigravo į 
Ameriką. 1951 m. ištekėjo už Vainu- 
čio Zikaro, žymaus skulptoriaus Juo
zo Zikaro sūnaus. Su vyru išgyveno 
Woodhavene, NY, 40 su viršum me
tų. Vainutis staiga mirė 1993 m.

Velionė priklausė Apreiškimo pa
rapijai, daugeliui lietuvių organizaci
jų. Rėmė įvairias organizacijas, ypa
tingai M.K. Čiurlionio muziejų Lietu
voje.

Vasario 24 d. po mišių Putnamo 
slaugos namų koplyčioje, pervežta į 
New Yorką ir palaidota Cypress 
Hills kapinėse Brooklyne, šalia savo 
vyro Vainučio. Nuliūdime liko sūnus 
Šarūnas su šeima, gyv. Connecticut 
valstijoje, duktė Eglė su šeima, gyv. 
New Hampshire valstijoje; septyni 
vaikaičiai, motina Stefanija Mikuls
kienė, sesuo Danutė Hatzitheodorou, 
abi gyv. Putnamo slaugos namuose, 
brolis Algimantas Mikulskis, su 
šeima, gyv. Georgia valstijoje.

Vietoje gėlių šeima prašo užpra
šyti mišių aukas už velionės Aldonos 
sielą arba siųsti auką “Neringos” sto
vyklai paremti šiuo adresu: Neringa, 
600 Liberty Highuay, Putnam, CT 
06260.

Liūdinti šeima
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...The enclosed check for five hundred dollars is a 
donation to “Darbininkas” from the Lithuanian Citizen 
Society of VVestern Pennsylvania. VVe look forward to 
receiving your fine publication every month. The nevv 
format is much easier to read and most attractive...

Pasirašė:
B.S. Burdulis, President

Mathilda Milauskas, Charity Committee
Pastaba. Ta pati orgnizacija atsiuntė 1,000 dol. 

auką “Rūpestėlių ” labdaros valgyklai - žiūr. psl. 12.

...Thank you for continuing with the spirit of the 
weekly “Darbininkas”. Your efforts are very much ap- 
preciated. Enclosed - check for 25 dol.

Paul Rizauskas, New Britain, CT.
Po tėvelio a. a. Jono Arlausko mirties “Darbininko” 

prenumeratą perėmėme mes - Janina (duktė) ir Mečys 
Mikutaičiai. Kiekviename numeryje vis randame ką nors 
naujo ir sielai naudingo... Labai patiko vedamasis straips
nis “Ką pasėjai, tą ir pjausi”... Tai nuostabūs atsakymai 
visiems, kurie klausia “kodėl ?”. Ačiū... Paramai 50 dol.

Janina ir Mečys Mikutaičiai, Chicago, IL
Geriausio pasisekimo ir, svarbiausia, ištvermės... 

Paramai 100 dol.
Anthony Wishner, Lakewood, OH

... “Darbininkas”, nors ir retas svečias, bet laukiamas. 
Siunčiame 100 dol. čekįjo tolimesniam leidimui paskatinti.

Danutė ir Antanas Bobeliai, Massapeąua Park, NY 
...“Darbininkas” labai laukiamas svečias mūsų 

namuose. Džiaugiamės juo. Sėkmės ir Dievo palaimos 
Jums visiems... Paramai - 50 dol.

Juozas ir Suzanna Kucinai, IV. Yarmouth, MA
...Džiaugiuosi, kad ištesėjot ir stengiatės! Sėkmės 

2003 metais. Paramai - 40 dol.
Joana Vaičiulaitienė, Bethesda, MD

...Nepavarkit ir dirbkit toliau... Paramai - 50 dol.
Elena Sakienė-Sluder, Centennial, C O

...Su malonumu laukiu ir skaitau “Darbininką”... 
Sėkmės ir Dievo Palaimos. Paramai - 100 dol.

