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Lietuvio žvilgsnis į Mariją
Gegužė - Marijos mėnuo

Lietuva, paskutinė Europoje priėmusi krikščionybę, 
ypatingą pagarbą išplėtojo Marijai. Net keletas popiežių 
Lietuvą vadino Marijos žeme.

Tuoj po Lietuvos krikšto Vytautas Didysis pastatė 
26 bažnyčias, ir Marija buvo parinkta globėja net 
14-os bažnyčių. Nepriklausomoje Lietuvoje 21 nuošimtis 
visų bažnyčių turėjo Marijos 
vardus.

Dievo Motinos kultas ne
apsiribojo vien šaltų bažnyti
nių pastatų pavedimu jos gar
bei. Tikėjimo tiesos apie Ma
riją buvo giliai ir sąmoningai 
išgyventos. Karšta lietuvių 
meilė ir atsidavimas Nekal
čiausiai Mergelei prasiverž
davo ir gausiomis išorinėmis 
pamaldumo išraiškomis. Se
nais laikais, sekmadieniais 
daugelyje Lietuvos bažnyčių 
prieš pagrindines pamaldas 
būdavo giedamos “valandos” 
arba “gadzinkos” apie Nekal
tai Pradėtą Mariją. Pamal
doms pasibaigus būdavo gie
damas septynių Marijos 
skausmų ir džiaugsmų vaini
kėlis arba “karunka”.

Gegužės mėnesio žiedai buvo skiriami Nekalčiau
siai Mergelei, puošiant jos altorių ar paveikslus gegu
žinėms pamaldoms. Tiek bažnyčiose bei koplyčiose, tiek 
tolimesnių vietovių seklyčiose gausūs lietuvių būriai rinko
si į taip pamiltas gegužines pamaldas. Nebuvo svetima 
tikinčiam lietuviui ir rožančiaus malda, kuriai buvo ski
riamas ypač spalio mėnuo.

Lietuviai, amžių tėkmėje patyrę daugybę nelaimių, 
okupacijų, plėšimų, baudžiavos ir epidemijų savo vargą 
religiniame liaudies mene gretino su Kristaus ir Marijos 
skausmais. Prie kryžkelių ir palaukių Rūpintojėlis Kristus, 
skausme parimęs, žvelgdavo į lietuvių tautos kelią. 
Panašiose koplytėlėse daug kur buvo vaizduojama ir 
Sopulingoji Dievo Motina, septyniais kalavijais perverta 

širdimi, su Išganytojo kūnu ant kelių.
Lietuva Marijai buvo paaukota net dviem atvejais. 

Pirmą kartą Lietuva Marijai paaukota kartu su Lenki
ja. Tai įvykdė Lvove karalius Jonas Kazimieras 1656 
balandžio 1 d. Antrukart Lietuva buvo paaukota Mari
jai Romoje 1951 m. gegužės 13 d. Minint 25 metų su

kaktį nuo Lietuvos bažnyti
nės provincijos įsteigimo. (Po- 
piežius Pijus XI 1926 m. 
balandžio 4 d. apaštaline kons
titucija “Lithuanorum Gen- 
te” įsteigė pirmąją Lietuvos 
Bažnytinę provinciją su met- 
ropolija Kaune ir keturio
mis sufraganinėmis diece
zijomis: Kaišiadorių, Telšių, 
Panevėžio ir Vilkaviškio.) 
Laisvajame pasaulyje esą 
lietuviai vyskupai susirinkę 
Romon, dalyvaujant Romos 
lietuviams, iškilmingai pa
aukojo LietuvąNekalčiausiai 
Marijos Širdžiai. Tas pasiau
kojimas vėliau buvo viešai 
pakartojamas ir atnaujina
mas daugelyje lietuvių para
pijų laisvame pasaulyje.

Istorijos eigoje Marija pa
rodė, kad ji mato ir įvertina lietuviųjai skiriamą meilę ir 
atsidavimą. Gausiose Lietuvos šventovėse įvairiais 
stebuklais ji lengvino lietuvių vargus. Iš Aušros Vartų ji 
siuntė savo palaimą mūsų proseneliams. Religinių su
temų dienose, tikėjimui patekus į sunaikinimo pavojų, 
kai, anot tos giesmės, “Žemaičių žemėj taip mažai, 
septyni tiktai kunigai”, 1608 m. Šiluvoje apsireiškė 
Dievo Motina, patvirtindama savo motinišką meilę, 
globą.

Ir dabartiniais laikais Marijos pagalba lietuviams 
tiek Tėvynėje, tiek išeivijoje ypač reikalinga. Tad ir 
šį gegužės mėnesį, uoliai lankydami Marijai skirtas 
pamaldas, ar namuose ją garbindami, būkime verti savo 
prosenelių sekėjai.
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Europos Tarybos Parlamenti
nės asamblėjos Aplinkosaugos ir 
žemės ūkio komiteto sprendimu Lie
tuvos uostamiesčiui Klaipėdai skirtas 
2003 m. Europos prizas.Toks spren
dimas buvo priimtas vienbalsiai Stras- 
burge vy kusios Parlamentinės asam
blėjos sesijos metu. 1955 m. įsteigtas 
Europos prizas yra aukščiausias ap
dovanojimas, kuris gali būti skirtas 
Europos miestui už jo aktyvią veiklą 
plečiant tarptautinius ryšius ir ben
dradarbiavimą. Lietuvos uostamies
čiui šis prizas skirtas už aktyvų tarp
tautinį bendradarbiavimą su užsienio 
valstybių miestais. Klaipėda yra su
sigiminiavusi net su 16 užsienio mies
tų, kurių dauguma yra uostamies
čiai, tarp jų - Liepoja (Latvija), Gdy
nė (Lenkija), Kotka (Suomija), 
Karlskrona (Švedija), Kaliningradu 
(Rusija). Be to, Klaipėda bendradar
biauja su JAV Clevelando miestu ir 
Japonijos Kudži miestu. Įteikiant Eu
ropos prizą Klaipėda gaus atminimo 
ženklą, medalį ir diplomą. Be to, 
Klaipėdos jaunimui bus paskirta sti
pendijų pažintinei kelionei po Europą. 
Planuojama, kad prizo įteikimo cere
monija įvyks per vasarą vyksiančią 
tradicinę Jūros šventę. Klaipėda 
1999 m. laimėjo Europos Tarybos 
garbės vėliavą, 2001 m. miestas ap
dovanotas Europos Tarybos atmini
mo ženklu. Klaipėda pirmoji Lietu
voje laimėjo aukščiausią Europos 
Tarybos apdovanojimą Europos 
miestams.

BNS
Lietuvos stojimo į Europos Są

jungą (ES) sutartį nuo šiol galima 
perskaityti ir lietuviškai -ji skelbiama 
Europos komiteto interneto pusla
pyje (www.euro.lt), taip pat ją gali
ma rasti dvylikoje Lietuvoje veikian
čių Europos centrų ir rajonų savi
valdybių bibliotekose bei Europos 
komitete. Šiame daugiau nei 5,000 

puslapių dokumente atspindimas vi
sas derybų su ES turinys, finansinės 
narystės ES sąlygos, konkrečios 
finansinės paramos sumos infra
struktūros ir regionų plėtrai, žemės 
ūkiui, išmokos žemdirbiams, žemės 
ūkio gamybos kvotos, pinigai Ig
nalinos AE uždarymo pasekmėms 
įveikti, pereinamieji laikotarpiai bei 
kitos detalės. Be to, į tekstą įtrauktos 
devynios Lietuvai aktualios dekla
racijos, tarp kurių ir Sąjungos pa
skelbta deklaracija dėl greitesnio nei 
septyneri metai darbo rinkų atvėrimo 
Lietuvai, taip pat deklaracija dėl Ben
drijos paramos, siekiant kad Lietuva 
įsijungtų į Šengeno erdvę kartu su 
pirmąja prisijungiančiųjų šalių grupe. 
Stoj imo sutartį sudaro 43 dokumen
tai. Aktą dėl stojimo sąlygų ir Steigia
mųjų sutarčių pakeitimų sudaro 62 
straipsniai. Sutartį Lietuva su kitomis 
devyniomis derybas baigusiomis ša
limis balandžio 16 d. pasirašė Grai
kijos sostinėje Atėnuose. Ji įsigalios, 
kai Sutartį ratifikuos ES narių ir kan
didačių parlamentai. Planuojama, jog 
Lietuvos Seimas Stojimo sutartį tu
rėtų ratifikuoti po gegužės 10-11 
dienomis vyksiančio referendumo.

Elta
Vienuoliktą kartą Lietuvoje 

švenčiant Tarptautinę vaikų knygos 
dieną, apdovanoti reikšmingiausių 
2002 m. knygų vaikams kūrėjai. Še
šias premijas rašytojams ir dailinin
kams skyrė Tarptautinės vaikų ir jau
nimo literatūros asociacijos (IBBY) 
Lietuvos skyriaus sudarytos komisi
jos. Geriausia metų knyga vaikams 
pripažinta rašytojo Leonardo Gutaus
ko “Paskutinė Čepkelių ragana” 
(leidykla “Mažasis Vyturys”). Ge
riausia metų poezijos knyga vai
kams paskelbta Martyno Vainilaičio 
“Sidabrinė kultuvėlė” (“Žaros” lei
dykla). Geriausia knyga mažiau- 
siems skaitytojams išrinkta rašytojo 
Jono Liniausko ir dailininkės Dan
guolės Žemaitytės “Oranžinis čiulp
tukas, arba Mano pirmasis sandėris”, 
kurią išleido “Vagos” leidykla. Reikš
mingiausiu ir meniškiausiu vertimu 
vaikams pripažinta Viltaro Alksnėno 
išversta rašytojos Natali Babit knyga 
“Amžiniej i Takiai”, kurią išleido lei
dykla “Alma littera”. Gražiausiai 

iliustruotos knygos vaikams titulą 
pelnė dailininkės Sigutės Ach “Šuo 
Ambrozijus, katinėlis Purkius ir An
gelo kelionė namo”. Knygą išleido 
leidykla “Nieko rimto”. Geriausiai 
iliustruota knyga paaugliams tapo Ai
dos Janonytės iliustruota N. Babit 
knyga “Amžinieji Takiai” (“Almos 
litteros” leidykla).

Elta
Naujausiomis Tarptautinio va

liutos fondo (TVF) prognozėmis, 
Lietuvos ūkio prieaugis šiais metais 
bus antras didžiausias tarp Europos 
Sąjungos valstybių kandidačių. Fondo 
prognozėmis, Lietuvos ūkio prieaugis 
šiais metais sudarys apie 5,3%. Tuo 
tarpu, TVF vertinimais, smarkiausiai 
tarp ES kandidačių šiemet paaugs 
Latvijos ūkis - prognozuojamas prie
augis siekia 5,5%. Trečioje vietoje 
tarp kandidačių atsidurs Bulgarija, 
kurios prognozuojamas prieaugis bus 
5%. Dėl karo Irake TVF sumažino 
viso pasaulio ūkio augimo prognozes, 
tačiau pabrėžia, jog narystės ES sie
kiančiose valstybėse ūkio augimas 
šiais metais prilygs praėjusių metų 
rezultatams. Tai nulems stabili vidaus 
paklausa ir nedidelis užsienio pa
klausos atsigavimas. Tiek 2003, tiek 
2004 m. plataus vartojimo prekių 
kainų indekso prieaugis Latvijoje gali 
sudaryti 3%, Estijos infliacija šiemet 
turėtų sudaryti 3,6%, o kitąmet - 
2,9%, Lietuvoje-atitinkamai 2,1% 
ir 2,5%. Elta

Tulpės A. Kapočiaus nuotr.

http://www.euro.lt
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Vytauto Igno grafika

Pasitinkant

Motinos 
dieną

Motinos auka prasideda už šeimos slenksčio, 
per kurį meilė perveda du jaunus žmones. Nuo 
pirmojo iki paskutiniojo žingsnio auka motinos 
nebepalieka. Maži vaikai, sakoma, nuslegia jos 
rankas ir kelius, dideli skiriasi, jaučiasi, tartum 
būtų jos širdis atplėšiama, bet aukojasi dėl 
savarankiško vaikų gyvenimo, kad tiktai jie būtų 
laimingi ir kad mylėtų ją bent iš tolo.

