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Benediktas XVI -
naujas popiežius pasaulio katalikams

Nauju 265-ju popiežium balandžio 19 d., antradienį, 
buvo išrinktas vokiečių kilmės kardinolas Joseph 
Ratzinger, 78 metų, kuris vadovaus 1,1 milijardų pasaulio 
katalikams. Jo pasirinktas vardas - Benediktas XVI.

BenediktąXVI konklavos metu išrinko 115 kardinolų, 
turinčių teisę balsuoti. Tai viena iš trumpiausių konklavų 
- reikėjo tik keturių balsavimų, kad naujasis popiežius 
gautų reikalingą bent dviejų trečdalių (ar daugiau) balsų 
daugumą.

Joseph Ratzinger gimė 
1927 m. balandžio 16 d. 
Marktl am Inn, Bavarijoje, 
Vokietijoje. Jo tėvas - žan
darmerijos komisaras, kilęs iš 
senas tradicijas turinčios ba
varų žemdirbių šeimos.

Dar jaunystėje pajutęs pa
šaukimą į kunigus, jaunasis 
Joseph 1946 m. pradėjo studi
juoti filosofiją ir teologiją 
Muencheno universitete. 1951 
m. birželio 29 d. buvo įšventin
tas kunigu. 1953 m. apgynus 
disertaciją tema “Dievo tauta 
ir namai šv. Augustino Bažny
čios doktrinoje”, jam buvo suteiktas teologijos daktaro 
laipsnis. Dar po ketverių metų kun. J. Ratzinger apgynė 
darbą “Šv. Bonaventūro istorijos teologija”, ir tapo 
docentu.

Savo karjerą pradėjo profesoriaudamas ir dėstydamas 
dogmatinės ir fundamentinės teologijos kursus įvairiuose 
universitetuose: Bonnos, Muensterio, Tuebingeno ir kt. 
Garsėdamas kaip teologas, nuosekliai kopė bažnytinės 
hierarchijos laiptais, kol 1977 m. popiežius Paulius VI jį 
paskyrė Muencheno ir Freisingo arkivyskupu. Tais pa
čiais metais jis buvo paaukštintas kardinolu. J. Ratzinger 
yra vienas iš nedaugelio likusių kardinolų, kuriuos paskyrė 
dar popiežius Paulius VI.

Tarp daugeliojo parašytų knygų reikia paminėti 1968 
m. išleistą universitetinių paskaitų apie apaštalikiškojo 
tikėjimo išpažinimą rinkinį “įvadas į krikščionybę”, 1973 
m. išleistą sielovadai skirtą meditacijų ir pamokslų rinki
nį “Dogma ir Apreiškimas”. Verta paminėti ir 1985 m. 

išspausdintą knygą“Ataskaita apie tikėjimą” ir 1996 m. 
išleistą knygą “Žemės druska”.

Popiežius Jonas Paulius II1981 m. pabaigoje paskyrė 
J. Ratzingerį Vatikano Tikėjimo doktrinos kongregacijos 
prefektu, Popiežiškosios tarptautinės teologijos komisijos 
pirmininku.. 1998 m. jis išrinktas Kardinolų kolegijos 
vicede-kanu, o nuo 2002 m. pabaigos eina Kolegijos 
dekano parei-gas. Tose pareigose išbuvo iki išrinkimo į 

popiežius.
Benediktas XVI yra pirma

sis vokiečių tautybės popiežius 
nuo Viktoro II laikų, kuris po
piežiavo nuo 1055 iki 1057 m.

Trečiadienio lyte, balandžio 
20 d. Benediktas XVI kaip po
piežius aukojo pirmąsias mi
šias didingoje Siksto koplyčio
je. Savo pamoksle jis iškėlė 
krikščionių vienybės svarbą ir 
pabrėžė dialogo su kitomis re
ligijomis būtinybę.

Benedikto XVI inauguracija 
vyko sekmadienį, balandžio 24 
d. iškilmingų mišių metu Šv. 
Petro aikštėje, kur dalyvavo 

apie pusė milijono maldininkų iš visų pasaulio kraštų. 
Spėjama, kad vien iš Vokietijos buvo šimtas tūkstančių 
žmonių. Dalyvavo apie 200 aukšto rango asmenybių iš 
viso pasaulio: karalių, prezidentų, premjerų ir kitokių 
užsienio delegacijų. Jungtinėms Amerikos Valstybėms 
atstovavo prezidento G. W. Bush brolis Jeb Bush, 
Floridos valstijos gubernatorius, kuris yra tapęs katali
ku. Po mišių naujasis popiežius su šiais dignitoriais 
pasisveikino. Ta proga LR prezidentas Valdas Adamkus 
pakvietė popiežių apsilankyti Lietuvoje.

