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Lietuvių vyskupų rėmė JAV ganytojai
Kaip jau rašėme, Vatikane oficialiai pranešta, kad 

popiežius Jonas Paulius II priėmė užsienyje gyvenan
čių katalikų sielovadai vadovaujančio vyskupo 
Pauliaus Baltakio atsistatydinimą iš šių pareigų. Kaip 
reikalauja Bažnyčios teisė, kiekvienas vyskupas, su
laukęs 75 metų, privalo Popiežiui pateikti atsistaty
dinimo raštą. Vyskupo P. Baltakio atsistatydinimą 
Popiežius priėmė ne iš karto, o po trejų su puse metų.

Vyskupas P. Baltakis yra kilęs iš Panevėžio vys
kupijos. Gimė 1925 m. Troškūnų parapijoje. Karo 
metais buvo vokiečių paimtas į aviacijos tarnybą, 
atsidūrė Suomijoje, o po to Norvegijoje ir pagaliau, 
karo pabaigoje, Belgijoje, kur įstojo į pranciškonų 
vienuoliją. Gavo kunigo šventimus 1952 m. Dirbo 
lietuvių katalikų sielovadoje Toronte, Kanadoje ir 
Brooklyne, NY, vadovavo Kanados ir Jungtinių Ame
rikos Valstijų lietuvių pranciškonų provincijai, steigė 
lietuvių jaunimui stovyklas Šiaurės Amerikoje, va
dovavo Lietuvių katalikų religinės šalpos organiza
cijai, viso pasaulio lietuviams ir Lietuvos Bažnyčiai 
suteikusiai daug reikšmingos paramos. Vysk. P. Balta
kis vadovavo užsienio lietuvių katalikų sielovadai 
nuo 1984 m., kai į šias pareigas buvo paskirtas popie
žiaus Jono Pauliaus II. Nuo tada aplankė bene vi
sas pasaulyje lietuvių katalikų bendruomenes ir pa
rapijas - nuo Lotynų Amerikos iki Lenkijos, nuo Nau
josios Zelandijos iki Vidurio Azijos. Rūpindamasis 
beveik milijono užsienio lietuvių katalikų sielovadine 
gerove, vysk. P. Baltakis tuo pat metu palaikė glau
džius ryšius su Lietuvos vyskupais ir tikinčiaisiais, 
ypač su broliais pranciškonais. Ganytojo misiją vyk
dydamas, per “ Vatikano radiją ” kas metai siuntė tiek 
Lietuvos žmonėms, tiek užsienio lietuviams sveiki
nimus Šv. Velykų ir Kalėdų proga. * *

Vyskupas Paulius A. Baltakis, OFM

*
Viena svarbiausių šiomis dienomis Lietuvos Bažnyčiai 

ir užsienyje gyvenantiems lietuviams žinių buvo ta, jog 
popiežius Jonas Paulius II rugpjūčio 18 dieną dėl amžiaus 
iš pareigų atleido užsienio lietuvių vyskupą pranciškoną 
P. Baltakį. 78 metų vyskupas P. Baltakis nuo paskyrimo 
1984 metais iki užsitarnauto poilsio rezidavo Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Kaip šios šalies nuolatinis gyventojas 
ir jos lietuvių katalikų bendruomenės ganytojas, vyskupas 
P. Baltakis palaikė labai artimus ryšius su Amerikos 

vyskupais - buvo Jungtinių Amerikos Valstijų vyskupų 
konferencijos narys,turėjo balsavimo teisę JAV vyskupų 
konferencijos susitikimuose. Būtent pastarąjį vyskupo 
P. Baltakio sielovadinės veiklos aspektą norime iš
samiau aptarti pagal JAV katalikų žinių agentūros CNS 
paskalbtą pranešimą.

1984 m. tapęs buvusio Vakarų Europos lietuvių vys
kupo Antano Deksnio ir Jungtinėse Valstijose gyvenusio

(nukelta į 3 psl.)
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Lietuvos seimas paskelbė 2004- 
sius Kalbos ir knygos metais, įverti
nant lietuviškos spaudos lotyniškais 
rašmenimis atgavimo reikšmę tautos 
atgimimui, lietuvių visuomeninės vie
šosios minties plėtojimui ir brandai, 
valstybingumo atkūrimui ir kultūros 
pažangai. Vyriausybei pasiūlyta kitų 
metų biudžete numatyti lėšų Lie
tuviškos spaudos lotyniškais raš
menimis atgavimo 100-mečio minė
jimo komisijos sudarytos ir patvir
tintos programos įgyvendinimui 
remti. Informacija teikiama spe
cialiame tinklalapyje www.spaudos.lt 

Elta
Išaugus darbo jėgos pasiūlai 

ir žmonių įdarbinimui, nedarbas 
Lietuvoje rugsėjo mėn., palyginti su 
rugpjūčiu, smuko 0.4 procentinio 
punkto ir spalio 1 d. siekė 9.3%. Tai
- žemiausias nedarbo lygis per pa
staruosius ketverius metus - 1999 
m. lapkričio 1-ąją šis rodiklis siekė 
8.9%. 1997-1999 m. nedarbas svy
ravo nuo 5.3 iki 10%. Nedarbo smu
kimą lėmė beveik 18% išaugusi dar
bo jėgos pasiūla (palyginti su praėju
sių metų rugsėju, j i sumažėjo 1%)- 
darbo biržos per mėnesį įdarbino 
12,800 žmonių - 30.6% daugiau nei 
rugpjūtį. Į darbo biržas praėjusį mė
nesį kreipėsi 20,200 bedarbių - 
11.4% (2,100) daugiau nei rugpjūtį, 
tačiau 6.5% mažiau nei pernai rugsė
jį. Didžiausias nedarbas spalio 1-ąją 
buvo Druskininkuose (20.6%), 
Mažeikiuose (19.5%), o mažiausias
- Trakų (3.9%), Elektrėnų (4.1%), 
Kretingos (4.2%) rajonuose. BNS

Statistika rodo, kad Lietuvos 
gyventojų skaičius mažėja - per 
septynis šių metų mėnesius skaičius 
krito 9,200. Išankstiniais duome
nimis, rugpjūčio pradžioje Lietuvoje

gyveno 3,453,000 žmonių. Sausio- 
liepos mėnesiais gimė 18,020 kūdikių, 
191 daugiau negu per tą patį laikotarpį 
2002 metais. Mirusiųjų skaičius 
padidėjo nuo 23,900 pernai iki 24,300 
šiemet (sausio-liepos mėn.) Per tą 
patį laikotarpį susituokė 227 porų 
daugiau (8,500). Išsituokė 70 porų 
mažiau (5,700). | užsienį išvyko 
5,600, o pernai per tą patį laikotarpį 
- 3,800. Atvyko 2,700 - arba 345 
mažiau negu praėjusių metų pirmais 
7 mėnesiais. Elta

Apmirusią gyvenamųjų namų 
statybą Kaune pagyvino pradėta 
prestižinio Fredos miestelio statyba. 
“Neabejojame, kad kauniečiai pri
brendo gyventi būstuose, kurie atitin
ka vakarietiškus standartus”, - sakė 
projektą vykdančios bendrovės “Bal- 
tic Realty Adviser” valdybos pirmi
ninkas Arvydas Žilevičius. Miestelį 
sudarys trijų tipų būstai - daugiabu
čiuose, sujungtuose ir individualiuose 
namuose. Jie suprojektuoti 5 vieno 
architektūrinio stiliaus kvartaluose. 
Iš viso siūloma 102 butų tipo butai 
daugiabučiuose, 66 sujungti namai su 
1.5 - 2 arų sklypais bei 19 individualių 
namų. BNS

Oficialių laisvadienių skaičiu
mi lietuviai lenkia suomius, Europos 
Sąjungoje turinčius ilgiausias atos
togas. Darbdavių teigimu, ne darbo 
dienų skaičių reiktų savaite sutrum
pinti, profsąjungų įsitikinimu - maž
daug tiek pailginti, pranešė Lietuvos 

Druskininkai prie Druskonio ežero V. Kapočiaus nuotr.

televizijos Naujienų tarnyba. Visose 
ES šalyse, įskaitant atostogas ir vals
tybines šventes, yra vidutiniškai 34 
laisvadieniai. Maždaug tiek oficialių 
poilsio dienų turi švedai ir danai. 
Trumpiausiai atostogauja Britanijos 
ir Nyderlandų gyventojai. Ilgiausiai 
-austrai, graikai ir suomiai. Pastarieji 
yra pirmoje vietoje ir oficialiai gali il
sėtis net 39 dienas per metus. Lietu
voje jau šiemet oficialių atostogų yra 
daugiau nei bet kurioje ES šalyje. 
Nedarbo diena paskelbus ir Jonines, 
kitais metais lietuviams prisidės dar 
vienas laisvadienis, iš viso-41 diena.

LT Naujienų tranyba
Lietuvos vyriausybė pritarė 

Rusijos koncerno “Gazprom” 
siūlymui mokėti tik 91 min. litų už 
34% “Lietuvos dujų” akcijų. Vokie
tijos investuotojai “Ruhrgas” ir 
“E.On Energie” už tiek akcijų sumo
kėjo 25 min. litų daugiau. Rusai už 
akcijas dar pažada 9 min. litų premiją, 
kuri bus išmokėta kitais metais, jei 
valdžia garantuos, jog netaikys dujų 
kainų reguliavimo laisviesiems var
totojams ir laisvųjų vartotojų statusą 
suteiks vieną milijoną kubinių metrų 
dujų per metus sunaudojusiems var
totojams. Aiškinama, kadi tai yra 
“kompleksinis sandoris, kurio pagrin
dinis tikslas - garantuoti Lietuvai 
ilgalaikį dujų tiekimą stabiliomis 
kainomis pagal iš anksto sudarytą 
formulę”. Sutartys bus pasirašomos 
joms pritarus Privatizavimo komisijai 
ir Lietuvos vyriausybei.

Lietuvos rytas

http://www.spaudos.lt
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Lietuvių vyskupą rėmė JAV ganytojai
(atkelta iš 1 psl.) 

vyskupo Vincento Brizgio įpėdiniu, vyskupas P. Baltakis 
ėmėsi nenuilstamai raginti Amerikos episkopatą veiks
mingiau remti Lietuvos Bažnyčią, Sovietų Sąjungoje 
patiriančią komunistinės valdžios vykdomą antireliginį 
persekiojimą.