Negalima sakyti, kad vaikai, kokie jie be- 
užaugtų, neišsaugotų meilės savo motinai. Išties 
toji meilė yra nugrimzdusi juose, nors savo gy
venimu ir darbais kartais rodosi motinos ne
bemyli. Vaiko meilė motinai kyla iš prigimties, 
kaip ir motinos savam vaikui. Motina tikriau įver
tinama tiktai tada, kai jos netenkama. Kai bran
genybė iš mūsų atimama, tiktai tada geriau su
prantame jos vertę.

Gyvenimas yra nelyginant stiklinis indas: kai lipdomas sudaužytas, lieka 
randai. Motinos širdyje rastume daugiausiai tų randų, nes ji labai dažnai 
skaudinama. Ne visada motina ir pasako, kas jai labai skauda, ne visada 
jai ir pasakius vaikai ją supranta. Dėl to reta kuri motina apsilenkia su sep
tynių kalavijų dūriais. Gera yra, kai jie varsto ne dėl jos pačios kaltės ar ne- 
budrumo. Tada gali ramintis bent savo sąžinėje ar ieškoti paguodos toje 
Motinoje, kuri sunkiausiai išgyveno septynis kalavijus. Tas paveikslas duotas 
mums suprasti, kad ir kilniausia motinos meilė mažiau ar daugiau yra saldžiai 
skausminga.

Motinos diena norima išreikšti pagarbą motinoms už jų auką, parodyti 
meilę už meilę ir prisiminti jau nuėjusias pirma savo vaikų. Ir motinos prisimena 
savo motinas, tik dabar geriau suprasdamos, kokia buvo jų auka.

Motinos diena suartina motinas ir vaikus, tačiau ne tiek viešu minėjimu, 
kiek asmenišku motinos meilės pajautimu. Motinos meilė reiškiasi ne viešai, 
bet šeimos židinyje. Dėl to Motinos diena, prasidėjusi šeimoje, kai kuriuose 
kraštuose ir liko tik šeimos švente. Kitur vieši minėjimai davė jai populiarumo, 
bet atitraukė vaikų dėmesį nuo namų židinio. Viešas minėjimas neturėtų 
prasmės, jeigu nepaskatintų vaikų tą dieną savo motiną apgaubti šilčiausia 
meile.

Kalbėti apie motiną-tai paliesti švelniuosius žmogaus jausmus. Kalbėti 
apie motiną - tai sužadinti žmoguje malonius ir gražius vaizdus. Vienam 
gal pasirodys liūdnas, skausmo pilnas veidas, pasilenkęs ties sergančio 
lova. Kiti gal prisimins motiną, besidžiaugiančią mūsų džiaugsmais.

Motinos vardas amžiais nenustojo ir nenustos savo reikšmės. Jos meilėje 
ir pirmose jos pamokose kiekvienas gali surasti savo veiklos ir savo 
sugebėjimų pirmąjį daigelį.

Žmonija instinktyviai žino, kad motina yra Kūrėjo padėjėja, tiek teikdama 
gyvybę, tiek ją puoselėdama. Jos įtaka visai žmonijai, ypač jos auklėjimui, 
yra pagrindinė.

Iš motinos veido sklindanti šviesa turi daug galios ir mažam, ant jos ke
lių sėdinčiam kūdikiui, ir savo tėviškės lizdą jau palikusiems vaikams. Laimingi 
tie, kurie motinos akyse randa savo gyvenimo šviesą!

Lietuvos Vyskupų 
Konferencijos 

plenarinis posėdis
Kovo 14 d. Kauno arkivyskupijos 

kurijoje įvyko Lietuvos Vyskupų 
Konferencijos plenarinis posėdis, ku
riame dalyvavo Lietuvos vyskupai ir 
Apaštališkojo Sosto atstovas Baltijos 
valstybėms arkiv. Peter Stephan Zur- 
briggen, kuris Lietuvos vyskupams per
davė Šventojo Sosto sekret. ryšiams 
su valstybėmis arkiv. Jeano Louis Tau
ran padėką už jo priėmimą Lietuvoje 
ir įvykusį vizitą, kurio metu Šventojo 
Sosto atstovas galėjo geriau pajausti 
Katalikų Bažnyčios Lietuvoje ir visos 
visuomenės gyvenimo pulsą.

Vyskupai posėdžio metu pritarė 
Liturgijos komisijos parengtam Lai
dotuvių apeigyno projektui, kuris da
bar bus pasiųstas į Vatikaną apro
buoti. Ateityje šis apeigynas pakeis 
ilgus dešimtmečius galiojusį ankstes
nį į laidotuvių apeigų liturgijos leidinį.

Taip pat aptartos galimybės plėtoti 
ir skatinti katalikišką žiniasklaidą, 
atkreiptas dėmesys į Lietuvos Vys
kupų Konferencijos visuomenės in
formavimo priemonių komisijos veik
lą. Vyskupai pritarė teiginiui, kad 
šiandien Lietuvoje yra jaučiamas ka
talikiškos žiniasklaidos plėtojamos 
minties trūkumas. Aptartos galimy
bės, kaip vyskupai kartu su kunigais 
galėtų aktyviau prisidėti prie kata
likiškos spaudos skatinimo.

Vyskupai atsižvelgė į seminarijų 
rektorių siūlymą ir nutarė pailginti pa
sirengimo kunigystei laikotarpį pa
pildomais parengiamaisiais metais. 
Kad studijuoti į seminarijas ateitų tik 
savo pašaukimą gerai suprantantys 
jaunuoliai, nutara nuo šio rudens visų 
seminarijų studijų programą papildyti 
visiems privalomu propedeutiniu kur
su. Kurso metu į seminarijas stojan
tiems jaunuoliams bus sudarytos są
lygos ištirti savo pašaukimą, sustiprėti 
dvasiškai ir apmąstyti bei perimti 
krikščioniškąsias ir pilietines vertybes. 
Vyskupai atsižvelgė į užsienyje 
gyvenančių lietuvių ir vysk. Pauliaus 
Baltakio, OFM, prašymą stiprinti pas
toraciją kitose šalyse gyvuojančiose 
lietuvių bendruomenėse. Kalbėta apie 

(nukelta į 4 psl.)
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Nepriklausomybės

Sekmadienį, vasario 23 d. po mišių 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje į pa
rapijos salę susirinko apie 120 lietu
vią, nepabūgusių blogų oro sąlygų, 
Lietuvos nepriklausomybės 85 m. su
kakties minėjimą. Šventę pradėjo 
JAV LB Elizabeth apylinkės pirm. 
Julius Veblaitis. Jis pasidžiaugė gau
siai susirinkusiu jaunimu, paminėjo 
apylinkės surengtus renginius. Šiame 
renginyje dalyvavo ir Nevvark apy
linkės lietuviai su savo pirm. Vladu 
Audėnu.

Pagrindinį pranešimą padarė Si
gita Šimkuvienė, LB Krašto v-bos 
vicepirm. “Trečiosios bangos” reika
lams”, pabrėždama JAV LB veiklą 
išsaugojant lietuvybę šiame krašte. 
Pasidžiaugė sustiprėjusiu kultūriniu ir 
sportiniu judėjimu Rytiniame pakraš
tyje, gražiu skirtingų bangų bendra
darbiavimu.

Sekė įdomus ir gražus koncertas, 
kurio sumanytojas Julius Veblaitis ir 
talkininkai. Pirmoje dalyje pasirodė 
bažnyčios choras, kuriame dalyvauja

Lietuvos Vyskupų Konferencijos 
plenarinis posėdis

(atkelta iš 3 psl.) 
galimybę Lietuvos Vyskupų Konfe
rencijai rūpintis užsienyje gyvenančių 
lietuvių pastoracija paskiriant vieną 
arba du kunigus, tiesiogiai atsakin
gus už ganytojiškos veiklos už Lietu
vos ribų koordinavimą. Ši galimybė 
toliau bus aptarta su vysk. P. Baltakiu 
ir pristatyta Šventajam Sostui.

Posėdyje atkreiptas dėmesys ir į 
ligonių pastoraciją. Pritarta siūlymui 
ištirti, ar yra galimybė prie Lietuvos 
Vyskupų Konferencijos sekretoriato 
įsteigti centrą, kuris būtų tiesiogiai 
atsakingas už ligonių piligriminių ke
lionių Lietuvoje ir į užsienio valsty
bes koordinavimą bei savanorių pa
galbininkų rengimą.

Kitas plenarinis Lietuvos Vyskupų 
Konferencijos posėdis vyks geg. 28- 
30 d. Trinapolio vienuolyne Vilniuje.

Lietuvos Vyskupų 
Konferencijos sekretoriatas

Scenoje Šv. Petro ir Povilo bažnyčios vaikų choras

šventė

vieni vaikai: 7 
mergaitės ir 5 
berniukai. Vado
vės Rasos Moc
kienės vadovau
jami padainavo 
keletą vaikiškų 
dainelių ir susi
laukė gausių plo
jimų. Vėliau se
kė solistės An
gelės Kiaušaitės 
atliekama įdomi 
programa, kurioje skambėjo ir lie
tuvių liaudies dainos, ir ištraukos iš 
populiarių operečių. Šioje šventėje 
buvo visko: ir lietuviškų suvenyrų ir 
dailės kūrinių. Įdomu buvo sutikti tau- 
todailininką iš Kauno Rimgaudą 
Pranckevičių, kuris rašo eiles ir savo 
rankomis yra pagaminęs kankles. 
Koncerto metu Rimgaudas kanklė
mis pritarė solistei Angelei Kiaušaitei 
atliekant dainą “Brangi Tėvyne”.

O kokia šventė be vaišių? Čia pa
sistengė Elizabeth moterys, išvirusios

Kun, VYTAS MEMENĄS
Sheriff’s Office kapelionas

Paul. Kaupas, Sheriff of Will 
County, Joliet, IL, pranešė džiugią 
žinią, kad kun. Vytas Memenąs ba
landžio 15 d. buvo paskirtas SherifFs 
Office kapelionu. Kun. Memenąs 
Illinois policijos departamente yra 
išdirbęs 31 metus-nuo 1972 m. 1980 
m. jis buvo paskirtas Joliet policijos 
dep. kapelionu ir tose pareigose iš
buvo iki 1995 m. 1996 m., eidamas 
klebono pareigas St. Anthony baž
nyčioje Frankfort. buvo paskirtas 
Frankfort policijos dept. kapelionu. 
Paskutinius 20 metų kun. Vytas ėjo 
įvairias pareigas Fraternal Order of 
Police įstaigoje. Šiuo metu jis yra 
kapelionu Illinois Police Trooper's 
Lodge #4. Riverside, IL. Parapijose 
išdirbęs 46 metus, jau nebedirba.