Ona Strimaitienė, Putnam, CT 
(bus daugiau)

Mieli skaitytojai,
NUOŠIRDŽIAI PRAŠOME

prisiųskite savo auką už 2002 ir 2003 metus.
Nežiūrint, kokio dydžio, svarbu, kad:

- remiate mūsų spaudą
- įvertinate mūsų pastangas ir

- norite “Darbininką” gauti 2003 metais
“DARBININKO” Administracija

ADMINISTRACIJA PRANEŠA:
Skaitytojai, kurie aukojo 2002 m. arba 2003 m. 

prenumeratai ir jų čekius gavome iki kovo 10 d.
Po 200 dol.: Joseph Levonas, Jackson Hgths, NY.
Po 100 dol.: Patricia Stukan. San Jose, CA; Aurelija 

Stongvila-Kaye, Ocala, FL; Celeste Siulte, Palm Coast, 
FL; Laima Lileika, CarmeI, NY.

Po 80 dol.: Joseph Zeidat, Oceanside, CA.
Po 75 dol.: Ona Matusaitienė, Yarmouthport, MA.
Po 60 dol.: Lydia Nelson, Waterford, CT; Dr. Vaidie- 

vutis Mantautas, VV. Hartford, CT; Msgr. 1. Urbonas, 
Lemont, IL; V. Andriukonis, Arlington, MA; Chas. Na
vickas, Piscataway, NJ; Laima Vasiliauskas, Phila., RA.

Po 50 dol.: Jonas Naujokaitis, San Diego, CA; Al- 
fons Kontvis, Westminster, CA; Lilia Petrulis, New 
Canaan. CT; V. Peckaitis. Old Saybrook, CT; Jūratė 
Vaitkus-Lenktaitis, VVaterbury, CT; Rūta Virkutytė- 
Kadonoflf, VVashington, DC; Elena Zmij, Ft. Myers, FL; 
J. M. Mikutaitis, Chicago, IL; Vitas Kazlauskas, Chica
go, IL; Liudas Normantas, Hiram, ME; Vytas Durickas, 
Allston, MA; Valentina Barulis, Brocton, MA; Algird 
Zenkus, Webster, MA; L. ir A. Lietuvnikas, VVorcester, 
MA; Eugenia Lukason for A. Pockevicius, VVorcester, 
MA; Aldona Shumvvay, VVorcester, MA; Anne Baro
nas, Colonia, NJ; Birutė Plioplys, Nevv Brunsvvick, NJ; 
Pr. Gurskis. Manchester, NJ; Olga VVysocki, Parlin, NJ; 
Mrs. Joseph Piliponis, Amsterdam, NJ; Alexander VVe- 
sey-Vasiliauskas, Great Neck, NY; Mamertas ir Gražina 
Erčius, Little Neck, NY; P. Zujus, Maspeth, N Y; Marija 
Melynis, Melville.NY; Br. Kristaponis-Christopher,NY, 
NY; Nijolė Bražėnas, MD, Sparkill, NY; Regina Bal
sienė, VVoodhaven, NY; Vitas Katinas, VVoodhaven, N Y.

Po 40 dol.: Dalilė Polikaitis, VVetslake Vlg., CA; 
Regina Mikaila, Pomfret Ctr., CT; Prekseda Stirbys, 
Nevv Britain, CT; Antonina Spakauskas, Ft. Myers, FL; 
Peter Kiskunas, Levviston, ME; Chas. Lakacauskas, 
Sommerville, NJ; S. Mazilis, Fishkill, NY; Birutė Ashe- 
bergas, Middle Village, NY; Moniųue Boop, Hannover, PA.