1985 m. JAV vyskupai priėmė vyskupo Baltakio pa
siūlytą rezoliuciją, kuria Amerikos vyskupai reikalavo, 
kad Sovietų Sąjunga pripažintų tikintiesiems teises ir 
grąžintų tikintiesiems Klaipėdos Marijos Taikos Ka
ralienės bažnyčią, kurią valdžia konfiskavo ir pavertė 
koncertų sale. Rezoliucijoje Jungtinių Valstijų vyskupai 
rėmėsi 1975 metais priimtais ir Sovietų Sąjungos pa
sirašytais Helsinkio susitarimų protokolais.

Po metų, 1986-aisiais, Jungtinių Amerikos Valstijų 
vyskupai priėmė dar vieną vyskupo Baltakio pasiūlytą 
rezoliuciją, kurioje buvo kreiptasi į Sovietų Sąjungą su 
prašymu gerbti Lietuvos katalikų teises, grąžinti tikinčiųjų 
naudojimui tris svarbias šventoves ir nekliudyti bažnyčios 
planų Lietuvoje išleisti naująjį Šventojo Rašto vertimą. 
Pastaroji rezoliucija paskatino du kardinolus -Chicagos 
arkivyskupą George Bemardin ir Bostono arkivyskupą 
Bemardin Law paprašyti kitų Amerikos vyskupų rasti 
būdų, kaip užtikrinti nuolatinę paramą lietuviams žmogaus 
teisių srityje.

Vyskupas Baltakis dalyvavo JAV lietuvių delegacijoje, 
kuri 1987 metais Baltuosiuose rūmuose susitiko su 
prezidentu Ronald Raegan. Delegacija prašė Washing- 
tono didinti diplomatinį spaudimą sovietų pareigūnams, 
kad šie paleistų kalinamus sąžinės belaisvius, įskaitant 
lietuvius kunigus ir vienuoles, bei leistų Lietuvos Baž
nyčiai laisvai ir viešai švęsti Lietuvos krikšto 600 metų 
jubiliejų 1987 m. birželio 28 d.

Romoje Lietuvos krikšto 600 metųjubiliejaus išva
karėse surengtoje spaudos konferencijoje vyskupas 
Baltakis pranešė, kad Sovietų Sąjungos valdžia labai 
griežtais draudimais kliudė jubiliejaus šventimą Lietuvoje, 
įskaitant draudimą Vakarų šalių piliečiams lankytis 
Lietuvoje. Vyskupas Baltakis taip pat protestavo prieš 
trijų kunigų politiškai motyvuotą įkalinimą bei draudimą 
Bažnyčiai organizuoti vaikų katekizavimą.

1988 m. JAV vyskupai vienbalsiai patvirtino ir pa
skelbė episkopato dokumentą apie religijos laisvės 
varžymą Vidurio ir Rytų Europoje bei Sovietų Sąjungoje. 
Anot CNS apžvalgininko, Amerikos vyskupai šiame 
dokumente kur kas išsamiau nagrinėjo religijos laisvės 
pažeidimus komunistiniuose kraštuose nei savo rezo
liucijose dėl Lietuvos Bažnyčios. Vyskupas Baltakis tada 
kalbėjo, kad šis dokumentas suteiks galimybę patikrinti, 
kaip įgyvendinamas ir plėtojamas tuomet naujas sovietų 
atvirumo ir persitvarkymo politikos kursas. Išeivijos lie
tuvių vyskupas pridūrė, jog Lietuvos vyskupai buvo įsiti
kinę, kad didesnis laisvojo pasaulio spaudimas padėjo 

laimėti didesnių sovietų pareigūnų nuolaidų.
Kai Sovietų Sąjungos lyderis M. Gorbačiovas kalbėjo 

iš Jungtinių Tautų Organizacijos tribūnos 1988 metų 
gruodžio mėnesį, vyskupas P. Baltakis su trimis šimtais 
lietuvių, latvių ir estų demonstravo gatvėje prie JTO 
centrinės būstinės New Yorke. Vėliau, paprašytas pa
komentuoti demonstracijos tikslą, vyskupas sakė, kad 
buvo protestuojama ne iš priešiškumo Gorbačiovui, kurio 
reformų politika kažkiek padėjo Lietuvai žmogaus teisių 
srityje, o iš noro paliudyti komunistinės šalies vadovui, 
kad lietuviai niekada neatsisakys minties atkurti ne
priklausomybę ir laisvę.

Po kelių mėnesių Lietuva, o kartu ir Bažnyčia Lie
tuvoje, laimėjo dar daugiau laisvių, tad vyskupas P. 
Baltakis 1989 m. balandžio mėn. vėl galėjo atvykti į savo 
gimtinę ir laisvai kalbėti per Lietuvos radiją ir televiziją. 
Prieš šią kelionę, 1944 m. Vokietijos nacių deportuotas 
P. Baltakis galėjo lankytis Lietuvoje tik vieną kartą - 
1972 metais. Vizos prašymą kelionei 1988 me
tais dalyvauti motinos laidotuvėse sovietų valdžia atme
tė.

Kai Lietuvos Seimas 1990 m. kovo 11-ąją paskelbė 
nepriklausomos valstybės atsikūrimą, vyskupas P. 
Baltakis reiškė viltį, jog Sovietų Sąjunga jėga nežlugdys 
nepriklausomybės. Amerikiečių katalikų žinių agentūra 
primena, jog kai Gorbačiovas reikalavo, kad Lietuva 
atlygintų sovietams už investicijas, vyskupas Baltakis 
pritarė minčiai, atkreipdamas dėmesį į tai, jog Lietuva 
gali reikalauti iš Sovietų Sąjungos atlyginti nuostolius, 
kuriuos, be kita ko, patyrė per 300 tūkstančių Lietuvos 
žmonių, sovietų nužudytų arba ištremtų stalininio teroro 
metais. Taip pat vyskupo Baltakio šeima nukentėjo nuo 
okupacinės valdžios. Tėvas ir visi broliai bei seserys 
buvo deportuoti į Sibirą ir, kaip kiti tremtiniai, galėjo 
sugrįžti į gimtinę po Stalino mirties paskelbtos amnestijos. 
Tik vyskupo motina išvengė trėmimų ir pasiliko gyventi 
Lietuvoje.

1990 m. kovo 16 d., kai Sovietų Sąjungos Aukščiau
sioji Taryba ėmėsi žygių įšaldyti Lietuvos nepriklau
somybės aktą, vyskupas Baltakis paskelbė kovo 25-ąją 
maldų už Lietuvądiena, idant tęstinumas būtų užtikrintas 
ne tik popieriuje, bet ir tikrovėje.

Kai Junginių Valstijų vyskupai 1990 metais sudarė 
komisiją Vidurio ir Rytų Europos Bažnyčių atkūrimui 
remti, užsienio lietuvių vyskupas P. Baltakis buvo 
paskirtas vienu išjos narių. 1990 m. rugpjūtį vyskupas 
Baltakis, kaip oficialios Jungtinių Amerikos Valstijų 
vyskupų delegacijos narys, lankėsi Sovietų Sąjungoje, 
Ukrainoje ir Baltijos šalyse. Lietuvai atkūrus suve
renumą ir Bažnyčiai Lietuvoje atgavus veikimo laisvę, 
pranciškonas vyskupas P. Baltakis įsitraukė į Lietuvos 
Vyskupų Konferencijos veiklą.

Pagal VR
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Ir aš ten dalyvavau
Juozas KOJELIS

(pradžia nr. 20)
Praeities heroizmas ir ateities vizijos

“Į Laisvę” fondo XII studijų savaitė Lietuvoje buvo 
suruošta liepos 17-20 d. d. Alytuje su labai intriguojančia 
tema - “Lietuvos kelias: praeities heroizmas ir ateities 
vizijos”. Organizacinį komitetą sudarė A. Žemaitytė, V. 
Vitkauskas, E. Uselienė, N. Pileičikienė ir R. Nausėdaitė. 
Praeities heroizmo nueitu keliu studijų savaitės dalyviai 
vieną dieną pavaikščiojo, klausydami paskaitos “Legen
dinė Dainava - laisvės kovų verpetuose”, žiūrėdami 
filmo “Garibaldžio tyla”, lankydami partizanų mūšių vietas 
ir A. Ramanausko-Vanago mokyklos muziejų. Kitądieną 
buvo paminėti stipriausi rezistencijos stulpai išeivijoje - 
prof. Juozas Brazaitis (pranešėjas - prof. V. Kubilius ir 
dr. K. Ambrozaitis) ir prof. Adolfas Damušis (pranešėjai 
- dr. K. Skrupskelis ir dr. M. Bloznelis). Gi ateities vizijos 
užuolaidai atskleisti buvo pakviesti žymūs valstybės 
politikai: P. Austrevičius, prof. V. Landsbergis, prof. B. 
Kuzmickas, A. Vidžiūnas, E. Gentvilas, G. Steponavičius, 
K. Masiulis ir kiti.

Alytuje su žmona išbuvome du pusdienius. Paskuti
niame posėdyje, kur vyko studijų apibendrinimai, daly
vauti nebegalėjome. Tikime, kad jie bus paskelbti “Į Lais
vę” žurnale. Turiu vilties, kad buvo pažiūrėta ir į pačio 
“Į Laisvę” fondo ateitį: ar tai yra kultūrinė, kaip iki šiol 
skelbiama, ar visuomeninė-rezistencinė, kaip yra tikro
vėje, organizacija ir kokia jos ateities vizija. Alytaus 
visuomenė studijų savaite susidomėjimo neparodė.

Bern. Brazdžionio paminklas Kaune
Gaudžiant Kauno katedros varpams, praėjusiais 

metais Petrašiūnų kapinės priglaudė poeto Bernardo 
Brazdžionio kūną. Šiemet Kauno miestas deramai 
paminėjo savo garbės piliečio, Vytauto Didžiojo u-to 
garbės daktaro, lietuvių poeto klasiko ir išeivijos rezistento 
mirties metines, dalyvaujant Bažnyčios dignitoriams, 
Lietuvos vyriausybės, VDU-to, Kauno miesto valdžios, 
rašytojų ir meno pasaulio atstovams ir gausiai visuomenei, 
kurios didelį nuošimtį sudarė buvę partizanai, 1941 m. 
sukilėliai, politiniai kaliniai, tremtiniai. Pastarieji labai 
jautriai atsiliepė į kvietimą dalyvauti.

Liepos 11 Petrašiūnų kapinėse miręs Poetas buvo 
pagerbtas giesmėmis, jo poezijos skaitymais, trumpom 
kalbom ir gausiom gėlėm. Iškilmėms vadovavo ir eiles 
deklamavo aktorius Vilius Kaminskas, Kauno savival
dybės narys, giedojo keli chorai, poetas Petras Palilionis 
aiškino paminklinio kryžiaus papėdėje išdėstytų plokščių 
prasmę.