Mūsų skaitytojams kun. Meme
nąs yra žinomas kaip dosniausias 
aukotojas Kretingos pranciškonų 

šimtus cepelinų ir balandėlių, prike
pusios kugelio. Rimantas Bitėnas va
dovavo barui, kur galėjai gauti ir 
“Utenos” ir “Kalnapilio” alaus. Prie 
vaišių stalo buvo kalbamasi apie to
limesnį naujų ateivių glaudesnį ben
dradarbiavimą su vietiniais. Matėsi 
didžiulės galimybės sustiprinti šiame 
židinyje lietuvišką veiklą, nes iš su
sirinkusių į šią šventę apie 80 asmenų 
buvojaunų, energingų žmonių, pasi
ruošusių prisidėti prie lietuviškų tradi
cijų išlaikymo. S. Šimkuvienė

Kun. Vytas Memenąs

“Rūpestėlių" labdaros valgy klai. Per 
ketverius metu šiam tikslui jis yra 
surinkęs iš savo parapijiečių ir kitų 
amerikiečių 34,129 dol. Daug yra 
aukojęs ir iš savų pinigų.

Sveikiname kun. V. Memeną nau
jose pareigose. “Rūpestėlių” labda
ros valgyklos vadovybė prisideda 
prie šių sveikinimų ir nuoširdžiai dė
koja savo dosniausiam rėmėjui. a.ž.
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LOS ANGELES LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 

2003-jų metų 
POLITINIŲ STUDIJŲ IŠVADOS

Politinių studijų savaitgalyje kalba Laima Gajauskienė, sėdi (iš k.): Marytė 
Sandanavičiūtė-Nevvsom, Vijoleta Gedgaudienė, gyd. Rimtas Marcinkevičius 
ir Artūras Čėsna J. Pupiaus nuotr.

36-sis politinių studijų savaitgalis 
vyko sausio 25-26 d.d., bendrinė 
studijų tema - "2002 metu Įvykiai 
Lietuvoje ir kas toliau?".

Sausio 25 pagrindinę paskaitą 
"Lietuva pakviesta i NATO ir ES. 
Kas toliau?" skaitė Lietuvos Res
publikos ambasadorius Amerikoje 
Vygaudas Ušackas, moderavo adv. 
Žibutė Brinkienė. Sausio 26 d. dr. 
Algirdas Kanauka - "Nuolatinis 
tautos atsinaujinimas besikeičiančiu 
21-jo amžiaus vertybių sūkury je", 
moderatorius Vytautas Vidugiris, ir 
“Valstiečių laikraščio” politinio sky
riaus apžvalgininkė iš Vilniaus Lina 
Pečeliūnienė - "2002 metu rinkimai 
ir ką žada ateitis”, arba “Šunkelio 
žavesys”, moderavo Linas Kojelis. 
Pasisakymų “Mano asmeninė atsa
komybė Lietuvai ir lietuvybei” daly- 
viai: lituanistinės mokyklos vedėja 
Marytė Sandanavičiūtė-Newsom ir 
naujieji “trečiosios bangos” imigrantai 
- lituanistinės mokyklos mokytoja 
Laima Gajauskienė, gydytojas Rim
tas Marcinkevičius ir Artūras Čėsna, 
vadovė Vijoleta Gedgaudienė. Svars- 
tybų “Išeivija ir jos rolė Lietuvoje, 
išgyvendinant melą” dalyviai - Liuda 

Avižonienė, Linas Kojelis ir Algis Že
maitaitis, vadovas-Juozas Kojelis.

Suderinus paskaitininkų tezes, 
svarstymų-pasisakymų dalyvių pa
reikštas mintis ir pateiktus argumen
tus bei auditorijos nuomones, dary
tinos tokios išvados:

1. Lietuvos siekiai tapti NATO ir 
ES nare pildosi dėka pačios Lietuvos 
ryžto, nuoseklių politinių, ekonominių 
ir karinių reformų, dėl JAV prie
lankumo ir užsienio lietuvių pastangų 
praeityje atkurti, o dabar įtvirtinti 
valstybinę nepriklausomybę.

2. Prileidus, kad Lietuva netoli
moje ateityje taps pilnateise NATO 
ir ES nare, užsienio lietuvių pareigos 
tėvynei nebus užsibaigę. 1944-1990 
m. patriotinė išeivija nesiblaškė, nes 
ją vienijo pagrindinis rezistencijos 
tikslas - atkurti valstybine Lietuvos 
nepriklausomybe, tai dabar atkurtos 
nepriklausomybės įtvirtinimui turėtų 
burtis apie Lietuvos diplomatinę tar
nybą ir pilnateisiais nariais dalyvauti 
Lietuvos politinių partijų bei profe
sinių ir visuomeninių organizacijų 
veikloje.

Santykiai su JAV turi išlikti rakti
niu Lietuvos užsienio politinkos ak

centu.
3. Faktą, kad naujuoju Lietuvos 

prezidentu išrinktas Rolandas Pak
sas, o ne perrinktas Valdas Adam
kus, priimti kaip normalų demokra
tinėje valstybėje politinį procesą. Po 
rinkimų išrinktojo prezidento apy
skaitose likę neatsakytų klausimų, ku
rių pro pirštus praleisti nereikėtų, ta
čiau demokratijos stiprinimui bus pa
sitarnauta ne populistiniu išrinktajam 
prezidentui oponavimu, o konstruk
tyviu bendravimu ir atsakominga 
kritika.

4. Pasaulyje išsiliejusi globalizaci
ja stato ypatingus uždavinius Lie
tuvos švietimui ir jaunimo auklėjimui. 
Mokyklose stiprintinas tautinis auk
lėjimas, kad kosmopolitizmas neiš
stumtų tautinių vertybių.

5. Visose Lietuvos gyvenimo sri
tyse, ypač ūkio sektoriuje vyksta “pi
lietinis karas” tarp vakarietiškos eti
kos įsitvirtinimo, kur stengiamasi 
valstybinius ir privačius interesus 
išskirti, ir rytietiškos, kur tie interesai 
suplakami. Laimėjus rytietiškai eti
kai, rytų kaimynas užvaldytų ener
getiką - Lietuvos ūkinės pažangos 
pagrindą, ir iškovota nepriklauso
mybė būtų pavojingai apribota.

Rytietiškos etikos pavojus galėtų 
išryškinti ir išviešinti įkurtas Strate
ginės politikos institutas. Išeivių talka 
tokio instituto įkūrimui ir veikios iš
vystymui neabejotinai būtų svarbi.

6. Lietuvių Chartos įpareigojimai 
“darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu 
padėti išlaikyti nepriklausomą Lie
tuvos valstybę” užsienio lietuvius te- 
besaisto. Pagalba turtu Lietuvoje ne
sunkiai priimama. Per dešimtmečius 
sukauptą turtą Lietuvių ir Tautos 
fondai skirsto, atsižvelgdami į pra
šančiųjų pateiktus argumentus.

Chartos dvasioje išeivijai atsto
vaujanti Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė turėtų sukurti kompetentingų 
išeivių komisiją kai kuriems Lietuvos 
gyvenimo sektoriams stebėti ir rei
kalui esant kurti savo projektus ir su 
Lietuvių ir Tautos fondų talka jų 
vykdymą finansuoti.

Išvadą komisijos pirm.
Vytautas Vidugiris 

Nariai: Juozas Kojelis, 
Juozas Pupius, Žibutė Brinkienė
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LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRAS (LTSC)

LTSC įkurtas 1981 metais. Tai vienas didžiausių 
kultūrinių vienetų lietuvių išeivijos tautiniame, politiniame, 
moksliniame gyvenime. Akstinas ir pagrindas jam įsteigti 
buvo įvairios kultūros, mokslo ir švietimo organizacijos, 
susibūrusios po Jaunimo Centro, esančio Chicagoje, 
stogu. Didžiausią susirūpinimą kėlė mintis - kaip iš
gelbėti. išsaugoti Lietuvos praeities paminklus: archyvinę, 
istorinę, mokslinę, kultūrinę vertę turinčią medžiagą. 
Sujungus lengviau koordinuoti mokslinę veiklą, kaupti ir 
dalintis informacija, atlikti tyrinėjimo darbus.

LTSC tikslai ir siekiai:
Rinkti, kaupti, puoselėti lietuvių tautos palikimą. 

Tyrinėti esamą medžiagą, skelbti mokslinius straipsnius, 
leisti knygas, rengti parodas, kuriuose visuomenė bus 
supažindinama su turtais, sukauptais LTSC.

LTSC yra išleidęs daugiau kaip 50 knygų. Viena iš jų 
- W. Urban “Tannenberg and After” - gavo pasaulinį 
pripažinimą; ji įtraukta į 30 geriausių istorinių knygų, iš
leistų 2001 metais pasaulyje, sąrašą.

LTSC jungia 10 didelių padalinių, kurie savo plačia
šake veikla gražiai prisideda prie Lietuvos kultūrinių pa
minklų išsaugojimo ir lietuvybės platinimo JAV ir užjos 
ribų.

PASAULIO LIETUVIŲ ARCHYVAS - vienas 
stambiausių padalinių, esančių LTSC. Jame sukaupti 
įvairių politinių, tautinių, kultūrinių, švietimo organizacijų 
archyvai; taip pat kaupiami visuomenės ir kultūros veikėjų 
asmeniniai archyvai. Didelę dalį sudaro biblioteka, ku
rioje saugoma per 100 tūkstančių knygų, per 2.000 įvairių 
pavadinimų periodinių leidinių komplektų. PLA jungia 
didelius rinkinius: 1. Lituanistinę biblioteką; 2. Periodikos 
skyrių; 3. Rankraščių skyrių; 4. Personalijų ir organizaci
jų fondus; 5. Švietimo fondą; 6. Kartografijos fondą;
7. Religinės literatūros fondą. Čia saugomi lietuvių DP 
Vokietijoje sukaupta medžiaga, ALTo, BALFo, PLB, 
JAV LB, Chicagos konsuliariniai ir kt. archyvai.

ŽILEVIČIAUS-KREIVĖNO LIETUVIŲ MU
ZIKOLOGIJOS ARCHYVAS - vienas didžiausių to
kio pobūdžio archyvų išeivijoje. Jam sėkmingai vado
vauja muzikas, žurnalo “Muzikos žinios” redaktorius K. 
Skaisgirys. Archyvo pasididžiavimas - M. K. Čiurlionio 
gaidų originalai.

LIETUVIŲ MEDICINOS MUZIEJUS IR AR
CHYVAS. Pagrindinė iniciatorė ir įkūrėja-dr. M. Bud
rienė. Čia kaupiama ir eksponuojama lietuvių išeivių gy
dytojų archyvinė medžiaga: asmeniniai daiktai, mokslinių 
darbų rankraščiai, periodinė medicininė literatūra. 
Eksponuojami Lietuvos Prezidento daktaro Kazio Gri
niaus asmeniniai daiktai.

BUDRIO LIETUVIŲ FOTO ARCHYVAS Ja
me surinkta ir išsaugota nemažai senų fotografijų ir ne
gatyvų, filmai apie lietuvių išeivių gyvenimą. Pagrindinis 
kuratorius - fotomenininkas Algimantas Kezys. Jo 
rūpesčiu Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre nuolat 

rengiamos parodos. Eksponuojama ne tik archyvinė 
medžiaga, bet ir naujai atvykusių menininkų, menininkų 
iš Lietuvos darbai. Fotografijos archyvo įkūrėja ir rėmėja 
- dr. M. Budrienė.

VAIZDINIŲ - GARSINIŲ PRIEMONIŲ SKY
RIUS. Jame saugoma daugiau nei 300 vaizdajuosčių, 
taip pat gausybė radijo įrašų. Tai reta ir istorinė neį
kainuojamą vertę turinti medžiaga: Chicagos “Margučio” 
radijo “Pelkių žiburėlio” programos įrašai. Laisvės radijo, 
Europos radijo ir Amerikos Balso lietuviškų programų 
įrašų komplektai.