Po 35 dol.: Zigmas Mazulaitis, Appomattox, VA.
Po 30 dol.: Rev. Br. Kaunas, OSJ, Santa Cruz, CA; 

Salomėja Spakauskas, Vemon, CT; Elena Jasaitis, St. 
Pete, FL; Joseph Blažys, Holliston, MA; Joseph Yusca- 
vage, Manchester, NH; Z. ir L. Lavvrynovvicz, Nevv- 
ark, NJ; Sophie Dembauskas, Kendall Park, NJ; Petras 
Brazauskas, Paramus, NJ; Mary Zinke, Piscatavvay, NJ; 
John Marcis, So. Amboy,NJ; Alg. ir Teresė Landsbergiai, 
Upper Darby, PA; Ann Drogelis, Brentvvood, TN.

Po 25 dol.: G. J. Gliaudys, VV. Covina, CA; Vytenis 
Radzevičius, Norvvalk, CT; B. V. Mačiuika, Storrs, CT; 
Ada Ustjanauskas, E. Hartford, CT; St. ir Danutė Liepas, 
Ft. Collins, CO; Ona Dovydaitis, Worcester, MA; Kris
tina R. Karvelis, Northville, MI; Virginia Norkevičius, 
Farmington Hills, MI; Ona Osmolskis, Bayside, NY; 
Leokadija Milukas, Plainvievv, NY; Jadvyga Lauce
vičius, VVoodhaven, NY; Petras Kliorys, Euclid, OH.

(bus daugiau)
Už visas aukas nuoširdžiai dėkojame.
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Velykos - Kristaus Prisikėlimo 
šventė - balandžio 20 d.

Šis velykinis “Darbininko” nu
meris padidintas iki 20 puslapių.

Didįjį Penktadienį, balandžio 18 
d., visi katalikai, sulaukę 14 metų am
žiaus, privalo susilaikyti nuo mėsos 
valgymo. O tikintieji, nuo 18 iki 59 
metų amžiaus, dar privalo pasnin
kauti, t. y. valgyti tik tris kartus per 
dieną, sočiai privalgant tik vieną kartą.

Iš deš.: Mindaugas Butkus ir Tėv. Pr. 
Giedgaudas, OFM

Mindaugas Butkus, LR gene
ralinis konsulas Nevv Yorke, š. m. 
kovo 14 d. aplankė pranciškonų 
vienuolyną Brooklyne ir “Darbi
ninko” įstaigas.

Tautos Fondo metinis narių 
susirinkimas įvyks šeštadienį, 
gegužės 10 d. programoje - Tautos 
Fondo vadovybės pranešimai ir ta
rybos narių rinkimai. Šiuo metu, kada 
“Darbininkas” vežamas į spaustuvę 
(kovo 26 d.) dar nežinoma vieta, kur 
susirinkimas įvyks. Visiems nariams 
bus išsiuntinėti išsamūs pranešimai, 
Tautos Fondo naujas adresas: 307 
W. 30,h St., Nevv York , NY 10001. 
tel.: (212) 868 -5860; (212) 868 - 
5815.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios

Lietuviškos mišios yra aukoja
mos kiekvieną sekmadienį 11:30 vai. 
ryto.

Atitaisome klaidą. Pereitame 
“Darbininko” nr. rašėme, kad buvo 
pakrikštytas Justinas Jonas Mykolai
tis. Kūdikio tėveliai yra Paulius ir 
Edita (Margevičiūtė) Mykolaičiai 
(ne Rita). Už klaidą atsiprašome.

Tafilia Semanka, sulaukusi 82 
m. amžiaus mirė Šv. Jono ligoninėje 
kovo 17 d. Po laidotuvių mišių kovo 
20 d., buvo palaidota Sv. Jono ka
pinėse Middle Village, NY. Velionė 
buvo veikli Lietuvos Vyčių 110 kp. 
narė. Nuliūdime liko duktė Barbara 
Ingrassia su šeima.

Didžiosios savaitės tvarka
Bal. 17 - Did. Ketvirtadienį: 7

v.v. žodžio liturgija.
Bal. 18 - Did. Penktadienį - 12 

vai. vidudienį bendri trijų parapijų 
Kryžiaus Keliai lauke. Dalyvaus 
vysk. Th. Daily ir vysk. P. A. Bal
takis, OFM.