Kapinėse ir vėliau prie Poeto paminklo Taikos pros
pekte pagarbiai buvo sutikta Brazdžionio sesuo Marija 
Dagienė su dukra Marija ir sūnum Imantu.

Tą pačią dieną po piet prie Brazdžioniu namelio 
kultūros viceministras G. Sodeika ir Kauno mero pava
duotojas K. Starkevičius atidengė skulptorės V. 
Babušytės-Venckūnienės sukurtą paminklą. Pašventino 
ir žodį tarė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Kalbėjo 
VDU rektorius V. Kaminskas, poetas P. Palilionis, 
paminklo autorė ir kiti menininkai, Kauno miesto ir 
vyriausybės atstovai. Šio rašinio autoriui teko tarti žodelį 
apie Brazdžionį kaip publicistą. Programą vedė ir eiles 
deklamavo aktorius Petras Venslovas.

Ruošiant šią šventę buvo iškilę pora įtampų, kurios į

Prie Brazdžioniu namelio Kaune, minint Poeto mirties metines liepos 11d. (iš k.): Kauno arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius, VD universiteto rektorius prof. Vytautas Kaminskas, Kauno vicemeras Erikas 
Tamašauskas, neatpažintas, poetas Petras Palilionis, aktorius Petras Venslovas (matyti pusė galvos), Juozas 
Kojelis (kalba), skulptorė Virginija Babušytė-Venckūnienė, poetė Aldona Puišytė
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Ber. Brzadžionio sesuo Marytė Dagienė su sūnumi ir 
dukra minint Poeto mirties metines Petrašiūnų 
kapinėse Kaune. Tarp jų galvų Elenos ir Juozo Kojelių 
veidai

viešumą Lietuvos spaudoje iškilojau po šventės. Pir
miausia pasiskirstė nuomonės dėl paminklo vietos. Vieni 
manė, kad paminklą reikėtų statyti kieme už namelio, 
kur būtų saugesnis nuo vandalų ir turėtų gražesnę aplinką. 
Kitiems atrodė, kad jo vieta prie gatvės, kur būtų 
matomas praeinantiems ir pravažiuojantiems. Laimėjo 
antroji nuomonė. Antras susikirtimas buvo aštresnis. 
Paminklo kompoziciją sudaro ant apvalios kolonos Poeto 
bronzinis biustas ir plokštė su vieno eilėraščio faksimile. 
Poetas Petras Palilionis, Brazdžionio šeimos įgaliotinis, 
pasitaręs su kai kuriais poetais ir pačia šeima, pasi
rinktam eilėraščiui nepritarė. Paminklui, jo nuomone, 
labiau tiktų tekstas su gilesne testamentine mintim. 
Miesto vadovų, kelių menininkų ir p. Palilionio pasita
rimas įstrigo į prieštaravimus, ir rašantysis buvo iškviestas 
į posėdį padėti surasti kompromisą. Palaikiau p. Palilionio 
nuomonę, bet nebesant laiko tekstui keisti, sutarė
me išlietą eilėraštį nublukinti, kad atrodytų lyg ilgose 
Poeto gyvenimo kelionėse sunkiai išskaitomas rank
raštis. Tokį paminklą dabar Taikos prospekte mato jį 
lankantieji.

Išlikimas... rezistencijos keliai...
Liepos 8 dalyvavau seimo rūmuose Vilniuje jaunųjų 

dailininkų parodos “Išlikimas... rezistencijos keliai”, 
skirtos antisovietinei rezistencijai, atidaryme. Šešiolika 
Vilniaus dailės akademijos studentų ir absolventų- skulp

torių, tapytojų, vitražistų, grafikų - pateikė arti 
šešiasdešimt darbų. Paroda vyko seimo vestibiulyje šalia 
salės, kurion rinkosi PLB seimo nariai ir svečiai. Prog
ramai vadovavo Kaune kuriamo okupacijos muziejaus 
direktorius A. Dragunevičius. Tiesiog jaudino jaunųjų 
dailininkų pasisakymai. Iki tol jaunųjų dailininkų būrelis, 
kaip ir dauguma to amžiaus jaunimo, apie antibolševikinę 
rezistenciją anksčiau nedaug ką žinojo. Ruošdamiesi 
parodai, jie laisvės kovų laikotarpį studijavo, skaitydami 
prisiminimus, kalbėdami su gyvais išlikusiais kovotojais, 
lankydami kovų vietas, gilindamiesi į ryškesnes asme
nybes. Dabar jaučiasi tiesiog laimingi, pažinę herojinę 
savo tėvų ir senelių kartos praeitį, ir jų kūrybai atsivėrė 
nauja erdvė. Dailės akademijos profesoriai, raginę 
jaunuosius toje parodoje dalyvauti ir visokeriopai talkinę, 
ir organizatoriai, įveikę daugelį kliūčių idėjai tapti tikrove, 
atliko didelę tautinę misiją. Linkėtina, kad atsirastų 
pinigingas mecenatas ir ta paroda galėtų apkeliauti 
didesniuosius miestus.

...ir su verslininkais
1966 įkurtos Kauno regiono smulkių ir vidutinių 

verslininkų Asociacijos vadovė dr. Laima Mogenienė 
per internetą susiradusi mane pakvietė susitikti su 
Asociacijos darbuotojais. Aiškinau jai, kad niekad nebu
vau verslininkas ir apie tą sritį nieko neišmanau. Ji įtiki
nėjo, kad juos domina ir visuomeniniai klausimai ir ypač 
nori autentiškos informacijos apie išeiviją. Liepos 1 
nuvykau į gan reprezentatyvų pastatą Muitinės gatvelėje 
netoli Rotušės aikštės. Kalbėjomės su keliolika tos 
organizacijos aktyvistų. Pokalbis buvo įdomus. Supratau, 
kad Asociacijos tikslas yra vienyti vidutinius ir smul
kiuosius verslininkus, sudarant jiems normalias teisines, 
ekonomines ir kultūrines veiklos sąlygas. Jie bendra
darbiauja su Lietuvos vyriausybe, teisinėmis instituci
jomis, mokslo įstaigomis, svetimų valstybių ir tarptau
tinėmis ir finansinėmis organizacijomis.

Juos painformavau, kad gigantiškoje Amerikoje 
vidutinis ir smulkusis verslas sudaro daugiau darbo vietų 
negu gigantiškos korporacijos. Jų rūpestis - kad mažoje 
Lietuvoje gigantiškos “maksimos”, “minimos”, “akropo
liai” slopina vidutinį ir smulkųjį verslą. Dalyviai labai 
domėjosi išeivijos veikla Lietuvos laisvės labui. Pirmą 
kartą išgirdo, kad sovietų Gromyko atskubėjo į Wa- 
shingtoną sustabdyti HCR 416 rezoliucijos JAV Kon
grese priėmimą... ir pralaimėjo, ar kad prez. Reagan’as 
sukvietė 200 Amerikos baltų į Baltuosius rūmus ir jų 
akivaizdoje pasirašė “Baltų laisvės dienos” proklamaciją. 
Nustebo, kad atsirado išeivių, kurie tokiai idealistinės 
išeivijos veiklai priešinosi. Taip pat painformavau apie 
“Į antrą išsilaisvinimą” judėjimą. Jiems palikau savo 
knygų keletą egzempliorių.

Draugiškai išsiskyrėme, sutarę ateityje palaikyti 
ryšius. (pabaiga kitame nr.)
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XVII JAV LB Tarybos sesija
JAV LB Tarybos XVII sesija 

vyko Omaha, NE, š. m. rugsėjo 12- 
14 dienomis. Į šią sesiją susirinko 
išrinktieji tarybos nariai (dalyvavo 59 
iš 66), Krašto valdybos nariai, apy
gardų ir apylinkių pirmininkai. Į tarybą 
pirmą kartą išrinktų buvo 26, iš kurių 
5 - naujai atvykusieji.

Penktadienio vakarą visi rinkosi į 
Šv. Antano bažnyčios salę, kur turėjo 
galimybę pažiūrėti sukurtą video fil
mą “Lietuviai Omahoje”. Čia buvo 
sudėti visi didesni renginiai, vykę 
šioje apylinkėje, parodyta lituanis
tinės mokyklos veikla, choro “Ram- 
bynas” koncertai. Žiūrint šį filmą, 
džiaugėsi širdis, kad lietuvių veikla 
išsiplėtusi po visą Ameriką. Įvairiose 
valstijose skamba lietuviškos dainos 
ir šokami tautiniai šokiai. Šios sesijos 
metu sutikau didelį būrį naujų, kūry
bingų žmonių, kurie nori tęsti pirmų 
ateivių tradicijas - išsaugoti lietu
višką žodį, dainą ir šokį, įveikiant įvai
rias kliūtis. Daug gerų žodžių reikia 
tarti Omahos, NE, lietuvių apylinkės 
valdybos pirmininkei Danguolei 
Mary Antanėlis ir visam jos talkinin
kų būriui, atlikusiems didžiulį darbą 
parengiant ir pravedant sesiją.

Visus, susirinkusius į XVII Tary
bos sesiją, sveikino Nebraskos sena
torius demokratas A. Nelsonas, 

Dalis XVIl-sios LB tarybos dalyvių (straipsnio autorė 
- antra iš kairės) Alf. Dziko nuotr.

Danguolė Mary Antanėlis - Oma
hos apylinkės pirmininkė, Liuda 
Česnaite-Flores- “Amerikos Kryž
kelės” apygardos pirmininkė. Am
basadorius Vygaudas Ušackas per
skaitė Lietuvos Respublikos prezi
dento R. Pakso sveikinimą šios 
sesijos dalyviams. Liuda Rugienienė 
- Lietuvių Pasaulio Bendruomenės 
valdybos JAV atstovė perskaitė PLB 
valdybos pirmininko Gabrieliaus 
Žemkalnio sveikinimą.

Tylos minute buvo pagerbti miru
sieji LB Krašto valdybos nariai - 
Birutė Jasaitienė ir Algirdas Rimas.

Dvi dienas vyko įtemptas darbas. 
Apyskaitinius pranešimus padarė 
savo kadenciją baigiąs Krašto val
dybos pirmininkas Algimantas Ge
čys; taip pat jo vadovaujami nariai, 
įvairios komisijos.