ISTORIKOS JONO DAINAUSKO BIBLIO
TEKA IR ARCHYVAS. Nusipelnusio išeivijos visuo
menės ir kultūros veikėjo, mokslininko turtingą biblioteką 
sudaro daugiau kaip 18,000 knygų įvairiomis kalbomis. 
Joje daug leidinių, susijusių su Lietuvos garbinga istorine 
praeitimi. Nepriklausomybės atgavimu.

MENO ARCHYVAS. Pagrindą šiam archyvui pa
dėjo Kazimieras Baltramaitis, paaukojęs savo turtingą 
kolekciją. Archyvas nuolat papildomas turtinga ir įdomia 
medžiaga. Čia saugomi menininkų darbai, jų parodų ka
talogai, meno albumai, spaudiniai. Pasididžiavimas-reti
M. Dobužinskio originalūs darbai ir V. Petravičiaus pa
veikslai.

LIETUVIŲ GENOCIDO TYRIMO CENTRAS 
AMERIKOJE. Pagrindinis tikslas-surinkti, išsaugoti 
ir pateikti istorinę informaciją apie skriaudas, padarytas 
Lietuvai ir jos gyventojams sovietų ir nacių okupacijos 
metais.

RAMOVĖNŲ LAISVĖS KOVŲ MUZIEJUS. 
Muziejus sukaupęs vertingą ir neįkainuojamą istorinę 
reikšmę turinčią medžiagą, susijusią su rezistencine 
kova. Muziejuje eksponuojami retesni ir unikalesni eks
ponatai - vėliavos, ordinai, medaliai.

LIETUVIŲ MUZIEJUS. Ekspozicijoje pateikta įdo
mi, atspindinti Lietuvos praeitį medžiaga. Eksponuojami 
liaudies menininkų drožinėti rūpintojėliai, koplytstulpiai, 
saulutės; XIX šimtmetyje atspausdintos knygos. Sten
duose pateikta originali medžiaga iš M. Krupavičiaus 
archyvo, Vydūno asmeniniai daiktai ir dokumentai bei 
kita medžiaga.

LTSC pagrindinis įkūrėjas, ilgametis vadovas, pirm, 
prof. dr. Jonas Račkauskas, LTSC vicepirm. - dr. Ro
bertas Vitas, archyvų direktorė - Skirmantė Miglinienė.

LTSC nuolat plečia savo veiklą: renkama ir kaupiama 
nauja medžiaga, gaunami vertingi archyvai, leidžiamos 
knygos. Archyvų tvarkyme talkina profesionalūs spe
cialistai iš Lietuvos. Pasirašytos bendradarbiavimo su
tartys su Lietuvos Nacionaline M. Mažvydo biblioteka, 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centru, Lietuvos archyvų departamentu, glaudūs ryšiai 
sieja su Lietuvos universitetais, Centrine medicinos bib
lioteka, Lietuvos nacionaliniu. Maironio lietuvių literatūros 
muziejais ir kitomis mokslo bei kultūros įstaigomis.
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Connecticut
Renginiai kovo mėnesį

Pavasaris žengia pilnas permai
ningų orų, bet tai ne kliūtis gausybei 
renginių visose Connecticut apy
linkėse, tik spėk juose dalyvauti.

Bridgeporte, kovo 16 d., kas 
norėjo susitikti su išeivijos vyskupu 
Paulium A. Baltakiu. OFM, dalyvavo 
jo aukotose mišiose Šv. Jurgio par. 
bažnyčioje. Vyskupas pasakė pras
mingą pamokslą apie Šv. Kazimierą, 
susiedamas jo asmenybės dvasingu
mą ir svarbą su mūsų dienomis. Pa
sidžiaugė gausiai susirinkusiais lie
tuviais. Po pamaldų visi suėjo į pa
vasariška nuotaika dvelkiančią salę, 
kur šventiškus stalus puošė gražios 
gėlės, o iš virtuvės sklido skanus 
maisto kvapas. Salėje galėjai pasi
džiaugti Barboros Schmidt velykinių 
margučių paroda, nusipirkti Con
necticut sporto klubo marškinėlius, 
ką tik parvežtus iš Lietuvos, įsigyti 
lietuviško maisto prekių, kurias atve
žė Raminta ir Tadas Nenortai. O 
svečių tarpe buvo ir trečiabangi- 
ninkų mėgiamo savaitraščio "Ameri
kos lietuvis” redaktorius Bronius 
Arbutis su žmona Sandra, atvykę iš 
Chicagos. Po pietų čia pat vyko

LTSC archyvais naudojasi moks- 
linininkai, studentai iš Japonijos, Aus
tralijos, Kanados, Vokietijos, Šve
dijos, Brazilijos ir kitų pasaulio kraš
tų. Centras teikia informaciją, dalinasi 
knygų dubletais. Lietuvąjau pasiekė 
9 knygų talpintuvai (per 1.5 milijono 
knygų).

Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centras egzistuoja remiamas visuo
menės aukų. Lietuvių Fondas teikia 
materialinę paramą ir pagalbą, kurios 
dėka įgyvendinamos svarios tautinės 
idėjos, duodančios brandžius vaisius 
lietuvybės išsaugojimui ir puoselėji
mui išeivijoje.

Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centras, Lithuanian Research and 
Studies Center, 5600 S. Claremont 
Avė., Chicago, IL 60636-1039, 
USA; tel.: (773) 434 - 4545; fax: 
(733)434-9363; ei. paštas: lithuanian- 
research@ameritech.net

- « I fTTTT

Susitiko du iš Troškūnų parapijos - 
vysk. Paulius A. Baltakis, OFM ir Si
gita Šimkuvienė

Bridgeporto LB apylinkės susirinki
mas, kurio metu apyl. pirm. Laury
nas Misevičius pateikė įvairiausių 
pasiūlymų šios apylinkės nariams.

Waterburio vyčiai kovo 22 d. 
po mišių Šv. Juozapo bažnyčioje pa
kvietė visus susirinkti tradiciniams 
pusryčiams. Kuopos prezidentas Li
nas Balsys su savo pagalbininkais 
stengiasi tęsti pirmtakų tradicijas.

Hartfordo Švč. Trejybės par. sa
lėje kovo 29 d. vyko karaliaus Min

Šv. Andriejaus parapijos choras, suruošęs tradicinį bulvinių blynų balių
S. Šimkuvienės nuotr.

daugo karūnavimo 750 metų sukak
ties minėjimas. Programą atliko du 
jauni menininkai iš Lietuvos: Egidijus 
Stančikas ir Raigardas Tautkus, su
žavėdami gausiai susirinkusius žiū
rovus. Padėka priklauso apylinkės 
pirm. Danutei Grajauskienei už pui
kiai suruoštą popietę, o taip pat JAV 
LB Kultūros Tarybos pirmininkei 
Marijai Remienei, pakvietusiai šiuos 
žymius menininkus.

Nevv Britain, Šv. Juozapo par. 
salė kovo 30 d. buvo sausakimša, 
mat čia vyko tradicinis bulvinių blynų 
balius. Čia talkino visi: jauni ir seni. 
Vienu metu buvo suskaičiuota net 16 
žmonių, besidarbuojančių vien tik vir
tuvėje. Pagal LB Nevv Britain apyl. 
pirmininkąJuoząLiūdžių, šiems pie
tums buvo sunaudota 500 svarų bul
vių, 200 svarų dešrų, o kiek dar sal
dumynų... Salėje veikė loterija, gali
ma buvo įsigyti įvairių rankdarbių, 
maisto produktų. Ketvirtą vai. prasi
dėjo meninė dalis, visi dalyvavo lietu
vių liaudies dainų pynėje, kurią vedė 
Elžbieta Liūdžiuvienė ir ilgametė 
choro vadovė Geraldine Ganzer.

Putname seselių vienuolyne tą 
pačią dieną vyko Egidijaus Stančiko 
monospektaklis (Aldonos Prapuole- 
nytės aprašymas tilps “Darbininko” 
birželio nr.)

Ateityje vasaros mėnesiais Con
necticut lietuviai irgi turi numatę 
nemažai renginių, į kuriuos visi yra 
kviečiami.

Sigita Šimkuvienė

mailto:lithuanian-research@ameritech.net
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Žvilgsnis į J. Brazaitį ir jo darbus
100 metų nuo jo gimimo (1903 m. gruodžio 9 d.) paminėti

V ietoj įvado

Prof. JUOZAS BRAZAITIS

iš šio laiko 
perspektyvos
Juozas Kojelis

Metams praėjus nuo prof. Juozo Brazaičio mirties, 
“Į Laisvę” žurnalo 1975 gruodžio mėn. numeryje apie 
Mirusįjį poetas Bem. Brazdžionis tarė:

Juozas Ambrazevičius-Brazaitis įrodė, kad viename 
turtingos dvasios asmenyje, gyvenimui ir tėvynei pa
reikalavus, turiningai gali reikštis mokytojas ir moks
lininkas, žurnalistas ir visuomenininkas, politikas 
ir valstybininkas, rezistencijos kovotojas ir vadas.

Šitoks buvo Brazaitis, apie kurį, jam mirus, buvo pa
skelbta gan daug straipsnių ir prisiminimų. Puikios mo
nografijos apie prof. Praną Dovy daitį autorius dr. Juozas 
Girnius ėmėsi rašyti monografiją ir apie Brazaitį. Regis 
buvo privedęs netoli pabaigos, deja, neužbaigęs mirė. 
Kas kada ją užbaigs ir ar iš vis planuojama baigti, niekas 
nežino. Su dr. Adolfo Damušio mirtimi 2003 m. vasario 
27 d., reikia pripažinti, nusileido herojiškos antrosios XX 
amžiaus pusės rezistencinės kartos vėliava, nes jo įpėdi
nių kartos rankos pasirodė per silpnos tą vėliavą nešti. 
1941 metų sukilėlių aktyviosios ir pasyviosios rezisten
cijos laisvės kovotojų aukomis okupuotoje Lietuvoje ir 
Brazaičio dvasios rezistentų darbais išeivijoje Lietuva 
atkūrė nepriklausomybę. Ir kas atsitiko? Ten savo vėliavą 
iškėlė sovietiniai “rezistentai”, ruošią šimtmečio minė
jimus stalinistui Antanui Sniečkui, ir išeivijos “pavargę 
herojai”, statą paminklus vyriausiems rezistencijos 
išdavikams-Jonui Deksniui ir Juozui Markuliui.

Praėjus 28-riems metams
Praėjo 28 metai nuo Brazaičio mirties ir 13 metų nuo 

nepriklausomybės atkūrimo, o Tėvynei gyvenimą paau
kojęs vyriausias Rezistentas Lietuvoje veik nežinomas 
ir išeivijoje baigiamas pamiršti. Apie išeiviją nuomonę 
Lietuvoj daugiausiai susidaroma-liaudyje išdr. K. Bo
belio, inteligentijoje - iš tokių kaip dr. V. Kavolis, dr. A. 
Štromas, B. Raila, L. Mockūnas. Nežinomi Lietuvoje ir 
frontininkai, kuriuos Brazaitis kūrė ir augino Lietuvai ir 
svajojo, kad atkūrus nepriklausomybę ten grįš jų tam 
tikras skaičius ir padės atgaivinti Lietuvių fronto idėjas.

Tiesa, ir savojoje organizacijoje, kai jis jau buvo dva
siškai ir fiziškai sužeistas, imta juo bodėtis. Jis būdavo 
išklausomas, bet nebeišgirstamas. Toks persilaužimas 
įvyko, kai Lietuvių fronto bičiulių organizacijoje įtakos

Prof. Juozas Brazaitis Vyt. Maželio nuotr.