Bal. 19-Did. Šeštadienį nuo 10 
v. r. iki 12 v. r. - klausomos išpažin
tys lietuvių ir anglų kalbomis; 8 v.v. 
-Velykų vigilija.

Bal. 20 - Velykų sekmadienį-7 
v. r. lietuvių ir anglų kalbomis Prisi
kėlimo mišios; kitos mišios 8, 10 ir 
12 v. r.

A. a. Algio Revento, netikėtai 
mirusio 2002 m. rugpjūčio mėn., pa
laikai bus pervežami iš Houston, TX, 
į Nevv Yorką balandžio 5 d. (šeš
tadienį) ir palaidoti Šv. Karolio kapi
nėse Farmingdale, NY. Laidotuvių 
apeigos vyks kapinių koplyčioje 10 
vai. ryto. Žmona Agna, sūnūs Juozu
kas ir Tomas kviečia gimines, drau
gus ir pažįstamus dalyvauti apeigose.

A.+ A.
STEFANIJA BIRUTIENĖ,

mano mylima mamytė, iškankinta ilgos ligos, mirė 
š. m. kovo 3 d. Palaidota Nekalto Pr. Seserų vienuolyno 
Dangaus vartų kapinaitėse Putnam, CT.

Liūdinti duktė 
LILI A PETRULIENĖ

Vysk. P.A. Baltakio, OFM, 
kalendorius

Balandžio 16 d. - LK Religinės 
Šalpos posėdis Maspeth, NY.

Balandžio 17 d. - D. Ketvirta
dienio pamaldos Šv. Jokūbo katedra, 
Brooklyn, NY.

Gegužės 4 d. - Sutvirtinimo 
Sakramentas Šv. Kazimiero parapija, 
Los Angeles, CA.

Gegužės 11 d. - Sutvirtinimo 
Sakramentas Dievo Apvaizdos pa
rapija, Southfield, MI.

Gegužės 18 d. - Kunigystės 
šventimai, Maspeth, NY.

Gegužės 21 d. - Metinis LK Re
liginės Šalpos posėdis Putnam, CT.

Gegužės 31 d. - Šv. Pranciškaus 
par. 100 m. sukaktis, Lavvrence, MA.

Birželio 8 d. - Sutvirtinimo Sak
ramentas, Prisikėlimo parapija, To
ronto, Canada.

Apreiškimo parapijos žinios
Didžiosios savaitės pamaldų 

Apreiškimo parapijoje šiemet nebus.
Velykų dieną, balandžio 20, 7 

vai. ryto Prisikėlimo mišias aukos 
vysk. Paulius A. Baltakis, OFM. Po 
mišių-velykiniai pusryčiai parapijos 
salėje. 10 vai. lietuviškų mišių Ve
lykų dieną nebus.

Tėv. Juozapas M. Žukauskas, 
OFM, Hamiltono (Kanadoje) lietuvių 
Aušros Vartų par. klebonas, kovo 21 
- 23 d. pravedė rekolekcijas. Penk
tadienio ir šeštadienio vakarais daly
vavo tik po 30 žmonių, sekmadienį- 
netoli 70. Po mišių par. salėje buvo 
užkandžiai, kuriuos paruošė Patricija 
Sidas.

Vilniaus Aušros Vartų parapi
joje. 32 Dominick St., Manhattan, 
NY, Prisikėlimo mišios bus Velykų 
rytą, balandžio 20 d., 9 vai. Po mišių 
parapijos salėje vyks velykinis po
būvis.
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Redaguoja ir rankraščius savo nuožiūra taiso 
REDA KCINĖ KOMISIJA.

NY LIETUVIŲ VEIKLA APREIŠKIMO PARAPIJOJE

Kaziuko mugė
Esame įpratę, kad švenčiant Lie

tuvos globėjo Šv. Kazimiero šventę, 
su ja jungiame jau tradicija tapusia 
Kaziuko mugę.