Šeštadienį, iškilmingo vakaro 
metu, vėl visus susirinkusius sveikino 
LR ambasadorius Vygaudas Ušac
kas, senatoriai. Sveikinimo ir padė
kos žodį tarė JAV LB Krašto val
dybos pirm. Algimantas Gečys. Jis 
padėkojo savo valdybos nariams, 
įteikdamas jiems po ką tik išleistą 
knygą-“JAV LB penki dešimtme
čiai”. Mane asmeniškai sujaudino 
joje įrašyti žodžiai: “Padėka už įdėtas 
pastangas glausti lietuvį prie lietuvio”.

Sekmadienį, pa
skutinę sesijos die
ną, posėdis prasidėjo 
LB Krašto valdybos 
pirmininko rinki
mais. Vienbalsiai, 
atviru balsavimu bu
vo išrinkta nauja 
JAV LB Krašto val
dybos pirmininkė 
Vaiva Vėbraitė- 
Gust išNew Haven, 
CT, apylinkės. Taip 
pat buvo išrinkti 
atstovai į LR ir JAV 
LB komisiją, Gar
bės tesimo nariai ir 
Kontrolės komisijos 
nariai. Buvo priim
tos rezoliucijos apie

JAV LB Krašto valdybos pirmininkė 
Vaiva Vėbraitė-Gust

ateinančių metų darbo kryptis. Kitą 
sesiją nutarta rengti Phoenix, AZ, 
2004 m. rugsėjo paskutinį savait
galį.

Palinkėkime naujai Krašto val
dybos pirmininkei ir jos tarybai 
sėkmės ir stiprybės tęsiant ir įgy
vendinant Lietuvių Bendruomenės 
idėją vienyti visų kartų ir visų 
“bangų” lietuvius išeivius.

Sigita Šimkuvienė

8-osios
PASAULIO LIETUVIŲ 

SLIDINĖJIMO ŽAIDYNĖS

8-osios Pasaulio lietuvių kalnų 
slidinėjimo žaidynės įvyks 2004 
metų sausio 7-9 dienomis, Alpę 
d-Huez slidinėjimo kurorte, netoli 
Grenoblio, Prancūzijoje. Rengia - 
Lietuvos Kalnų slidinėjimo federa
cija. Website: www.kalnuslidineiimas.lt

Išvyką į šias žaidynes iš Ameri
kos organizuoja ir informacijas su
teikia: Gaile Oslapaitė, P.O. Box 
8247, Green Valley Lake, CA 92341, 
USA. Tel.: (310) 880-2952; e-mail: 
galute@msn.com

Žaidynių varžybines informaci
jas duoda Algis Šėkas, 20291 
Deervale Lane, Huntington Beach, 
C A 92646, USA. Tel.: (714) 968- 
8124; fax: (909) 277-1082; e-mail: 
isekas@octa.net Daugiau informaci
jų pateiksime artimoje ateityje

ŠALFASS informacija

http://www.kalnuslidineiimas.lt
mailto:galute@msn.com
mailto:isekas@octa.net
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Lietuvių Bendruomenės renginys 
Nevv Britain apylinkėje

Jau tapo įprastu reiškiniu, kad 
kiekvieną rugsėjį New Britain apy
linkė ir po jos padange susikūręs 
dainų ansamblis “Sodžius” sukviečia 
visusConnecticut lietuvius [šventinį 
vakarą. Taip ir šiais metais, rugsėjo 
27 d. visi skubėjo į Šv. Andriejaus 
parapijos salę, į šventinį rudens 
vakarą. Šiai progai buvo išleista 
speciali knygelė su vakaro prog
rama ir dalyvių pavardėmis. Į rudens 
gėlėmis nuotaikingai papuoštą salę 
susirinko netoli 200 žmonių. Čia 
galėjai susitikti kunigą JonąRikteraitį 
- nepamainomą visų renginių dalyvį, 
naująją JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkę Vaivą Vėbraitę-Gust, 
Connecticut apygardos pirmininką 
Vytautą Alksninį, kitų apylinkių 
atstovus. Šiame renginyje dalyvavo 
ir CT sporto klubo nariai, šokių gru
pės “Vėtra” ir Nevv Haveno nariai.

Vakarą nuotaikingai pravedė šios 
apylinkės pirmininkas Juozas Liū- 
džius ir jo žmona Elžbieta.

Ansamblis “Sodžius” gyvuoja jau 
treti metai, savo repertuarąjie nuolat 
praturtina ir naujomis dainomis. 
Daug šiltų plojimų susilaukė jų atlie
kamos dainos “Avižų kisielius”, “Pa
sėjau kanapę”, “Dar širdyje ne sute
ma” ir kitos. Jiems akordeonu pritarė 
Romas Butrimas. Šį kartųjų koncer
tas buvo paįvairintas, ilsintis “So
džiaus” dainininkams, į sceną įėjo 
seniai susidainavęs duetas - Elžbieta 
Liūdžiuvienė ir Alfonsas Zdanys. Jų 
atliekamos dainos žavėjo ir nuošir
dumu, ir skambesiu. Susirinkusieji 
girdėjo šias dainas: “Lauksiu tavęs 
ateinant”, “Eikime mudu abudu”, 
“Tai gražiai mane augino”, “Vai de 
ri, vai de ra”. Duetui akompanavo 
Šv. Andriejaus parapijos choro vado
vė J. Ganzer, visada nuoširdžiai 
talkindama visuose renginiuose.

Atvykę į šventinį renginį turėjo 
progos įvertinti šios apylinkės šeimi
ninkių meistriškumą. Po meninės 
dalies, “Sodžiaus” dainininkai visiems 
į stalus išnešiojo vakarienę. Vėliau 
galėjai skanauti ir saldumynų, kavos, 
veikė baras. Kaip įprasta renginiuo-

Elžbieta Liadžiuvienė ir 
Alfonsas Zdanys

se, vyko ir loterija, visų akys krypo į 
Juozo Liūdžiaus iškeptą raguolį. 
Linksmybės tęsėsi ilgai, nes šokiams 
grojo Stasys Telšinskas, jam diskote
ką padėjo vesti sūnus Juventas.

New Britain LB apylinkės val
dybos pirmininkas džiaugiasi savo 
aktyvia valdyba, kuri vieningai dirba 
ir jam visada padeda: Evaldas Mali
nauskas - vicepirmininkas, “So
džiaus” ansamblio dainininkas; Alma 
Grumadienė - sekretorė; Angelė Jo- 
nynienė - atstovė CT apygardai; 
Marytė Kasputienė - renginių atsto
vė; Irena Leiberytė-Belanger - 
renginių atstovė.

Linkime ir toliau šiai valdybai 
dirbti vieningai, pakviečiant visus dar 
į nevienųjų apylinkės renginį.

Sigita Šimkuvienė

Ansamblis “Sodžius” iš New Britain, CT

Iš kairės: Saulius Anužis, LR ambasadorius Vygaudas Ušackas, CT LB 
apygardos pirmininkas Vytautas Alksninis Visos nuotr. Alf. Dziko
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Juozas Brazaitis
Lietuva jam buvo kūnas ir kraujas, darbas ir kova, 

gyvenimo turinys ir prasmė

100 metų nuo jo gimimo (1903 m. gruodžio 9 d.) paminėti

VYTAUTAS A. DAMBRAVA

Sis dr. Vytauto A. Dambravos straipsnis spaus
dintas “ Į Laisvę” žurnalo 1975 m. 65(102) numeryje, 
kuris buvo skirtas prof. Juozo Brazaičio atminimui. 
Red.

Atsiminimai apie profesorių Juozą Ambrazevičių- 
Brazaitį siekia 1939 metus, tik ką man įstojus į Vytauto 
Didžiojo Universitetą. Pirma pažintis buvo netiesioginė
- per “Aušros” gimnazijos septintokes. Kai kurios jų 
mane kartais prašydavo peržiūrėti literatūros namų 
darbus (ar padėti parašyti temą “į temą”), kuriuos 
turėdavo įteikti savo mokytojui Ambrazevičiui. Jos degė 
iš gėdos, blogą pažymį gavę, ir darė visa, kad tik šios 
negarbės išvengtų. Siūbtelėjus pažy mių kreivei į viršų, 
jaučiausi, lyg ir aš būčiau geresnio pažymio susilaukęs. 
“Braziuliuko” dėstymąaušrokės apibūdino vienu žodžiu
- dieviškai. Visos jos atrodė į savo mokytoją įsimylėję. 
Nematė gimnazistės nei amžiaus skirtumo, nei dūstančios 
plaukų linijos, nei mažo kalbos defekto.

Mano žmona Aldona irgi buvo prisiekusi jo gerbėja. 
Ji yra išsireiškusi: “Kaip iš visų muzikos mokytojų tik 
Balys Dvarionas sugebėjo mane pasiekti ir širdyje at
skleisti žavųjį muzikos pasaulį, taip tik vienintelis pro
fesorius Brazaitis savo estetine erudicija ir gilia intuicija 
atvėrė mums subtilią, gal net mistinę lietuvio sielą. 
Brazaitis pasiekė nepaprastų rezultatų: mes, Kaune gimę 
ir augę, tik per j į pažinome ir supratome Lietuvą. Tik j is 
įdegino mumyse meilę lietuviškai tematikai. Kiekvienu 
autorium ar kūriniu, kurįjis bebūtų nagrinėjęs, jis mus 
užbūrė, savo magišku žodžiu išgaudamas subtiliausius 
niuansus, ir iš lietuvių kūrybos gelmių prieš mūsų akis 
kilo tikrasis, savitas ir amžinas krašto ir tautos veidas.”

Brazaitis aukoti norėjo
Tais pačiais “fuksavimo” metais, “Iusticia” korpora

cijos senjorai mane įkinkė į rinkliavų darbą. Atsimenu, 
vieną šaltą vėlyvo rudens vakarą aš su Brone Brinkyte 
atsiradome prie prof. Brazaičio durų. Kaip nedrąsiai 
spaudžiau durų skambutį, taip šiltai jis mus sutiko; kaip 
nepatogiai jaučiausi, prašydamas aukos, taip noriai jis 
aukojo. Brazaitis buvo vienas iš tų retųjų, kuris norėjo 
aukoti, kai esama brolių, kurie aukodami, atrodo, patys 
aukojasi...

Perkėlus Teisės Mokslų fakultetą į Vilnių, mano 
menki pirminiai ryšiai nutrūko. Nenutrūko tik didėjąs 
domėjimasis jo darbais ir raštais.

Dr. Vytautas A. Dambrava

Susitikimai New Yorke
Po dešimties metų mūsų keliai susikirto Nevv Yorke. 