įgijo konjunktūriniai frontininkai, kurie vėliau iš sąjūdžio 
visai pradingo. Brazaičio bendradarbis Vytautas Vaitie
kūnas liudija, kad tuo metu, kai Brazaitis pareiškė norą 
pasitraukti iš aktyviosios LFB veiklos, įvyko bičiulių “ra
binų” sąskry dis, kuris “užuot apsiribojęs įtaigavimu Juozui 
pasilikti postuose, jam taip pat pasiūlė ir eventualaus 
įpėdinio kandidatūrą” (“Draugas”, 1980. nr. 279). Jautrų 
dėmesį Brazaičiui parodė Lietuvos žurnalistas ir visuo
menininkas Vidmantas Valiušaitis, nefrontininkas, savo 
iniciatyva surinkęs ir 2000 m. knygoje “Ugninis stulpas” 
publikavęs 180 privačių Brazaičio laiškų, rašytų daugiau
sia savo bendraminčiams ir bendradarbiams, kuriuose 
atsiskleidžia nepakartojama prof. Juozo Brazaičio asme
nybė. Deja, ir šiai knygai neparodyta reikiamo dėmesio.

Iš Brazaičio idėjinių pozicijų žvelgiant
Brazaičio turtingos dvasios asmenybė pažįstama iš 

jo atliktų darbų, jo pasisakymų privačiuose laiškuose bei 
jo bendražygių aptarimų bei prisiminimų. Brazaitis ne
mėgo kalbėti apie praeitį, neskelbė prisiminimų. Jam rū
pėjo ateitis. Jau 1938 m. “XX amžiuje” rašė, kad “praeitis 
ir dabartis yra tik mūsų priemonės, viena ateitis yra mūsų 
tikslas”. Jis visą gyvenimą paaukojo lietuvių tautai, kad 
prof. Simo Sužiedėlio žodžiais “ją išneštų iš sutemų į 
saulės patekėjimą”.

Pažvelkime iš idėjinių Brazaičio pozicijų į kai kuriuos 
vertybinius reiškinius Lietuvoje ir išeivijoje.
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Vienybė
Brazaitis vienybės neabsoliutino. Ji naudinga tik aukš

tesniam tikslui siekti, bet “yra didžiausia klaida ir iliuzija, 
kada vienybė palaikoma tikslu”. Jis šią mintį praplečia: 
“Yra vertybių, kurias tenka labiau branginti už vienybę, 
netgi vienybės kaina. Tarp jų yra ir laisvė, ir teisė, ir tei
singumas, ir moralė, ir žmoniškumas ir t.t.”. Ir dar pride
da: “Didžiosios tiesos dažniausiai paprastos. Jos tokios 
paprastos, kad net minios nuostabos nekelia”.

Lietuvoje įvairios vienybės formos-susijungimai, susi
vienijimai, frakcijų kūrimai tapo tarsi gimnastikos pra
tybos. Konservatorių “vienytojas” Vagnorius ir krikš
čionių demokratų - Bobelis bei kiti vienytojai privedė 
net labai perspektyvias partijas prie sunykimo.

Analizės be išvadų
Jau prieškariniame “XX amžiaus” dienraštyje Bra

zaičio parašyti vedamieji skaitytoją ir šiandien stebina 
analizių įžvalgumu. Juos dabar galima paskaityti jo raštų 
V-ame tome. Bet jis analize nepasitenkina, nes, jo žo
džiais, “viena analizė tegali silpninti dvasią”, todėl “padė
ties analizė visada prašosi konstruktyvios išvados”. Ir 
daugiau negu analizės, skaitytoją stebina paprastais 
žodžiais, aiškiom sąvokom, elegantiškai ritmingais sa
kiniais reiškiamos ir logiškai pagrįstos autoriaus kons
truktyvios išvados.

Kas dabar vyksta Lietuvos ir išeivijos visuomeninėje 
veikloje, politikoje ir žiniasklaidoje? O gi vyksta konferen
cijos, studijų dienos, kuriamos intemetinės svetainės ir 
diskusijų klubai, leidžiama populiarioji spauda ir liuksu
siniai leidiniai, kuriuose yra gerų analizių (dažnai sumai
šytų su intelektualiniu plepėjimu), vertingos informacijos 
(dažnai vienašališkos), naudojama pasibaisėtinai svetim

žodžiais apsunkinta lietuvių kalba. Tas pats ir elektro
ninėje žiniasklaidoje. Be išvadų tokios konferencijos, 
klubai, svetainės, studijų dienos, žiniasklaida skaitytoją 
ar klausytoją palieka klaidžioti žodžių dykumoje. Daugel is 
oratorių ir žurnalistų, liaudiškai išsireiškiant, stena, stena, 
bet nesako, kur gyvena.

Idealizmas ir oportunizmas
Brazaitis žodžiais yra aptaręs idealistinės ir oportu- 

nistinės dvasios žmonių išsiskyrimą ir savo gyvenimu 
paliudijęs nepakartojamą idealizmą. Atsikreipdamas į 
išeiviją, 1956 jis tarė: “Tie, kurie pasiryžę rezistenciją 
vykdyti ne tik priešui, pavergusiam kraštą, bet ir priešui, 
mėginančiam įsibrauti į mūsų dvasią, turi sąmoningai 
sutikti šią grėsmę” ir kovoti. O kova bus prasminga ir 
viltingą jei “principai bus statomi aukščiau už oportuniz
mą kova už juos bus vykdoma visuotinai - totaliai, 
moralės dėsniai vadovaus veiklos krypčiai ir tarpusavio 
santykiams, tie patys reikalavimai bus taikomi kitiems 
kaip ir sau”.

Oportunistinis priešas dabar nebebando, bet yra stirpiai 
įsiskverbęs į mūsų tarpą ir Lietuvoje ir išeivijoje. Idealiz
mas atmetamas kaip seniena. Už kiekvienąnusičiaudėjimą 
būk Lietuvos labui reikalaujama atlyginimo. Jei ne dole
riais, tai garbe: medaliais, ordinais, nuotraukomis spaudo
je, pagerbimais. Brazaitis dirbo, pats norėdamas būti neži
nomas. Daugel metų redagavo “Darbininką” ir regis nė 
karto neįdėjo savo nuotraukos. Jis stengėsi parodyti kitus. 
Reikia sveikinti atgyjantį “Darbininką", kuris ryžosi pagerbti 
savo buvusį redaktorių 100 m. nuo jo gimimo jubiliejaus 
proga, skelbdamas Brazaičio jaunystės bendraklasio ir 
žymiai vėliau bendradarbio Vytauto Vaitiekūno plačios 
apimties apie jį straipsnį, parašytą Brazaičiui mirus.

Žvilgsnis į J. Brazaitį ir jo darbus (1)
VYTAUTAS VAITIEKŪNAS

Žmogus galutinai miršta tik tada, kai jis užmirštamas. 
Mes nenorime Brazaičio užmiršti. Mes norime išlaikyti 
jį gyvą. Tačiau, norėdami Brazaitį išlaikyti gyvą ir todėl 
apiej į kalbėdami, susiduriame su rimtu uždaviniu. Kalbėti 
apie žmogų-tolygu j į teisti. Ogi teisti tą, kuris nebegali 
pasiteisinti, yra labai atsakingas uždavinys. Galbūt todėl 
jau senieji romėnai buvo prisiėmę moralinį principą, kad 
apie mirusįjį tegalima kalbėti arba gerai, arba nieko. De 
mortuis aut bene, aut nihil. Tik mūsų universalusis 
prelatas Aleksandras Dambrauskas, alias Adomas 
Jakštas, tą romėnišką principą pakeitė naujau: de mortuis 
nihil nisi veritas. Apie mirusiuosius tik teisybę, arba 
nieko.

Čia rašantis yra už Dambrausko Jakšto principą, nors 
kartais dėl jo praktiško taikymo tenka prisiimti ir ati
tinkamų priekaištų. Matot, ir teisybės principo mastas 
gali būti daugiau ar mažiau subjektyvus. Ir nebūtinai ty
čiomis subjektyvus, bet ir todėl, kad žmogus yra perdaug 
sudėtinga būtybė, kad kas iš šalies, kad ir kaip glaudžiai 

bendraudamas, bendradarbiaudamas ar stebėdamas, ga
lėtų ją kiaurai matyti. O kai kurios asmenybės, kaip ir 
velionio Juozo asmenybė, yra ypačiai sudėtingos, ir kalbėti 
apie tokias asmenybes, kad ir teisybės principo plotmėje, 
yra labai atsakingas uždavinys. Turėdamas tai mintyje, 
turėčiau velionį Juozą atsiprašyti, jei savo interpretacijos 
kai kuriomis mintimis būčiau skirtingas nuo jo paties tikro
vinės versijos.

Juozo tėvai, Simonas ir Ieva Maurukaitė Ambra
zevičiai, turėjo tris sūnus: Simoną Antaną ir Juozą, ir 
tris dukras: Mariutę, Magdutę ir Kastulę. Ambrazevi
čiai gyveno Trakiškių kaime, Kvietiškio valsčiuje, Ma
rijampolės apskrityje, prie plento iš Marijampolės į Prie
nus, apie trys kilometrai, t. y. apie dvi mylios į rytus nuo 
Marijampolės. Turėjo, kaip suvalkiečiai sako, vienos ko- 
lionijos apie 16 ha, t. y. apie 40 akrų žemės ūkį. Juozo 
vyresnysis brolis Simonas seniai miręs, o brolis Antanas 
mirė 1972 m. jau yra mirusios ir visos Juozo sesės.

(bus daugiau)
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“BŪVA U IŠALKĘS, IR JŪS MANE PA VALGYDINOTE,
BUVAU IŠTROŠKĘS, IR MANE PAGIRDĖTE,
BUVAU NUOGAS - MANE APRENGĖTE,
LIGONIS - A PLANKĖTE

(Mt 25, 35-36)
Žmogui dovanotas gyvenimas nenusakomas ir kiek

vienam asmeniškai savas. Ėjimas per jį nėra atsietas 
nuo individualių asmens patirčių - netekties, skausmo, 
išbandymų. Tai tarsi kiekvienam skirtinga upė, skirtinga 
savo ilgiu - gyvenimo matu. Tokį išbandymą šiuo metu 
Lietuvoje egzistencialiai išgyvena Kunigų seminarijos 
klierikas. Teologijos laipsnio Vytauto Didžiojo universitete 
ir kunigystės aspirantas Vytautas Alminas (vardas ir 
pavardė kita). Jam diagnozuota ūminė leukemija. Gy
dytojų teigimu, vilties išgijimui teikia operacijos nerei
kalaujanti ankstyva ligos stadija. Vytautui reikalingas 
intensyvus brangių vaistų gydymas. Šioje lemtingoje gy 
vybės ir mirties akistatoje su viltimi kreipiamės į visus 
geros valios tautiečius bei organizacijas, prašydami bet 
kokios finansinės pagalbos būtiniems ilgalaikio gydymo 
vaistams pirkti. Klierikas Vytautas iš anksto Jums šir
dingai dėkoja ir aukotojams asmeniškai meldžia Vieš
paties atlygio. Aukas prašome siųsti:

Lietuvos vaikų globos būreliui ‘‘Saulutė”
(Sunlight Orphan Aid - “Saulutė”)
419 Weidner Road
Buffalo Grove, IL 60089
Čekio apačioje būtinai pažymėkite: “Vytautas Al

minas”. Visos aukos nurašomos nuo federalinių mokes
čių. Daugiau informacijos paskambinus Nerijui Šme- 
rauskui tel.: (773) 875-8847.