Mugė mūsų apylinkėje, kurią 
suruošė vyr. skaučių židinio “Vilija” 
sesės, įvyko sekmadienį, kovo 2 d. 
Po 10 vai. Mišių (Šv. Mišias už gyvus 
ir mirusius skautus-es Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje aukojo kun. Vy
tautas Volertas), buvo sugūžėta į 
žemutinę parapijos salę.

Prieš atidarant mugę įvyko neilgai 
užsitęsusi skautų sueiga. Vyr. skautė 
Ramutė Česnavičienė, pastebėjusi, 
kad paskutiniųjų kelerių metų laiko
tarpyje skautų veikla New Yorke 
buvo visai susilpnėjusi, žvelgdama į 
gražiai išsirikiavusių uniformuotų 
skautų būrelį pasidžiaugė, kad veikla 
vėl pradeda atsigauti. Toliau sueigai 
vadovavo skautas Tomas Lora. Įne
šus skautų vėliavą ir sugiedojus Tau
tos himną, maldą sukalbėjo kun. V. 
Volertas. Trys vilkiukai: Lukas Kut- 
kas, Rytis Sidabras ir Dainius Šid

Kandidatės į prit skautes (iš k): G. Blaudžiūnaitė, E. Guobytė, E. Gaubaitė, 
E. Guobytė ir A. Skardžiūtė su vadove vs. G. Stankūniene Kaziuko mugėje 
New Yorke A. Marijošienės nuotr.

Monthly Newsletter
Published by Franciscan Fathers

Editorial & Business Office 
tel.:718-827-1351 
fax: 718-827-2046 

e-mail: darbininkas@hotmail.com

lauskas davė įžodį. Jiems buvo užriš
tas raudonas kaklaraištis, o Gintautas 
Savukynas buvo pakeltas į aukštesnį 
skautų laipsnį. Jam teko mėlynas 
kaklaraištis.

Juos pasveikinus ir ant jų kakla
raiščių užrišus “gerojo darbelio” maz
gelį, sekė mugės atidary mas. Tai ce
remonijai buvo pakviesta LR konsu
le New Yorke Irena Skardžiuvienė. 
Konsulei palinkėjus skautams sėk
mingos ir darnios skautiškos veiklos, 
perkirpus kaspiną, mugė oficialiai 
buvo atidaryta.

Tada į mugę atsilankiusieji ap
žiūrinėjo prekystalius, ant kurių dau
giausia vyravo tautine tematika pa
gamintos įvairios prekės. Netrūko ir 
pirkėjų. Kaip įprasta, mugėje buvo 
galima vaišintis skaniais cepelinais, 
kugeliu, dešra su kopūstais ir kitais 
gardumynais. Vyko loterija.

Su apgailestavimu tenka paste
bėti, kad ši parapijos saliukė dides
niems susibūrimams, kaip ir šis, yra 
per maža. Teko gerokai susispausti 
- į mugę atsilankė virš 200 žmonių. 

Tačiau darbščių vyr. skaučių dėka ir 
ši Kaziuko mugė sklandžiai ir tvar
kingai praėjo.

Kovo 11 -osios sukaktis
Sekmadienį, kovo 9 d. Apreiškimo 

par. bažnyčioje užbaigus Šv. Mišių 
auką, tos parapijos tarybos priminin- 
kas Vladas Sidas pakvietė visus į 
žemutinę parapijos salę paminėti Lie
tuvos nepriklausomybės atkūrimo 
13-ąją sukaktį.

Sustojus ir sugiedojus JAV ir Lie
tuvos himnus, V. Sidas perskaitė LR 
Seimo nario E. Šoblinsko kalbą, kuri 
buvo pasakyta Punske (Lenkija), 
praėjusiais metais, ten minint Lietu
vos atkūrimo 12-tąją sukaktį. Toje 
kalboje išsamiai peržvelgta ištisa py
nė įvykių Lietuvoje, pradedant 1988 
m. ir užsibaigiant 1990 m. Kovo 11- 
tos data.