Susitikdavome minėjimuose, vietos ar sritiniuose Lietuvių 
Fronto bičiulių susirinkimuose ar suvažiavimuose. 
Pagaliau ir aš buvau jo minčių aureolės apgaubta
me šviesos rate. New Yorko metais aš bičiuliams 
“Amerikos Balse” rotatoriumi atspausdinau jo paruoštus 
“Pilnutinės demokratijos pagrindus”. Išvykus užjūrin, 
JAV diplomatinėn tarnybon, ieškodavau progų susto
ti nors dienai New Yorke jo aplankyti ir su juo išsikal
bėti. Profesorius Juozas visuomet noriai surasdavo laiko, 
rodydamas neužtarnauto nuoširdumo, o šnekėdamas ne
užmiršdavo pečiuje kepamo kumpio taukais palaistyti 
ir gražiai pavaišinti. Tematika mažne visuomet sukdavo
si apie plačiąją (pasaulio) ir siaurąją (išeivijos) politi
ką. Juozas bandė suvesti sintezėn du natūralius priešus: 
idealizmą ir realizmą. Iš čia - kaskart dažnėjančios ir 
stiprėjančios gilaus nerimo gaidos. Profesorius Juozas 
visuomet kalbėjo principingai, įtikinančiai ir įtaigojančiai, 
nuosekliai analizuodamas laiko problemas ir mūsų 
uždavinius nuolat besikeičiančioje pasaulinės politikos 
raidoje... kaip mokytojas. Bet jis nebuvo apatiškas: jis 
nagrinėjo, o ne kritikavo; jis kovojo su savimi ir jį 
slegiančia mūsų išeivijos “vienaaukšte Amerika”. Lyg 
su Tilvyčiu būtų kartojęs: “kreivi auga beržynai, kreivi 
mūsų milžinai”.
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Rezistencinė tematika Munchene
1955 jis aplankė mūsų šeimą Miinchene. Praleidome 

ilgą vakarą, besišnekučiuodami ir prisimindami kitus 
didžiuosius mūsų rezistencijos bičiulius. Vokietijoje jau 
man buvo tekę artimai bendradarbiauti ne tik su dr. Pranu 
Padaiiu, su kuriuo porą metų drauge redaktoriavome 
“Amerikos Balso” lietuviškoje tarnyboje, bet ir čia pat, 
pašonėje, Vatikano archyvuose nuo tomų dulkes pūtė 
mano širdies brolis prof. Dr. Zenonas Ivinskis, su kuriuo 
dažnai susitikdavome, intymiai bičiuliaudavome ir 
entuziastiškai svarstydavome lietuviškųjų transliacijų 
tikslą ir turinį. Jis buvo nepaprastai nuoširdus mano 
pastangų rėmėjas. Čia pat Miinchene buvo “Alinutė” 
Grinienė ir prof. Jonas Grinius. M'iinstery teko aplankyti 
ir prof. Dr. Antaną Maceiną, kuris mane po parkus 
vedžiojo, kedendamas lietuviškąją rezistencijos tematiką, 
vakare vynu, midum girdė, naktį klasikų sonetais liūliavo, 
o naktį, man užmigus, Fronto bičiuliams rašė, kad 
ankstyvą rytmetį savo žodžius j uoston įkalbėtų.

Ir aną Munchene praleistąjį atmintiną vakarą 
pašnekesių alfa ir omega buvo lietuviškoji išeivijos 
politika. Buvo čia ir du kiti Juozai užkliuvę: dr. Juozas 
Kazickas ir Juozas Laučka.

Dramatiškas “grand finale”
Paskutinįjį kartą aš su juo ilgiau išsikalbėjau Lietuvių 

Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavime Nevv Yorke. 
Jei kovingumas pas prof. Brazaitį nebuvo dingęs, tai jo 
veide buvo įrėžtos stipraus nuovargio vagos. Atsimenu, 

klausiau, ar teisingą kelią esu pasirinkęs, kad pateisinčiau 
savo, kaip lietuvio misiją. Prof. Juozas mane padrąsino 
eiti tolyn ir nertis gilyn diplomatinėn JAV tarnybon. Jo 
įsitikinimu, lietuviams nepaprastai esą svarbu išeiti į 
plačiąją areną ir ten savo pastangom, kontaktais ir darbu 
pasitarnauti Lietuvos ir Laisvės reikalui. Prof. Juozas 
tikėjo, jog šitoks darbas yra prasmingas, galįs nešti gausių 
vaisių. Prisiminė tąsyk mano korporacijos šūkis: “Estote 
prudentes sicut serpentes”.

1974 metais, grįždamas iš Buenos Aires ir pakeliui į 
naują paskyrimo vietą Caracas, Venezueloje, vėl ban
džiau su juo susisiekti. Deja, mano mielas bičiulis Paulius 
Jurkus mane atkalbėjo: profesorius esąs visiškai silpnas. 
Kaip šioje žemėje būna, prieš užberiant jo karstą žemės 
sauja, pikti žmonės dar drįso jį kaltinti rėmus antisemitinę 
nacių politiką pirmaisiais okupacijos metais. Niekas 
nepatikėjo šiuo giliai įžeidžiančiu šmeižtu - nepatikėjo, 
tur būt, nė tie, kurie šį šviesų humanistą kaltino. Aišku, 
profesorius buvo rastas nekaltas, bet visa dar skaudžiau 
palietį jį, įtempdamas ir taip trūkstantį gyvybės siūlą. 
Toksai tad dramatiškas “grand finale” tauriosios mūsų 
asmenybės, kurios gyvenimas buvo pašvęstas Kristui, 
Tautai ir jos laisvei.

O po to - gedulingi varpo dūžiai, palydint j į amžinybėn. 
Po to - ir šie tyliojo Fronto akmens rašyti žodžiai.

Kuklumas - didingumo žymė
Nors politikoje nėra vietos kuklumui, prof. Brazaitis 

savo gyvenimu įrodė, jog pirmutinė didingo žmogaus

LFB tarybos ir valdybos suvažiavimas Detroit, MI 1957 m. Prof. Juozas Brazaitis sėdi ketvirtas iš kairės.
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žymė yra jo kuklumas. Brazaičio didingumas buvojo 
tiesume ir jo paprastume. Jis simbolizavo Laokooną: 
taurus paprastumas, ramus didingumas. Jo aristokratiš
kumas buvojo krikščioniškame humanizme. Brazaičio 
gyvenimas buvo nukreiptas į aukštesnį tikslą, ne į save. 
Jis savo gyvenimu ir darbu įrodė, jog tik tie yra verti 
paminklo, kurie nėra jo reikalingi. Profesorius Juozas 
buvo kilnus kiekvienu darbu ir kiekviena savo mintimi. 
Pas jį visa buvo įprasminta. Ir jis visuomet liko tas pats: 
kaip gimnazijos mokytojas, universiteto profesorius ar 
kaip ministeris pirmininkas, literatūros kritikas, rašytojas 
ir žurnalistas, jis nebuvo partinis politikas; prof. Brazaitis 
buvo valstybininkas ir valstybinės minties vykdytojas. 
Jo veiklos tikslas buvo “Nepriklausoma Lietuva ir 
nepriklausomas lietuvis”. Brazaitis neieškojo populiaru
mo; jis per gerai suprato, jog populiarumas yra didingumo 
arbatpinigiai. Jis žinojo, jog pagirti lengva, tik sunkiau 
yra perprasti ir dar daug sunkiau visa objektyviai vertin
ti.

Rezistencija tironams yra paklusnumas Dievui
Kaip daugelis, taip ir aš metų metais stengiausi rasti 

atsakymąį mane knitenusį klausimą: kodėl prof. Brazaitis 
paliko literatūros Parnasą ir metėsi į sunkų ir dažnai 
nedėkingą politinį rezistencijos darbą. Juk prof. Brazaitis 
buvo žmogus, kuris, anot bičiulio A. Mažiulio, net ir 
politikoje balsavo už sąžinę. Kokia paslaptinga aistra j į 
traukė politikon? Gal jis sutiko su Jeffersonu, jog “re
zistencija tironams yra paklusnumas Dievui”. Gerai pa
žindamas mūsų politinio gyvenimo klaidas, jas raudonu 
rašalu braukė ir mokytojo plunksna taisė. Ir tačiau, jei 
mokykloje ir universitete jis išugdė sveiką, kovojantį 
atžalyną, tai jam buvo sunkiau rikiuoti siauražiūres 
politines grupes. Išeivijos politikieriai degė didesne meile 
ir ambicijom sau, o ne Lietuvai. Buvo ir tokių, kurie, 
pagal Pirožnikovą, jau buvo virtę “medinėm sielom, 
kurios, iš vienos pusės degdamos, iš antros - pasilieka 
visiškai šaltos”. Buvusiems jo mokiniams ir kovos ben
dradarbiams niekad nebus suprantama, kaip kas nors, 
kur nors, kada nors galėjo jo žodžiui nepaklusti, jo minties 
nevertinti, jo pavydžiu nesekti. Ne veltui šv. Raštas sako, 
jog gili išmintis pažįsta daug sielvarto.

Prof. Brazaitis gvildeno politines problemas besikei
čiančio laiko kriterijais. Jis anksti suprato, jog religija ir 
pasaulėžiūra neduoda konkretaus atsakymo į visus mūsų 
politinio gyvenimo klausimus. Ir kai partijų politikai, 
klajodami savo išraizgytuose politikos labirintuose, jį 
vadino “pilkąja eminencija”, jis kalbėjo pranašo lūpom, 
matydamas skilstančias ir pamaži tirpstančias išeivijos 
jėgas, o savame krašte būti pranašu yra sunkiausia. 
Brazaičiui krikščioniškoji moralė buvo “nepaneigiama 
dogma, kuriai privalo paklusti visas žmogiškasis veikimas, 
taigi ir politinis”. Pagal dr. Adolfą Damušį, “jis siekė 
sveikesnių santykių visuomenėje ir palankesnių kūrybinių 
sąlygų žmonėms”.

Šiandien jau daugelis įsitikino, jog prof. Brazaičio 

mintis sudalyti Lie
tuvos Tarybą nepar
tiniu pagrindu buvo 
teisinga, lygiai kaip 
teisinga buvojo min
tis ieškoti ir įtraukti 
visas geriausias jė
gas rezistenciniam 
darbui. Su Linkol- 
nujis išeivijos lietu
viams kartojo, kad, 
neatsisakę savo 
smulkių interesų, tai 
yra, neišsilaisvinę 
patys, mes vargiai 
galime pasitarnauti

F

savo kraštui. Jis savęs lengvai atsisakė - o mes? Ga
liausiai Brazaitis mus kvietė sistemingon, ilgalaikėn kovon 
prieš žlungančią tremties dvasią. Jis žinojo, jog paprastai 
laisvė atkovojama po centimetrą.