KODIS
FUNERAL HOME

63 - 06 Flushing Avė.
Maspeth, NY 11378

Suteikia garbingas laidotuves 
Koplyčios parūpininamos visose miesto dalyse

Edward A. Kodis - Funeral Director
Kreipkitės

te!.: (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

^^$5"Neringos" Stovyklos
/ l Lietuviv Kalba

birž. 29 - liep. 5 d.d. - šeimoms su mažais vaikais 
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 Stovyklautojams Anglį,1 Kalba 
rugp. 3-16 d.d. - 7-16 metų vaikams 

rugp. 16 - 20 d.d - šeimoms su mažais vaikais
Info: 978-582-5592 info@neringa.org www.neringa.org 

Neringa Ine. su Nek.Pr.Marijos Seserimis organizuoja ir 
praveda stovyk/as’Neringos’stovyklavietėje Vermonte

Kviečiame paremti TAUTOS FONDĄ 
savo darbu ir aukomis.

Remdami TAUTOS FONDĄ remiate Lietuvos Švietimą 
ir demokratijos įtvirtinimą Lietuvoje.

TAUTOS FONDAS
UTHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.

Aukas siusti:
307W.30thSt tel: (212) 868 - 5860; (212) 868-5815
New York, 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 

Šiuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 
o oro paStu - per 14-a darbo dienų

I LIETUVĄ, LATVIJA, BALTARUSIJA, RUSIJA
PICK UP SCHEDULE FOR MAY AND JUNE

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

May 10 Brooklyn, NY 12 -1pm
May 11 Philadelphia, PA 1 -2pm
(at St. Andre™ Lithuanian Church 1913 IVallace St.)

(at St. Andre™ Lithuanian Church 1913 Wallace St.)

Baltimore, MD 4-5pm
May 27 Putnam, CT 1 - 3pm
June 3 Waterbury, CT 4-5 pm

New Britain, CT 6-7pm
June 5 Elizabeth, NJ 1 - 2 pm
June 7 Brooklyn, NY 12-1pm
June 8 Philadelphia, PA 1 - 2 pm

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

rziausys@hotmail.com

Baltimore, MD 4-5pm
June 10 Putnam, CT 1 - 3 pm

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

apie "Dariu/dfdi# ~

...Smagu, kad “Darbininkas” daugiau kaip pusšimtį 
metų lankęs mūsų pastoges, dar vis atsilanko, nors ir 
pakeitęs išvaizdą. O kas gi per tą laikotarpį nepakeitė 
jos? Tik pažiūrėkime į save... Linkiu gražios ateities 
laikraščiui ir leidėjams. Paramai - 100 dol.

Kęstutis Laskauskas, Baltimore, MD.
...Džiaugiuosi “Darbininko” sugrįžimu. Nors mažytis, 

bet mielas ir labai laukiamas. Linkiu, kad jis nepavargtų 
mus lankęs ir dar gyvuotų ilgus metus. Paramai 50 dol.

Sophia Alis, Williamsburg, VA.
...Linkiu sėkmės su naujai atgimusius ryžtu toliau tęsti 

užsibrėžtą tikslą ir tikiuosi, kad laikraščio turinys bus 
kas kartą įvairesnis ir visapusiškai įdomus. Paramai 50 
dol.

Feliksas Kontautas, So. Boston, MA.
...Please keep printing your paper. We vvould be lošt 

vvithout the “Darbininkas". Subscirption enclosed 50 dol.
Frances Matusevičius andfam., York, PA.

...Linkime, kad naujas “Darbininkas” augtų ir ilgai 
gyvuotų. Paramai - 20 dol.

Danguolė ir Mykolas Banevičiui, W. Hartford, CT.
...Linkiu, kad “Darbininkas” dar ilgus metus mus 

lankytų... Paramai - 50 dol.
Sophia Gorodeckas, San Diego, C A.

...Ar negalėtumėt gauti korespondentą, kuris rašytų 
žinias iš New Jersey. Kadaise ten gyvenau, būtų įdomu. 
Paramai - 50 dol.

Louis R. Stukas, Obe Sound, NJ.
Labai laukiame ir prašome, savanoriai korespon

dentai, parašykite žinių iš New Jersey veiklos. Red.
...Sveikinu atgijusį “Darbininką” ir linkiu sėkmės Jūsų 

darbuose. Paramai 30 dol. už 2003 metus.
Stefa Varneckas, Clark, NJ.

...Thank you for bringing back the “Darbininkas”, 
which I have enjoyed reading for so many years. En
closed check of 50 dol. for 2003 subscription.

Balys Rožėnas, Brocton, MA.
...Siunčiu 80 dol. paramai “Darbininko”, kuris yra labai 

prie širdies. Gerojo Dievo palaimos!
Romas Ramonas, Ridgefield, CT.

ADMINISTRACIJA PRANEŠA:
Čia skelbiame pavardes tų skaitytojų, kurie auko

jo 2002 arba 2003 metų “Darbininko ” prenu
meratai ir jų čekius gavome iki balandžio 15 d.

Po 100 dol.: Maria Vidunas, Hamden, CT; prel. A. 
Bertašius, Putnam, CT; Aldona Dulskis, Cocoa Beach, 
FL; Br. Kruopis, So. Boston, MA.

Po 75 dol.: James Štokas, Stuart, FL; Alg. Vedeckas, 
Massapeųua, NY.

Po 70 dol.: Ant. Drazdys, Mariottsville, MD.
Po 60 dol.: Alf. Mikalainis, Franklin, VA; kun. Mat- 

thew Čyvas, St. Pete, FL.
Po 55 dol.: Genevieve Šetikas, Newington, CT.
Po 50 dol.: Jadvyga Laugalis, Niantic, CT; Matulaitis 

Slaugos namai, Putnam, CT; Vincas Skladaitis, Water- 
bury, CT; Alf. Dzikas, West Hartford, CT; Birutė Ja
saitis, Chicago, IL; Petronėlė Staniškis, Baltimore, MD; 
R. Misewich, Cambridge, MN; Geo J. Levinskis, Creve 
Couer, MO; Balys Raugas, Delran, NJ; Eugenija Pra- 
leika, Little Falls, NJ; Joseph Aleksa, Amsterdam. NY; 
Jura Shukis, Fresh Meadovvs. NY; Ged. Rajeckas, Mas- 
-peth, NY; Živilė Ratas, Merrick, NY; Anthony Kiveta. 
Staten Island, NY; Daiva J. Bobelis, PhD, Berwyn. PA; 
Eleonora Liobe, Wilkes-Barre, PA; Aldona Kairys, N. 
Providence, RI.

Po 45 dol.: Danutė Petrikas, Hudson, FL; K. A. 
Kebiys, Baton Rouge, LA; Eglė Tschinkel, Holmdel, 
NJ; Maria Jasenas, Medford, NJ.

Po 40 dol.: Geraldine S. Ganzer, New Britain, CT; 
Sigitas Liaukus, Shelton, CT; Elena Šeštokas, Rahway, 
NJ.

Po 35 dol.: J. ir H. Janiūnas, Stratford, CT.
Po 30 dol.: J. ir B. Mikalauskai, Seminole, FL; Vir

ginia Gureckas, Germantown, MD; Anna Bacevičius, 
Nevvton, MA; Antanas Girnius, Roslindale, MA; J. Gri
cius, Pennsauken, NJ; J. ir M. Palunas, Akron, OH.

Po 25 dol.: Alvitą Kerbelis, Seminole. FL; Vanda 
Petravičienė, Piscatavvay, NJ; Mary Kulis, Whiting, NJ; 
Vincent Alones, Florai Park, NY; Henry Miklas, Great 
Neck, NY; Regina Zoutkouvienė, Brooklyn, NY; Ant. 
Matulaitis, Richmond Hill, NY.

Po 20 dol.: B. V. Maciuika, Starrs, CT; A. Daunys, 
St. Petersburg, Fl; Raymond Melinis, Manalapan, NJ.

Po 15 dol.: Heien Anthaney, Levvis, DE; Albinas 
Elskus, New York, NY.

Po 10 dol.: Valentina Tumelis, Linden, NJ.
Už visas aukas nuoširdžiai dėkojame.

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

Aukos Kretingos Pranciškonų 
“RŪPESTĖLIŲ” 
labdaros valgyklai

Victoria D. Norvaiša. Erie, PA - aukojo 25 dol.
Gražina ir Mamertas Erčius, Little Neck, NY - 

aukojo 50 dol.
Aldona Dowski, Porthsmouth, RI - aukojo 50 dol.
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JAV LB XVII-tos VYRIAUSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS 
PRANEŠIMAS

Gegužės mėnesį 3-11 die
nomis vyks JAV LB XVII-tos Ta
rybos rinkimai. Juose turi teisę ir pa
reigą balsuoti visi lietuvių kilmės as
menys sulaukę 18 metų amžiaus ir 
jų sutuoktiniai. Taryba - tai vyriau
sias Lietuvių Bendruomenės orga
nas, nustatantis jos veiklos gaires ir 
renkantis Krašto valdybos pirmi
ninką. Balsuojama savo apylinkėse 
už toje apygardoje išstatytus kan
didatus.

Seka jų sąrašas:

BOSTON apygarda (balsuojama 
daugiausia už 5): Gintaras Čepas, 
Andrius Jurkūnas, Česlovas Mic- 
kūnas, Daiva Navickienė, Jonas 
Stundža, Irena Veitienė.

CONNECTICUT apygarda (bal
suojama daugiausia už 4): sės. Mar
garita Bareikaitė, Alfonsas Dzikas, 
dr. Dalia Giedrimienė, Laurynas Mi
sevičius, Giedrė Stankūnienė, Vaiva 
Vėbraitė.

FLORIDOS apygarda (balsuoja
ma daugiausia už 5): Dalia Augū- 
nienė, Birutė Kožicienė, Vida Mei- 
luvienė, Kęstutis Miklas, Genovaitė 
Treinienė.

KRYŽKELĖS apygarda (bal
suojama daugiausia už 2): Dangutė 
M. Antanėlis-Hanson, Kristina Jo- 
nyka, dr. Kęstutis Keblys, Margarita

Pavasaris V. Kapočiaus nuotr.

Sidaravičiūtė-Hathavvay. Arvydas 
Urbonavičius.

MICHIGAN apygarda (balsuo
jama daugiausia už 6); Andrius Anu
žis, Saulius Anužis, Vytautas Jonaitis, 
Jonas Svera, Narimantas Udrys, Jo
nas Urbonas.

NEW YORK apygarda (balsuo
jama daugiausia už 3): Edmundas 
Adomaitis, Kęstutis Bileris, Tomas 
Bliznikas, Vytautas Čereška, Ramutė 
Česnavičienė, dr. Giedrė Kumpikai- 
tė, Laima Šileikis-Hood, Raimundas 
Šližys.

OHIO apygarda (balsuojama 
daugiausia už 3): Rūta Gečienė, Al
gis Gudėnas, Janina B. Litvinie- 
nė, Zita Maščinskienė, dr. Stepas 
Matas, Dalia Puškorienė, dr. Vik
toras Stankus, Ričardas Širvinskas, 
Rimvydas Tamošiūnas, Horstas Ži
bąs.

PIETRYČIŲ apygarda, I-mas 
rajonas (balsuojama už 7): Gintaras 
Buivys, Teresė Gečienė, Rimas Ge- 
deika, Roma Krušinskienė, Vytas 
Maciūnas, dr. Daumantas Matulis, 
Kazys Razgaitis, Audronė Pakš
tienė, Donatas Skučas.

PIETRYČIŲ apygarda, II-as 
rajonas (balsuojama daugiausia už 
3): Rimantas Bitėnas, Loretta Stu- 
kas, Julius Veblaitis.