Vėliau su dideliu dėmesiu, buvo 
peržiūrėta Daivos Kezienės paruoš
ta dokumentinė vaizdajuostė, kurioje 
įamžinta Sąjūdžio veikla ir Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos posėdis, užsi
baigęs Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimą skelbiančiu aktu.

Minėjimas, į kurį atsilankė apie 
80, buvo baigtas giedant “Lietuva 
brangi”.

Padėka ir pagarba priklauso Ap
reiškimo parapijos tarybai už šį, kad 
ir kukliai suruoštą minėjimą įvykio, 
kuris yra vienas iš pačių svarbiausių 
Lietuvos istorijoje. p.palys

SKELBIMAI j)

Prof. dr. Antano Maceinos 
duktė (dr. Danutė) labai norėtų gau
ti J. Kapočiaus išleistą Lietuvių En
ciklopediją. Kas galėtąją padovanoti, 
prašome skambinti “Darbininkui” 
tel.:(718)827- 1351.

Reikalinga moteris prižiūrėti 
senesnio amžiaus vyrą. Skambinti 
tel.:(718)235-9531.

Šis "Darbininko" Nr. 4
(14) išsiunčiamas balandžio 4 
d. Sekantis Nr. 5 (15) numa
tytas išsiųsti gegužės 2 d.

mailto:darbininkas@hotmail.com
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“Darbininko” administracija 
skelbia knygų išpardavimą, ku
ris tęsis visus 2003-uosius me
tus. Knygos yra išparduodamos la
bai žemomis kainomis. Prašome visų 
skaitytojų pasinaudoti tuo išpardavi
mu, jei ne dabar, tai ateityje.

Lietuviu-anelu kalbų žodynas. 
B. Piesarskas, B. Svecevičius. 512 
psl., kietais viršeliais. Turi apie 27,000 
žodžių. Kaina 15 dol. ir 1 dol. per
siuntimui. Dabar nupiginta kaina 
- 10 dol. su persiuntimu.

Anelų-lietuvių kalbų žody
nas. V. Baravykas. 590 psl., kietais 
viršeliais. Turi apie 30,000 žodžių. 
Kaina 15 dol. ir 1 dol. persiuntimui. 
Dabar nupiginta kaina - 10 dol. 
su persiuntimu.

Lithuanian Cookery. Autorė 
Izabelė Sinkevičiūtė. 1993 m. išleista 

5-ji laida šios populiariausios lietu
viškų valgių virimo knygos anglų kal
ba. Nupiginta kaina - 15 dol. su 
persiuntimu.

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

tel.: 718-827-1351.

Laukiame Jūsų, 
mieli skaitytojai, nuomonių, 

patarimų ir pasiūlymų 
“Darbininkui”: 

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

e-mail: 
darbininkas@hotmail.com

KUN. DR.
KNYGOS

“Tikėjimo ir netikėjimo sąly
tis šiandien”. Knygoje gvildenamas 
paradok-siškas reiškinys - netikėjimo 
apraiškos tikinčiuosiuose. Analizuo
jamas ateistų “tikėj imas” ir apskritai 
ateizmo kilmė bei jo antplūdis vakarų 
kultūros zonose. Kaina - 8 dol. su 
persiuntimu.

“Žvilgsnis į pasaulėžiūrinę ap
linką, šventovę, save” - naujausia 
autoriaus knyga. Kaina - 8 dol. su 
persiuntimu.

Abi knygos gaunamos: “Darbi
ninko” administracijoje: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207, tel. 
(718) 827-1351.

(Į SKELBIMAI
Butai pensininkams, moder

nūs, erdvūs, lietuviškoje aplinkoje, 
Marijos Nekalto Prasidėjimo sese
rų globoje. Pasinaudokite šia proga, 
kreipkitės Vila Maria, P.O. Box 
155, Thompson, CT 06277.
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