Nusipelnęs tautos pripažinimo
Profesorius Juozas save laikė darbininku. Gal ir 

simboliška yra ta virtinė metų, praleistų “Darbininko” 
redakcijoje. Šiandien per vėlu klausti, kaip mūsų išeivija, 
pirmučiausia gijos veiksniai, galėjo leisti sau tokį liuksusą 
-palikti j į dūlėti užkampyje, kai jo išmintis ir patyrimas 
buvo būtini aukščiausiose mūsų veiklos sferose, nustatant 
gaires ilgalaikei rezistencijai. Bet mes esame mirusiųjų 
gerbėjai. Esu tikras, kad dabar Brazaitis augs aukštyn ir 
gilyn, į amžinąjį tautos atminimą. Dabar surasime mes 
jo straipsnius ir studijas. Atsiras mūsų knygų lentynose 
Brazaičio raštų tomai. Jo paliktas raštijos lobis bus mūsų 
ir ateities kartų naujai atrandamas ir naujai aktualus.

Savo šviesia asmenybe profesorius Juozas buvo tikras 
kovojančio krikščionies pavyzdys. Ir jei jam rūpėjo prin
cipai, jo širdis buvo atlaidi, pilna meilės saviesiems. Jis 
visuomet norėjo lietuviams duoti - ne gauti ir, gink Dieve, 
ne prašyti. Iš jo mes nuolat ėmėme. Šiandien, artindamie
si priėjo kapo, mes visi jaučiamės skolininkai, o lietuviui 
būti skolininku yra didžiausias neturtas. Nepilnai jis buvo 
vertintas, nes jį vertino išvargusi, nevieninga išeivija, o 
ne tauta, kurios pripažinimo jis yra nusipelnęs. Lietuva 
mums yra svajonė; Juozui gi - kūnas ir kraujas, darbas 
ir kova, jo gyvenimo turinys ir prasmė. Jis žinojo, jog 
žmogus triumfuoja be garbės, kai ieško pergalės be pa
vojų.

Ačiū, brangus Juozai, kad Tu savo pavyzdžiu įpras
minai mūsų darbo kelią. Tavo pasaulėžiūra ir gili huma
nizmo dvasia buvo ir liks lietuvio laikysenos ir jo kovos 
mastas.

Brangus Juozai, Tu skynei savo tautai gražiausias 
gėles, nors Tavo gyvenimo kely buvo erškėčių. Dabar, 
amžinybėje, Tau tikrąjį atpildą suteiks patsai Kristus, nes 
Jame stengeisi atnaujinti Lietuvą ir Tu visados išlikai 
tikrasis Jo džentelmenas.
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AMERIKOS LIETUVIŲ KUNIGŲ VIENYBĖS SEIMAS

Amerikos Lietuvių Kunigų Vienybės metinis seimas 
šiemet įvyko spalio 13-14 d. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserų vienuolyno patalpose, Putnam, CT. Ilgametis or
ganizacijos pirmininkas prel. Albertas Kontautas atidarė 
seimą ir tolimesnį seimo vadovavimą perdavė kun. 
Zenonui Smilgai. Prel. A. Kontautas apžvelgė praeitų 
metų veiklą ir nušvietė istoriją ALK Vienybės, kuri buvo 
įkurta 1909 m. ir tikisi sulaukti netolimo šimto metų 
jubiliejaus. Kun. R. Krasauskas, sekretorius, perskaitė 
išsamų pereito seimo protokolą.

Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM, savo pranešime 
paminėjo apie pasikeitimus lietuvių išeivijos sielovadoje. 
Sv. Tėvas priėmė vysk. PA. Baltakio, OFM, prašymą 
atleisti jį iš Sielovados vadovo pareigų. Lietuvos Vyskupų 
Konferencija paskyrė prel. Edmundą Putrimą vadovauti 
sielovados veiklai Vakarų pasaulyje esančiai lietuvių 
išeivijai. O Rytų pasaulyje esantiems lietuviams išeiviams 
bus paskirtas vadovauti kitas asmuo, mokąs rusų kalbą.

Kun. Steponas Žukas papasakojo apie savo sunku
mus ir džiaugsmus jauno, Amerikoje gimusio ir augusio 
lietuvio kunigo, jau be lietuvių kalbos, kurios pramoko 
tapęs kunigu ir pagyvenęs kurį laiką Lietuvoje. Dabar 
jis jau penkeri metai vadovauja Šv. Petro lietuvių parapijai 
So. Bostone.

Tėv. Julius Sasnauskas, OFM, atvykęs iš Vilniaus, 
kalbėjo apie bažnyčios padėtį dabartinėje Lietuvoje.

Paskaita buvo įdomi ir turininga. Buvo sužinota, kad 
tikintieji mažai aukoja bažnyčiai, kad mišių stipendijų 
neužtenka kunigo pragyvenimui. Bažnyčios hierarchija 
ir tikintieji turi mažai kontakto, ir todėl iškilo daug 
problemų.

Kun. R. Rikteraitis, organizacijos iždininkas, savo 
pranešime priminė, kad praėjusių metų KV seime nu
tarta atspausdinti lietuvišką kunigų brevijorių - mal
daknygę, ir tam reikalui pravesti vajų. Vajus pasisekė, 
šiuo metu jau suaukota 110,000 dolerių. Nutarta vajų 
užbaigti š. m. gruodžio mėnesį. Brevijorius bus atspaus
dintas ir išplatintas.

Ateinančiam trimečiui perrinkta ta pati valdyba: pir
mininkas - prel. A. Kontautas, sekretorius - kun. R. 
Krasauskas, iždininkas-kun. J. Rikteraitis; direktoriai: 
kun. Sr. Azaro, OP, kun. Albinas Janiūnas, kun. Zenonas 
Smilga, kun. Steponas Žukas.

Seimas užbaigtas bendra malda.
Pasibaigus KV seimui, prasidėjo kunigų rekolekcijos, 

kurias įdomiai pravedė Tėv. Julius Sasnauskas, OFM, 
radijo programos Vilniuje “Mažoji studija” vedėjas. 
Rekolekcijos tęsėsi iki spalio 17 d. ir baigėsi pietumis. 
Dalyviai liko dėkingi M. Nekalto Prasidėjimo seselėms 
už draugišką priėmimą, patalpas ir gerą maistą, o organi
zatoriams- už dvasinį atsinaujinimą.

T. Pr. G.

Kunigų rekolekcijų dalyviai (iš k.): pirmoje eilėje - Tėv. Gabrielis Baltrušaitis, OFM, kun. Vytautas Volertas, Tėv. 
Pranciškus Giedgaudas, OFM, Tėv. Julius Sasnauskas, OFM, vysk. Paulius A. Baltakis, OFM; antroje eilėje - 
prel. Albetas Kontautas, kun. Albinas Janiūnas, Tėv. Antanas Grabnickas, OFM, prel. Antanas Bertašius, kun. 
Zenonas Smilga; trečioje ir ketvirtoje eilėje - kun. Adomas Pupšys, kun. Duoba, MIC, kun. Rapolas Krasauskas, 
kun. Vytautas Gedvainis, Tėv. Placidas Barius, OFM, kun. Juan Dielinikaitis, kun. Jonas Rikteraitis.
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VYŽAS & ASSOCIATES, P. C.
ATTORNEYS AT LAW

Real Estate - Zoning & Land Ūse - 
Commercial Litigation - Corporate Law 

Bankrupcy - Wills, Trusts & Estates 
Estate Administration - Personai Injury 

VVorker’s Compensation - Municipal Court Matters 
Emplayment Torts - Condominium Law

20 DAVIS AVENUE
KEARNY, NEW JERSEY 07032 

(201) 998 - 2211
Licensed in New Jersey and New York

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:
307W.30thSt tel: (212) 868 - 5860; (212) 868-5815
New York. NY 10001 el.paštas:TALTFD@aol.com

KODIS
FUNERAL HOME

63 - 06 Flushing Avė.
Maspeth, NY11378

Suteikia garbingas laidotuves 
Koplyčios parūpininamos visose miesto dalyse

Edward A. Kodis - 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

ADMINISTRACIJA PRANEŠA:
Čia skelbiame pavardes tų skaitytojų, kurie auko

jo 2002 arba 2003 metų "Darbininko ” prenume
ratai ir jų čekius gavome iki spalio 15 d.

Po 200 dol.: Zita Woody, Oak Harbor, WA.
Po 100 dol.: Regina Kepenis, Groton, CT; Chester& 

Irene Savickas, Worcester, MA; Biruta A. & Albert R. 
Kvvetz, Englevvood Cliffs, NJ; Joseph Budraitis, 
Haworth, NJ; V. Andrusaitis, Richmond Hts., OH, 
Agnės Reventas, Houston, TX.

Po 75 dol.: Audre & Frank Ruzgą, Point Pleasant, 
NJ.

Po 60 dol.: Z. J. Vizbaras, Worcester, MA.
Po 50 dol.: Dr. Antanas Sužiedėlis, Washington, DC; 

Vitas Labutis, Sunny Hills, FL; dr. Kazys Ambrozaitis, 
Chesteron, IN; kun. Albinas F. Janiūnas, Cambridge, 
MA; Genovaitė Mickevičius, Mashpee, MA, užmoka 
prenumeratą Kęst. Mikonis, Elgin, IL; Regina Šetikas, 
Fair Haven, NY; Adele Rysavy, Jackson Heights, NY; 
Elena Skeivys, Massapeųua, NY; Teresė Gečienė, Hun- 
tington Valley, PA; kun. Petras Burkauskas, Philadel
phia, PA.

Po 35 dol.: St. Džiugas, Oak Lawn, IL.
Po 30 dol.: Paul Rizauskas, New Britain, CT; Rūta 

HofTa, Windsor Lakęs, CT; M. Gruzdys, Euclid, OH, 
moka prenumeratą už Sofia Laino, New York City, NY.

Po 25 dol.: Gloria Adomkaitis, Milton, MA; Jonas 
Vasys, Dedham, MA; Alfonsas Petrutis, W. Hyannis- 
port, MA; Genevieve Viseckas, Orange, NJ; Antanas 
Musteikis, Ph. D., Olympia, WA.

Po 20 dol. Sophie Dambauskas, Kendall Park, NJ
Už visas aukas nuoširdžiai dėkojame.

Mieli skaitytojai,
| šį numerį įdedame "Darbininkui" adresuotą 

vokelį, kurį prašome panaudoti, atsiskaitant už 
prenumeratą 2003-tieji metai eina į pabaigą. Mes 
ištesėjome jau beveik dvejus metus, leisdami mė
nesinį "Darbininką7’ - išleidome jau 20 numenu.