VIDURIO VAKARŲ apygarda 
-1, II, III rajonai (balsuojama už 16): 
Bronius Abrutis, Jūratė Budrienė, 
Gediminas Damašius, Rimas Do- 
manskis, Danguolė Ilginytė, Birutė 
Jasaitienė, Bronius Juodelis, Al
gis Kazlauskas, kun. Jaunius Kelp
šas, Irena Kirkuvienė, dr. Petras Ki
sielius, Rūta Kunčienė, Kazys Lau
kaitis, Vaclovas Momkus, Regi
na Narušienė, Nijolė Nausėdienė, 
Antanas Paužuolis, Ramutis Pliu- 
ra, Juozas Polikaitis, Marija Re
inienė, Aušrelė Sakalaitė, Rimas 
Sužiedėlis, Rita Šakenienė, dr. Rai
mundas Šilkaitis, LigijaTautkuvie- 
nė, Birutė Vilutienė, Birutė Vinda- 
šienė.

JAV LB XVII Tarybos 
Vyriausia rinkimų komisija

Nauja vadovybė 
Lietuvių Skautų sqjungoje

Lietuvių Skautų sąjunga, veikianti 
išeivijoje, apjungia lietuvių kilmės 
jaunimą ir vyresniuosius gyvenan
čius Anglijoje, Vokietijoje, Austra
lijoje, Pietų Amerikoje, Kanadoje ir 
JAV.

Sąjungai vadovauja kas trys metai 
renkama taryba, šakų vyriausi skau
tininkai, rajonų vadai. 2002 m. pabai
goje vyko naujos vadovybės rinki
mai. 2003 m. vasario 1 d. įvyko pa
reigų perdavimo iškilmingas posėdis 
Lemonte, netoli Chicagos, Pasaulio 
lietuvių centre. LS sąjungai sėkmin
gai vadovavę tarybos pirmininkė 
Birutė Banaitienė, Skautų Brolijos 
vyr. skautininkas Romas Otto, Skau
čių Seserijos vyr. skautininke Rita 
Penčylienė, Akademinio skautų są
jūdžio vadijos pirmininkas Rimas 
Griškelis bei rajonų vadovai perdavė 
pareigas naujai išrinktiesiems.

2003-2005 m. Lietuvių Skautų 
sąjungai vadovaus: tarybos pirminin
kas Rimas Griškelis, Skautų Brolijos 
vyr. skautininkas Romas Rupinskas, 
Skaučių Seserijos vyr. skautininke 
Dalia Trakienė. PhD, Akademinio 
skautų sąjūdžio vadijos pirmininkė 
Zita Rahbar, jų pavaduotojai ir rajonų 
vadai - Vincent O'Brien, Henrikas 
Antanaitis, E. Bacevičienė, Romas 
Otto,Naida Šnipaitė, Tadas Dabšys 
ir Taiyda Chiapetta.

Dr. Kazio Martinkaus 
(1953-1984) 

pomirtinis stipendijos fondas 
A. a. biochemijos daktaro Kazio 

Martinkaus prisiminimui, 1985 m. jo 
tėvai, sesuo ir artimi draugai įsteigė 
stipendijos fondą, kuriuo gali pa
sinaudoti visi lietuvių kilmės studen
tai, bebaigią bakalauro arba siekian
tys magistro ar daktaro laipsnių iš 
griežtųjų mokslų (biologijos, chemi
jos ar biochemijos), ypatingai są
ryšyje su vėžio tyrimais.

Gauti daugiau informacijos ir pra
šymų formas, prašome rašyti šiuo 
adresu: Kristina Martinkutė, 7120 S. 
Richmond St., Chicago, 1L 60629 - 
3011, USA. Prašymų formos turi būti 
grąžintos iki 2003 m. gegužės 30 d.
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Dailininkas Kazimieras ŽOROMSKIS 
Vilniuje šventė savo 90-metj

Dai l in inką profeso- 
rių Kazimierą Žo- 
romskį garbingo 90 
metų jubiliejaus proga 
Vilniuje kovo 4-ąjąpa
gerbė politikai, meni
ninkai, mokslininkai, 
griežė Šv. Kristoforo 
orkestro muzikantai. 
Tapytojo name-muzie- 
juje vykusiose iškil
mėse sukaktuvininką 
pasveikino ir stiprios 
sveikatos palinkėjo 
premjeras Algirdas 
Brazauskas su žmona, 
kultūros ministrė Ro
ma Dovydaitienė, užsienio reikalų 
viceministras Justas Vincas Palec
kis, Seimo narys Vytautas Lands
bergis, Lietuvos Dailininkų sąjungos 
pirm. Vaclovas Krūtinis ir kt. Buvo 
perskaityti prezidento Rolando Pak
so, Seimo pirmininko Artūro Pau
lausko, Vilniaus mero Artūro Zuoko 
sveikinimai sukaktuvininkui, savo 
brandžiausių darbų kolekciją padova

Iš k.: Kristina Žoromskienė, dail. Kazimieras Žo- 
romskis ir Vytautas Landsbergis

nojusiam Lietuvai. Tarptautinį pripa
žinimą dailininkas pelnė sukūręs 
savitą optinio meno kryptį - optinį 
impresionizmą.

K. Žoromskis gimė 1913 m. 
Smilgiuose (Panevėžio r.). 1942- 
aisiais baigė Vilniaus dailės aka
demiją, vėliau studijavo Vienos dailės 
akademijoje, tobulinosi Romos ka
rališkoje dailės akademijoje. Po karo 

gyveno Madride, Kolumbijoje kele
rius metus dirbo Bogotos Chaveria- 
nos universiteto tapybos profesoriu
mi. 1952 m. persikėlė į JAV, dėstė 
Katan Rozo meno institute ir Ne- 
vvarko meno kolegijoje. Daug metų 
gyveno New Yorke, buvo savaitraš
čio "Darbininko” bičiulis. 1986 m. 
grįžęs į tėvynę, Lietuvos dailės mu
ziejui padovanojo labai vertingą be
veik 500 savo dailės darbų kolekciją. 
Valstybės lėšomis Vilniaus centre 
pastatyta K. Žoromskio paveikslų 
galerija-muziejus, kur eksponuo
jama dalis jo dovanotos kolekcijos. 
K. Žoromskis yra surengęs apie pu
sę šimto autorinių parodų Madride, 
Bogotoje, Chicagoje, Detroite, Nevv 
Yorke ir kituose JAV miestuose, taip 
pat Vilniuje ir kt. Parodose dalyvavo 
su Mare ChagalĮ Salvador Dali ir 
kitais garsiais dalininkais. Kazimiero 
Žoromskio paveikslų yra įsigiję dvy
lika Europos ir Amerikos muzie
jų

1999 m. K. Žoromskis apdova
notas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio 
Gedimino ordinu, 2001-aisiais - 
Amerikos garbės aukso medaliu.

Pagal Elta

Pašventinta Mercy Home Residence

Apreiškimo par. klebonijos likimas

Mercy Home namai priima vyrus ir moteris (atskirose 
rezidencijose), kurie yra neįgalūs, paliegę ir serga neu
rologinėmis ir proto ligomis, pvz., cerebraliniu para
lyžiumi, autizmu ir kt. Ligoniai nors ir elgiasi kitaip, nors 
ir atrodo kitaip, bet j iems reikia tokios pačios pagalbos, 
meilės ir globos, kaip ir normaliems. Tokią globą ir pa
galbą neįgaliesiems stengiasi suteikti Mercy Home namų 
personalas.

Viename name Williamsburgo rajone buvo įkurtas 
Mercy Home skyrius, kur buvo apgyvendinti 10 jaunų 
nevedusių vyrų nuo 22 iki 30 metų amžiaus. Dauguma 
iš jų gyveno drauge nuo vaikystės, o dabar buvo perkelti 
į naują gyvenvietę. Balandžio 8 d. šį gražų, naujai atre
montuotą namą pašventino kun. Joseh Fonti, Mt. Carmel 
parapijos klebonas ir Apreiškimo par. administratorius. 
Pasirodo, kad tas Mercy Home skyrius buvo perkeltas 
į Apreiškimo parapijos buvusią kleboniją. Pastatas trijų 
aukštų, gražiai atremontuotas. Jame yra 6 miegamieji, 
po du vonios kambarius kiekviename aukšte, gražus 
salionas, valgomasis, moderni virtuvė, nemažas kiemelis.

Čia buvo apgyvendinti 10 jaunų vyrų-ligonių. Juos 24 
valandas į parą aptarnaujantis personalas yra šios sudė

ties: 21 tarnautojas (vyrai ir moterys), taip pat reziduo
jantis vedėjas, vedėjo padėjėjas, dar slaugė ir psicho
logė (nepilną laikądirbantieji).

Šis aprašymas, tilpęs “The Tablet”, Brooklyno vys
kupijos laikraštyje, balandžio 12 d. numeryje, yra sutrum
pintas. Žemiau dedame pažodžiui išverstą pastraipą:

Lietuvių parapijos klebonija
Beveik 140 metų lietuviai kunigai gyveno šioje 

Apreiškimo par. klebonijoje (tik nuo 1916 m. - red.). 
Kai kunigai (vienas kunigas - red.) nutarė grįžti į 
savo tėvynę, vyskupas pavedė Apreiškimo parapiją 
administruoti Our Lady of Mount Carmel parapijos 
klebonui (tuo metu juo buvo Msgr. D. Cassato). Kad 
klebonija nepaliktų tuščia - neapgyventa, klebo
nas paprašė Apreiškimo par. Tarybos sutikimo kle
boniją išnuomoti. Tarybos nariai, aplankę tuos ne
laiminguosius vyrus - busimuosius gyventojus jų se
noje gyvenvietėje - mielai pritarė klebonijos išnuo
mavimui. Klebonijos remontas prasidėjo 2001 m. rug
sėjo mėn. ir tęsėsi iki 2003 m. vasario 1 d. Tuo laiko
tarpiu pasikeitė Mt. Carmel par. klebonai — Msgr. 
Cassato buvo iškeltas į St. Athanasius parapiją, o 
čia atkeltas kun. Joseph Fonti, kurio priežiūroje re
montas buvo užbaigtas, vyrai čia perkelti, ir todėl 
kunigui Fonti teko šį namą palaiminti.

a. ž.
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Motinos diena šiemet šven
čiama gegužės 11 d. (Lietuvoje ge
gužės 5 d.).

Vainikų diena (Memorial Day) 
- pirmadienį, gegužės 26 d.

Tėvo dieną, birželio 15 d., Pran
ciškonų koplyčioje. Brooklyn. NY, 
bus aukojamos Šv. Mišios už 
gyvus ir mirusius tėvus. Kas no
rėtų įjungti savo gyvą ar mirusį tėvą 
į šias bendras maldas, prašome pa
sinaudoti atkarpėle, kuri yra šio “Dar
bininko” numerio paskutiniame vir
šelio puslapyje.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje Velykinė popietė įvyko šeš
tadienį, balandžio 12 d. Po sutrum
pintų pamokų visi, kas norėjo: mo
kiniai, tėveliai, mokytojai susirinko 
į Atsimainymo parapijos bažnyčią, 
Maspeth, NY, kur mišias aukojo 
vyskupas Paulius A. Baltakis, OFM, 
ir kunigas Vytautas Volertas. Vys
kupas tarė pamokantį žodį moki
niams, pasveikindamas juos su Ve
lykomis. Po mišių mokiniams bu
vo laisvalaikis: galėjo dažyti kiau
šinius, juos ridenti, žaisti įvairius žai
dimus.

Diakonas Jonas Aleksandras 
Dielinikaitis bus įšventintas kunigu 
š. m. gegužės 18d., 12 vai. Vieš
paties Atsimainymo par. bažnyčioje, 
Maspeth, NY. Šventimus suteiks 
vyskupas Paulius A. Baltakis, OFM. 
Visi kviečiami dalyvauti šioje lietuvių 
tarpe retai pasitaikančioje šventėje. 
Po šventimų priėmimas parapijos 
salėje (žiūr. skelbimą šio puslapio 
apačioje).