Nonme jį toliau tobulinti, toliau leisti, gal padidinti 
puslapių skaičių, gal leidimą dažninti. Tai priklausy s 
nuo daugelio aplinkybių, bet svarbiausia jų - tai 
skaitytojų dėmesy s ir atsiskaity mas už prenumeratą 

Prenumeratos kaina nenustatyta - Jūsų laisva 
auka.Galite mokėti viena auka už dvejus ar trejus 
metus, pažymėdami, už kunuos metus atsilyginate 

Kada Jūsų prenumerata baigiasi, matote lipinukc, 
kur dešinėje pusėje yra atspausdinta EXP ir data 
Vokelius įdedame visiems, t. y. ir tiems, kurie už 
prenumeratą yra atsilyginę; jų prašome nebekreipti 
dėmesio į šį paraginimą.

O/ą. kurie dar neatsilygino, nuoširdžiai prašome 
atsiliepti į šį raginimą ir atsiųsti laisvą auką už 
prenumeratą. Administracija

mailto:TALTFD@aol.com
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Lietuvos Vyčių centro valdybos 
suvažiavimas

Lietuvos Vyčių centro valdybos 
posėdis vyko š. m. spalio 11 d. Phi- 
ladelphijoje, Šv. Jurgio parapijos pa
talpose. Dalyvavo centro valdybos 
nariai iš Connecticut, Illinois, Mary- 
land, Michigan, Ohio, Pennsylvania, 
New Jersey ir New Yorko valstijų. 
Suvažiavimą globojo Philadelphųos 
vyčių 3-ji kuopa, veikianti prie S v. 
Jurgio parapijos.

Susirinkimo pradžioje dvasios va
das prelatas Juozas Anderlonis su
kalbėjo maldą, pasveikino dalyvius ir 
palinkėjo sėkmingo posėdžio. Lie
tuvos Vyčių 3-čios kuopos vardu 
pasveikino pirmininkė Irene Ozalis. 
Posėdžiui vadovavo pirmininkė Ag
nės Mickunas. Ji pasveikino naujai 
išrinktus CV narius, komitetų pir
mininkus ir svečius.

Iždininkė Elena Nakrosis išsamiai 
apibūdino LV ruošiamą 2004 m. bir
želio 10 d. Baltijos kraštų vasaros 
ekskursiją/plaukiojimą(cruise). Bus 
lankoma Danija, Švedija, Suomija, 
Rusija, Estija, Lenkija ir Norvegija. 
Kaina asmeniui $2,140.00 neskaitant 
skrydžio lėktuvu.

LV teisinio patarėjo Sauliaus 
Kuprio atsiųsti sprendimai ir juridiniai 
siūlymai apie organizacijos narystės 
poreikius ir sporto programos atgai
vinimo apdraudimą buvo ilgai svars
tomi.

Buvo užsiminta vadinama orga
nizacijos “socialinė narystė”, kad 
nariais galėtų tapti ne tik lietuviai ar 
katalikų tikėjimą išpažįstąs žmonės. 
Šis klausimas bus dar sprendžiamas 
kuopose ir apygardose.Numatyta 
sudaryti komitetą (centro valdybos 
dvasios vadas prelatas dr. Juozas 
Anderlonis, pirmininkė Algnes Mic
kunas ir sekretorė Bemice Aviža), 
kuris nustatys galimybes asmeniui 
tapti organizacijos pilnateisiu na
riu.

Numatytas ketvirtasis organiza
cijos padalinys - Šiluvos Mergelės 
Marijos fondas yra ruošiamas inkor
poracijai, kad šio padalinio aukos taip 
pat būtų nurašomos nuo federalinių

mokesčių, kaip ir Pagalba Lietuvai, 
Šv. Kazimiero gildija ir LV fondas.

91-tasis metinis Leituvos Vyčių 
suvažiavimas/seimas vyks 2004 m. 
rugpjūčio 4-7 d. Crovvne Plaza 
viešbutyje, Kearny, N J; jį globos 
Kearny 16-ta kuopa. Suvažiavimo 
komiteto kopirmininkai yra Elena ir 
John Nakrosis.

Pietuose dalyvavo ir sveikino 
centro valdybą ir susirinkusius 
vietinius vyčius Lie
tuvių Bendruomenės 
Philadelphijos sky
riaus pirmininkas dr. 
Domantas Matulis. 
Padėkojo už nuolati
nę paramą Lietuvos 
žmonėms.

Tolimesnėje posė
džio eigoje komite
tų pirmininkai davė 
savo pranešimus. Bu
vo aptarti einamieji 
reikalai, vyko disku
sijos, svarstymai ir 
nutarimai. Posėdis 
baigtas malda, sukal
bėta prelato dr. J. An- 
derlonio.

Šv. Mišias Šv. Jur

gio bažnyčioje aukojo prelatas dr. 
Juozas Anderlonis. Mišių metu 
giedojo parapijos choras. Pamoksle 
prelatas dr. J. Andelronis sveikino 
centro valdybą ir pasidžiaugė, kad 
posėdis buvo darbingas ir sėk
mingas. Po mišių visi susirinko 
parapijos salėje vakarienei ir paben
dravimui.

Ateinantis centro valdybos posė
dis numatytas 2004 m. balandžio 17 
d., Kearny, Nevv Jersey. Jį globos 
16-ta kuopa.

Regina Juškaitė-Svobienė

Pabendravimas po sėkmingo posėdžio (iš k.): Dvasios 
vadas prelatas dr. Juozas Anderlonis, Vidurio 
Amerikos apygardos pirm. Robert A. Martin, Jr., 
Centro valdybos pirm. Agnės Mickunas

Lietuvos Vyčių centro valdybos susirinkimas (iš k.): Dvasios vadas prel. dr. 
Juozas Anderlonis, vicepirm. Brian Johnson, pirm. Agnės Mickunas, 3-čios 
kuopos pirm. Irene Ozalis ir Vidurio Amerikos apygardos pirm, (šio posėdžio 
sekretorius) Robert A. Martin, Jr. Abi nuotr. R. Juškaitės-Švobienės
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Padėkos diena šiemet išpuola 
ketvirtadienį, lapkričio 27 d

Kristaus Karaliaus Šventė - 
sekmadienį, lapkričio 23 d.

Pranciškonų vienuolyne Brook- 
lyne Vėlinių dieną prasidėjo mišių 
novena už mirusius, kurių vardai 
buvo prisiųsti. Šiemet tų intencijų 
gerokai padidėjo.

Prof. Simo Sužiedėlio 100 metų 
gimimo sukaktis buvo spalio 28; 
pagal seną kalendorių jo gimimo 
data yra 1903 m. lapkričio ll d. 
Apgailestaujame, kad užsakytas 
straipsnis apie jį liko nepabaigtas dėl 
rašytojo ligos. Tikimės netolimoje 
ateityje prisiminti buvusį ilgametį 
“Darbininko” redaktorių ilgesniu 
straipsniu.

Amerikos Lietuvių Tarybos, 
jungiančios 15 centrinių organizaci
jų 63-sis suvažiavimas vyks lapkri
čio 9 d., šeštadienį, Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje 6500 S. Pulaski 
Rd., Chicago, IL. Suvažiavimo me
tu bus apžvelgti nuveikti darbai, vyks 
aktualios diskusijos ir bus patvirtin
tos ateities darbų gairės. Daugiau 
informacijos ALTo raštinėje tele
fonu: (773) 735-6677.

Už a.a. muziko Mykolo Cibo 
vėlę, dvidešimt trečiųjų mirties 
metinių proga sukakčiai paminėti, šv. 
Mišios buvo aukotos lapkričio 5 
pranciškonų koplyčioje Brooklyne, ir 
tuo pačiu metu Lietuvoje - Utenoje 
ir Kaune.

150 metų Brooklyno vys
kupijos įkūrimo sukakties mi
nėjimas įvyks Our Lady of Per- 
petual Help bazilikoje Brooklyne 
lapkričio 16 d., 3 vai. p.p. Lietuviams 
atstovaus: Vladas Sidas, skaityda
mas visuotinę maldą lietuviškai ir 
Monika Paulavičiūtė, atnešdama 
aukas.

BALFo vajus New Yorke, pa
skelbtas spalio mėn. pradžioje, tęsis 
dar visą lapkričio mėnesį. Vitas Ka
tinas, per dešimtį metų vadovavęs 
BALFo šimtajam skyriui, šiemet 
paskutinį kartą praveda vajų ir iš 
pareigų pasitraukia. Aukas siųsti: 
PO Box. 210081, Woodhaven, NY 
11421.

Lietuvių katalikų Religinės 
Šalpos direktorių pusmetinis su
sirinkimas įvyks š. m. gruodžio 13 d. 
Viešpaties Atsimainymo par. kle
bonijos posėdžių kambaryje. Pradžia 
- 10:30 v. r. su šv. mišiomis.

Apreiškimo parapijos žinios
Parapijos piknikas įvyko š. m. 

rugsėjo 28 d. apatinėje salėje. Dėl 
lietingo oro negalėjome naudotis 
aikštele. Dalyvavo daug parapijie
čių ir svečių. Apsilankė ir parapijos 
administratorius kun. J. Fonti ir 
vikaras kun. J. Dielinikaitis. Dalyviai 
džiaugėsi skaniu maistu, gražia mu
zika ir gera nuotaika.

Vaikų liturgija vyksta kiekvieno 
mėnesio pirmą sekmadienį 10 vai. 
lietuviškų mišių metu. Jaunimas 
kviečiamas joje dalyvauti. Daugiau 
informacijos gausite pas dr. Mildą 
Palubinskaitę tel.: (210) 358-0602 
arba e-paštu: milda@earthlink.net

Apreiškimo par. taryba, veikusi 
iki šiol, buvo atleista; dabar yra viena 
bendra taryba drauge su Mt. Carmel 
parapija. Ten šiuo metu Apreiškimo 
parapijai atstovauja Juozas Rudis ir 
Vida Jankauskienė. Pirmiau Ap
reiškimo par. taryba vadovavo pa
rapijos veiklai. Dabar, spalio 5 d., 
kavinės metu lietuviai viešai no
minavo ir įsteigė savo parapijos 
veiklos komitetą, kurį sudaro: Juozas 
Rudis, Vida Jankauskienė, Malvina 
Klivečkienė, Regina Kubilienė, 
Vladas Sidas ir Aldona Augylienė. 
Spalio 12 d., kavinės metu naujasis 
komitetas pasiskirstė pareigomis. 
Vladas Sidas buvo išrinktas para
pijos veiklos komiteto pirmininku.

Juozo Kojelio išsamus straipsnis 
apie svarbiausius vasaros įvykius 
Lietuvoje, pradėtas spausdinti spalio 
mėnesį, tęsiamas šiame numeryje 
(žiūr. 4-5 psl.) Pabaiga - gruodžio 
numeryje.

NEKALTAI PRADĖTOS 
M. MARIJOS SESERŲ 

VIENUOLIJOS 
85-asis GIMTADIENIS

Kai 1918 m. spalio 15 d. vos septy
nis mėnesius po Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo, Marijampolė
je kun. dr. Jurgis Matulaitis įsteigė 
Nekaltai Pradėtos Marijos seseris 
(įstatus patvirtino Seinų vysk. Anta
nas Karosas), šis įvykis plačiai po 
Lietuvą nenuskambėjo. Vargdienių 
seserys, tačiau, kaip jas buvo pavadi
nęs Steigėjas ir kaip jos vėliau buvo 
žinomos visoje Lietuvoje, buvo pir
moji grynai lietuviška moterų vienuo
lija, įkurta savame krašte. 1918 m. 
gruodžio mėn. mylimasis vienuolijos 
tėvas išvyko į Vilnių, kur buvo pa
skirtas vyskupu. Iš ten laiškais patar
damas, padrąsindamas spręsti įvai
rias iškylančias problemas, Matulai
tis vienuoliją ugdė ir globojo.

Pradžioje jaunai vienuolijai va
dovavo sesuo Petronėlė Uogintaitė, 
vėliau - sesuo Uršulė Novickaitė - 
Motina Teresė. Pagal Matulaičio nu
rodymus, seserys tuojau ėmėsi varg
šų ir našlaičių globos, vėliau pradėjo 
dirbti spaudos ir švietimo darbuose. 
Šviesiais nepriklausomybės metais 
vienuolija išaugo iki 200 narių ir tu
rėjo skyrius po visą Lietuvą. Sovietų 
valdymo metais jos dirbo pogrindyje, 
slapta vykdydamos artimo meilės 
darbus. Tuo tarpu, nuo 1936 m. se
serų šaka įsikūrė Amerikoje. Čia au
go ir ėmėsi tų pačių karitatyvinių ir 
švietimo darbų, kurie buvo dirbami 
Lietuvoje. Nors ir nedidelis jų būrys, 
seserys lietuvių išeivijoje JAV ir Ka
nadoje darbavosi ir slapta palaikė 
artimus ryšius su Lietuvos seserimis, 
jas šelpdamos siuntiniais ir stiprinda
mos dvasiniai.

Dabar, Lietuvai atgavus laisvę, 
vienuolija gyvuoja ir klesti: viso yra 
99 seserys - 75 Lietuvoje ir 19 JAV. 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio dva
sioje jos iš naujo susirikiavusios ir pa- 
sišventusios Dievo ir Bažnyčios tar
nybai. Sesuo O. Mikailaitė

Šis "Darbininko" Nr. 11
(21) išsiunčiamas lapkričio 4 
d. Sekantis Nr. 12 (22) numa
tytas išsiųsti gruodžio 5 d.

mailto:milda@earthlink.net
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DARBININKAS
341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, NY 11207

Redaguoja ir rankraščius savo nuožiūra taiso 
REDAKCINĖ KOMISIJA.

Naująjį Brooklyno vyskupijos valdytoją 
pasitinkant

Brooklyn-Queens vyskupijos 
ganytojas vysk. Thomas V. Daily, D. 
D., sulaukęs 75 metų amžiaus, pa
prašė Šv. Tėvo jį atleisti iš vysku
pijos vadovo sunkių pareigų. Po
piežiui sutikus, iš pareigų pasitraukė, 
į jo vietą Šv. Tėvas paskyrė vyskupą 
Nicholas DiMarzio, Ph. D, D.D. 
valdyti vyskupiją kurioje randasi arti 
dviejų milijonų tikinčiųjų.

Vysk. N. DiMarzio į vyskupijos 
vadovo pareigas su didele iškilme 
buvo įvesdintas 1.300 vietų turinčioje 
Our Lady of Perpetua Help bazili
koje, Sunset Park, Brooklyn, NY, 
penktadienį, spalio 3 d. (bazilika, o 
ne St. James katedra buvo pasirinkta 
todėl, kad ji žymiai talpesnė).

Prieš mišias einant į baziliką į ilgą 
eilę išsitęsusioje ir arti pusvalandžio 
užtrukusioje procesijoje žygiavo visa 
eilė organizacijų (Knights - Vyčiai) 
atstovai (jų tarpe ir Juozas Rudis), 
įvairios kitos pagalbinės grupės ir 
asmenys, klierikai, diakonai, daugybė 
kunigų (lietuvių etninės grupės 
vadovas kun. Vytautas Volertas), 
apie 40 vyskupų (vysk. Paulius 
Baltakis, OFM) ir 3 kardinolai. Tuo 
metu St. James Cathedral-Basilica 
choras (muzikos direktorius Charles 
A. Mallia) atliko Cesar Frank, Felix 
Mendelssohn, W. Amadeus Mozart 
ir kitų kompozitorių kūrinius.

Vysk. N. DiMarzio priartėjus prie 
altoriaus, jį pasitiko ir šiltu žodžiu 
pasveikino pagrindinis celebrantas - 
Nevv Yorko kardinolas Edward 
Egan, J.C.D., D.D. Apaštališkas 
nuncijus Amerikai archivysk. G. 
Montalvo perskaitė Šv. Tėvo Jono

Monthly Newsletter
Published by Franciscan Fathers

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

e-mail: darbininkas@hotmail.com

Nicholas DiMarzio, Ph. D, D.D.

Pauliaus II specialią proklamaciją 
kuria vysk. N. DiMarzio skiriamas 
Brooklyn, NY, vyskupijos valdytoju. 
Brooklyn vysk. J. M. Sullivan įtei
kus vyskupui N. DiMarzio kry
žių, kurį jis pabučiuoja, kitas Brook
lyno vysk. Rene A. Valero atneša 
švęstą vandenį. Vysk. DiMarzio su 
tuo vandeniu pats pasišlakstęs ir 
pašlakstęs jo artumoje esančius, 
kardinolo Egan ir archivyskupo 
Montalvo palydėtas, atsisėda į vys
kupo sostą. Tada jam buvo įteikta 
mitra ir ganytojo lazda - tai buvo 
ženklas, kad dabar jis yra jau tikrasis 
vyskupijos valdytojas. Tada priėjo 
artinosi ir jį sveikino įvairių tautinių 
bendruomenių ir skirtingų religijų 
atstovai, o bažnyčioje esantieji (tik 

su pakvietimais), savo pasitenki
nimą išreiškė audringais ploji
mais.

Naujasis vyskupijos ganytojas 
sakydamas pamokslą tarp kitko, 
daug dėmesio skyrė tautinėms gru
pėms ir žadėjo su jomis glaudžiai 
bendradarbiauti. Žiūrėsime, kaip jam 
pavyks tą pažadą tesėti, tikėdami, 
kad ir mes, lietuviai, nebūsime už
miršti. Pamokslą baigdamas, sakinį 
ardu, pasakė 20-čia kalbų-jų tarpe 
hebrajų ir arabų.

Tikinčiųjų kreipinius įvairių tautinių 
bendruomenių savomis kalbomis 
išreiškė 21 -as skaitytojas. Lietuviškai 
kreipinį perskaitė Petras Palys.

Aukas nešė 24 etninių grupių 
atstovai. Lietuviams atstovavo, tau
tiniais drabužiais pasipuošusi, Vida 
Jankauskienė.

Iškilmingos mišios užsitęsusios 
apie dvi su puse valandos, buvo 
užbaigtos palaiminimu ir giesme 
“Salve Regina”.

Tegul Aukščiausiojo palaima lydi 
naująjį Brooklyno vyskupijos vadovą 
vyskupąNicholas DiMarzio.

p.palys

( SKELBIMAI

St. Charles kapinėse (Farming- 
dale, NY) parduodami du sklypeliai 
(už trečdalį rinkos kainos). Skambinti 
tel.: (718) 846-1210.

Ieškau žmogaus ar firmos, no
rinčios prekiauti gintaro gami
niais. Tai nėra paprastas gintaras,o 
gintaras apdirbtas deimanto būdu, bei 
rankų darbo. Daugiau informacijų 
gausite paskambinę tel.: (631) 764
- 5682 (kalbu tik lietuviškai).

Ieško kambario viduramžė mo
teris. Skambinti tel.: (718) 386 - 
5450.

Išnuomojami baldais apstatyti 
du kambariai Richmond Hill rajone, 
netoli traukinio. Pageidautini du 
asmenys. Galima naudotis virtuve. 
Skambinti savaitės bėgyje tel.: (732) 
747 - 1709; šeštadieniais (718) 849
- 8628. kviesti Liną.

mailto:darbininkas@hotmail.com
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“Darbininko” administracija 
skelbia knygų išpardavimą, ku
ris tęsis visus 2004-uosius me
tus. Knygos yra išparduodamos la
bai žemomis kainomis. Prašome visų 
skaitytojų pasinaudoti tuo išpardavi
mu, jei ne dabar, tai ateityje.

f—
LIETUVIŠKI RAGUOLIAI

• kepame virš 30 metų
• siunčiame į visas JAV valstijas
• 3 dydžiai: 5, 10 ir 15 svarų
• laikas jau dabar užsisakyti šventėms

V-

Skambinkite: Juozui Liūdžiu!
New Britain, CT

tel.: (860) 223-2380; fax: (860) 224-3341 -J

Laukiame Jūsų, 
mieli skaitytojai, nuomonių, 

patarimų ir pasiūlymų 
“Darbininkui”: 

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

e-mail: 
darbininkas@hotmail.com

NAUJ;
DR. A. PAŠivjAUC ivn i UA
Ką tik pasirodė nauja kun. dr. An

tano Paškaus knyga “Meilė - žmo
gaus pašaukimas“. Joje autorius 
iškelia autentišką meilę, aptaria jos 
santykį su kitomis žmogaus meilės 
formomis, nušviesdamas žmogaus 
meilių išraiškas. Taip pat svarstomi 
lyčių skirtumai biologinėje, psicholo
ginėje ir dvasinėje plotmėje, analizuo
jama mūsų laikų meilės krizė.

Knyga gaunama: “Darbininko” 
administracijoje: 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207, tel. (718) 827- 
1351. Kaina 8 dol. ir 2 dol. persiunti
mas.

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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