Kun. Jono Aleksandro Die- 
linikaičio pirmosios mišios - pri
micijos įvyks š. m. gegužės 25 d., 
12:15 vai. popiet Mt. Carmel par. 
bažnyčioje Brooklyn, NY. Po mišių 
priėmimas parapijos salėje (žiūr. 
skelbimą šio puslapio apačioje).

Balsavimai į JAV LB XVII-ją 
Tarybą New Yorke vyks Apreiš
kimo par. salėje š. m. gegužės 4 ir 
gegužės 11 dienomis nuo 11 vai. ryto 
iki 1 vai. popiet. (Kandidatų sąrašą 
ir daugiau informacijų žiūr. 12 psl.) 
Balsuotojams paštu: balsuotojo pa
reiškimo kortelė voke turi būti išsiųsta 
ne vėliau gegužės 12 d. (pašto ant
spaudo data). Visi lietuviai, sulaukę 
18 metų amžiaus, gyveną Brooklyn/ 
Queensapylinkėse, gali balsuoti. Nuo 
balsuotojų skaičiaus priklausys se
kančių rinkimų New Yorko atstovų 
skaičius. Nevv Yorke apygardos rin
kimų komisiją sudaro: pirm. Vladas 
Sidas, nariai: Kostas Norvilą, Dona
tas Banaitis. Dėl informacijų skam
binti Brooklyn/Queens apylinkės rin
kimų komisijos pirm. V. Jankauskie
nei vakarais tel.: (718) 849-2260.

Vysk. P.A. Baltakio, OFM, 
kalendorius

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 25 d. - kun. J. Diel inikai- 
čio primicijos, Brooklyn, NY.

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

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

Birželio 29 d. - vysk. P. Rasazzo 
50-ies metųjubiliejus, Hartford, CT.

Liepos 3 d. - rugpjūčio 12 - 
Lietuvoje PLB seimas, Troškūnų pa
rapijos 200 metųjubiliejus, Ariogaloje 
- “Laisvės ugnies” sąskrydis, Lietu
vos pranciškonų suvažiavimas.

Brooklyn-Queens LB apylin
kės valdybos rinkimai įvyko š. m. 
balandžio 6 d. Apreiškimo par. salėje. 
Buvo perrinkti trys nariai. Valdybą 
sudaro: pirm. Jonas Kunca, Edmun
das Adomaitis, Renata Alinskienė, 
Ramutė Česnavičienė, Aldona Au- 
gylienė, Vida Jankauskienė, Raimun
das Šližys.

Kun. Antanas Baltrašiūnas, 
sulaukęs 96 metų amžiaus, mirė š. 
m. kovo 6 d. Bostone, MA. Velionis 
buvo ilgametis Bostono lietuvių Šv. 
Petro par. klebonas. Palaidotas kovo 
8 d. Bostone.

Vilkaviškio vyskupija ir 
Išeivijos lietuvių sielovada 

reikšdama garbę ir nuoširdžią padėką 
Visagaliam Dievui, 

džiaugsmingai praneša ir kviečia dalyvauti 
JONO ALEKSANDRO DIEL1NIKAIČIO, 

Juan Dielinikaitis ir
Josefa Gudmonas de Dielinikaitis sūnaus, 

Kunigystės Šventiniuose 
Šventimus suteiks Jo Ekscelencija Vyskupas 

Paulius A. Baltakis, OFM 
sekmadienį, 2003 m. gegužės 18d.. 12 valandą 

Viešpaties Atsimainymo bažnyčioje 
64-25 Perry Avė., 

Maspeth, New York 11378 
Po Šv. Mišių priėmimas parapijos salėje

Švč. Mergelės 
Dievo Motinos Marijos Apreiškimo 

ir
Kaimelio kalno parapijų klebonas 

kun. Joseph G. Fonti 
ir parapijiečiai 

maloniai Jus kviečia dalyvauti 
KUN. JONO ALEKSANDRO DIELINIKAIČIO 

Iškilmingose Padėkos Mišiose - Primicijose 
sekmadienį, 2003 m. gegužės 25 d.

12:15 vai. popiet
Marijos Kaimelio Kalno šventovėje 

275 North 8th Street 
Brooklyn, New York 11211 

Po Šv. Mišių priėmimas parapijos salėje
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DARBININKAS
341 HIGHLAND BLVD. 
BROOKLYN, NY 11207

Redaguoja ir rankraščius savo nuožiūra taiso 
REDAKCINĖ KOMISIJA.

Gyvybinga Apreiškimo parapijos mažoji salė
Nedidelė bet jauki Apreiškimo pa

rapijos Brooklyn, NY, salė yra tapusi 
gana judria. Čia vyksta organizacijų 
susirinkimai, minėjimai, kai kurios 
Atletų klubo treniruotės (stalo teni
sas, šachmatai). Tik didesniems ren
giniams (Vasario 16-osios, koncer
tams), kurie susilaukia gausesnio 
lankytojų skaičiaus, tenka susirasti 
talpesnę salę.

Dažniausiai sale naudojasi tos pa
rapijos parapijiečiai. Jie, kiekvieną 
sekmadienį atsilankę į 10 vai. ryto 
kun. Vytauto Volerto lietuviškai atna
šaujamas Mišias, į namus neskuba. 
Užsuka į tą salę, kur jų jau laukia 
darbščios parapijos talkininkės Pat- 
ricijos Sidienės paruošta, skaniai 
kvepianti karšta kavutė, su visais 
kitais gardumynais. Gera ir jauku čia 
pabuvoti. Nelyginant vienos šeimos 
nariams susirinkus pabendraujama, 
pasidalinama savaitės įspūdžiais,

Iš k.: Matas Šližys, Patricija Sidienė, Austė Nor- 
vilaitė, Dana Norvilienė ir Rasa Kapodistriassu pa
čių pasigamintomis verbomis Vlado Sido nuotr.

Monthly Newsletter
Published by Franciscan Fathers

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

e-mail: darbininkas@hotmail.com

pasiguodžiama kartais užklydusiais 
rūpestėliais ir pasidžiaugiama švie
sesnėmis gyvenimo padovanotomis 
prošvaistėmis.

Kartais pasitaiko ir ypatingesnių 
pobūvių. Vienas iš tokių įvyko sek
madienį, balandžio 6 d. Patricija Si- 
dienė, atvažiuodama į bažnyčią (at
važiuoja iš Connecticut valstijos) at
sivežė visą glėbį išdžiovintų laukinių 
augalų bei gėlių. Visa tai išsidėjusi 
ant didelio stalo, vaikų ir suaugusių 
apsupta, mokė kaip pasidaryti gražias, 
meniškai atrodančias verbas (kaip tik 
laiku, nes po savaitės buvo Verbų 
sekmadienis). Susidomėjimas buvo 
nemažas, ir kai kurie keliavo namo 
su savo pačių pasidaryta dailia verba.

Gi Verbų sekmadienį Patricija at
sivežė krepšį kiaušinių ir visą kitą 
“techniką”, kas reikalinga kiaušinių 
dažymui irjų marginimui. Ji pati kiau
šinius margino ir to meno pamokino 

jaunus ir senus. Radosi 
gan gabių “studentų”, ku
rių namuose Velykų stalą 
puoš jų pačių išmarginti 
velykaičiai.

Vėliau pasklido salėje 
linksma žinia, kad du 
darbštūs parapijos talki
ninkai: Julija Labanaus
kaitė, ilgametė mišių pa
tarnautoja, ir Vytautas 
Čereška, busimasis pa
rapijos “Eucharistic Min- 
ister” (asmuo, galintis 
dalinti Komuniją ar ją iš
vežioti ligoniams) šven
čia gimtadienius, jie abu 
buvo nuoširdžiai pasvei
kinti ir jiems sugiedota 
“Ilgiausių metų”.

p.palys

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios

Erik Alfonso Lora. Tomo ir Vivi 
Lorų antrasis sūnus, buvo pakrikš
tytas kovo 29 d. Sveikiname tėvelius 
ir senelius: Ramutę ir Algirdą Čes- 
navičius.

Už a. a. Joną Eidukaitį laido
tuvių mišios buvo aukotos balandžio 
14 d., 9:30 vai. Velionis tądieną buvo 
palaidotas Šv. Jono kapinėse. Nu
liūdime liko sesuo Anna Akelaitis, 
svainis Bruno Rutkūnas ir kt. arti
mieji.

Už a. a. Eleonorą Tutinienę 
laidotuvių mišias aukojo vyskupas P. 
A. Baltakis, OFM, balandžio 16 d. 
Tą dieną velionė buvo palaidota 
Cypress Hills kapinėse, šalia savo 
vyro Jono. Nuliūdime liko sūnus Pet
ras su žmona, duktė Bernadeta Rim
kuvienė su vyru ir penki anūkai.

Už a. a. Onutę Balsis, kuri 
gyveno Sun City, AZ, ir ten mirė 
balandžio 14 d., laidotuvių mišios 
buvo aukotos balandžio 22 d. 9:30 
v.r. Velionė palaidota Šv. Jono kapi
nėse Middle Village, NY. šalia savo 
vyro Charles, mirusio 1976 m. Nuliū
dime liko sūnus Jonas Balsis su šei
ma ir kiti artimieji.

Sekantis Vyčių 110 kuopos su
sirinkimas įvyks sekmadienį, ge
gužės 26 d., tuojau po 11:30 vai. mišių 
parapijos salėje. Vyčiai taip pat da
lyvaus Memorial Day parade tą 
pačiądieną. Visi lietuviai kviečiami 
įsijungti į šį paradą.

SKELBIMAI

Siūlomas kambarys Manhatta- 
ne nemokamai, netoli požeminio 
traukinio, nerūkančiai moteriai; rei
kia dalinai prižiūrėti senesnio amžiaus 
moterį. Reikia susikalbėti angliškai. 
Skambinti tel.: Anna (212) 567-7289, 
palikti vardą ir telefono numerį.

Šis “Darbininko” Nr. 4 
(14) išsiunčiamas gegužės 2 
d. Sekantis Nr. 5 (15) numa
tytas išsiųsti birželio 2 d.

mailto:darbininkas@hotmail.com
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skelbia knygų išpardavimą, ku
ris tęsis visus 2003-uosius me
tus. Knygos yra išparduodamos la
bai žemomis kainomis.

Lietuvių-anglų kalbu 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.

Anglu-lietuviu kalbu 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.

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

tel.: 718-827-1351.

________________________________ Nr. 5(15), m ALp(LK)2628 
_________________________ 2003, Nr.5 

TĖVO DIENĄ

FATHER’S DAY
birželio 15 d.

Lietuvių Pranciškonų vienuolyno koplyčioje Brooklyn, NY, 
bus aukojamos Šv. Mišios už visus gyvus ir mirusius tėvus.

Maloniai kviečiame prisiminti savo tėvus, (jungiant juos į 
šias bendras Šv. Mišias.

Tėvo vardas....;...7..'.L...............................................................

Gyvas.......................... Miręs.............................

Aukoju $....................

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

Grąžinkite iki birželio 15 d.
Franciscan Fathers,361 Highland Blvd.,

Brooklyn, N Y 11207

SOCIETY OF FRANCISCAN FATHERS OF GREENE, ME

DARBININKAS
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207-1999

Non-Profit Org.
U. S. Postage
P Al D

BROOKLYN, N.Y. 
Permit NO 5417

RETURN SERVICE REQUESTED

D0609 EXP. 12/31/02
DR.GIEDRE M. KUMPIKAS
82-32 BELL BLVD
HOLLIS HILLS, NY

11427
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