Tris valandas trukusių iškilmingų mišių metu 
Benediktui XVI buvo suteikti popiežiškos valdžios 
ženklai: Vatikano valstybės sekretorius kardinolas 
Angelo Sodano popiežiui uždėjo raudonais kryžiais 
išsiuvinėtą baltą palijų (savos rūšies stulą), simbol
izuojančią popiežiaus autoritetą; dar uždėjo ant dešinės 
rankos piršto Žvejo žiedą, kuriame įspaustas popiežiaus 

(nukelta į 23 psl.)
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.Cietiuąje

Kauno valdžia iki liepos mė
nesio žada atidaryti miesto mu
ziejų, kuriame bus išstatyti istoriniai 
dokumentai, bendra informacija apie 
Kauną, žymiausių architektūros 
statinių paroda, taip pat ekspozicija 
skirta kauniečių dvasiniam pasiprie
šinimui sovietų okupacijai. Kaip su
rengtame pasitarime kalbėjo vienas 
iš muziejaus steigimo iniciatorių, 
Kauno tarybos deputatų klubo narys 
Arimantas Dragūnevičius, vėliau 
muziejuje turėtų atsirasti iki 15 skyrių , 
kuriuose bus eksponuojami nuo 5 
amžiaus įvairiuose muziejuose sau
gomi archeologiniai Kauno apylinkių 
radiniai, dokumentai, fotografijos, 
kitos istorinės verty bės, atspindinčios 
miesto raidą. “Muziejuje ketiname 
įrengti vietąjaunimui, kur pasitelkus 
kompiuterius per žaidimus būtų ga
lima atkurti Žalgirio mūšį, kitus isto
rinius įvykius, taip pat leisti jiems iš 
šukių atkurti senovines puodynes, 
kitus dirbinius, nes muziejus turės būti 
modemus, dinamiškas, patrauklus 
moksleiviams”, - kalbėjo A.Dragū- 
navičius. Iš pradžių muziejus įsikurs 
kardinolo Vincento Sladkevičiaus 
memorialinio muziejaus patalpose, 
vėliau j į žadama įrengti buvusiuose 
kunigaikščių rūmuose, kai iš ten bus 
iškelta psichoneurologinė ligoninė. 
Pasitarime dalyvavę kitų muziejų 
vadovai teigė, kad miesto muziejui 
mielai paskolintų eksponatų iš savo 
fondų. Ypač daug neeksponuojamų 
vertybių turi M.K.Čiurlionio ir Vy
tauto Didžiojo karo muziejai. BNS

Nidos Marijos krikščionių pa
galbos katalikų bažnyčią papuošė 
skulptoriaus Stasio Kuzmos sukurta 
Nukryžiuotojo skulptūra. Ąžuolinė, 
trijų metrų aukščio ir beveik 800 kg 
sverianti skulptūra, vaizduojanti prie

kryžiaus prikaltą Kristų, ant plieninių 
lynų pakabinta beveik 10 metrų 
aukštyje. Kaip sakė pats autorius, 
skulptūra užbaigė šių modernių mal
dos namų architekto Ričardo Krišta- 
pavičiaus sumanymą užpildyti po 
bažnyčios skliautais susidariusią 
erdvę religiniu akcentu, susiejančiu 
šiuolaikinį statinį su tūkstantmetėmis 
krikščionybės tradicijomis. Pagal 
XV-XVI a. sakralinio meno pavyz
džius sukurta Nidos katalikų bažny
čios Nukryžiuotojo skulptūra pasviru
si iš aukštybių žvelgs į besimeldžian- 
čiuosius. Taip, pasak jos autoriaus, 
bus sukurtas skrydžio pojūtis, o pa
čiai skulptūrai suteikta dramatizmo. 
Šią nukryžiuotojo skulptūrą S. Kuz
ma sukūrė kartu su sūnumi Algirdu. 
Nidos Marijos krikščionių pagalbos 
katalikų bažnyčia Neringos savi
valdybės lėšomis pastatyta 2003 me
tų pabaigoje Elta

Lietuvos narystės Europos 
Sąjungoje pirmąsias metines 
Vilnius šventė dvi dienas vykusiame 
renginyje “Lietuva - Europos žvaigž
dutė”. Pačiame Vilniaus centre buvo 
galima susipažinti su visa Europos 
Sąjunga ir viena iš 25-ių jos žvaigž
džių - Lietuva. Gegužės 6 ir 7 dieno
mis sostinė ne tik pakvietė į po metų 
pertraukos rengiamą europietiškų 
valgių mugę, lietuviškai atliekamų 
europietiškų dainų koncertus, tradici
nių lietuviškų amatų miestelį, bet ir 
siekė pasaulio rekordo - Katedros 
aikštėje pristatė didžiausią pasaulyje 
Europos Sąjungos šalių žemėlapį. 
Pasak rengėjų, visos programos ak
centu tapęs didžiausias pasaulyje ES 
šalių žemėlapis, kuris taikėsi į Gui- 
ness ir Lietuvos rekordų knygas, bu
vo beveik 400 kvadratinių metrų plo
to ir užėmė pusę Katedros aikštės. 
Lietuvos narystės ES progai paga
mintu žemėlapiu vilniečiai ir miesto 
svečiai galėjo pasivaikščioti, iš arti 
pastudijuoti ES šalių teritorijas, mies
tus, upes ir kitus objektus, kurių 
vaizdai buvo atspausti ant milžiniško 
tento. Šventiniai renginiai prasidėjo 
gegužės 6-osios vidurdienį Gedimino 
prospekto atkarpoje tarp Savival
dybės ir Katedros aikščių. Čia buvo 
iškilmingai atidaryta Europos mugė,

kurioje per dvi dešimtis miesto ka
vinių ir restoranų svečiams siūlė 
įvairių Europos Sąjungos tautų na
cionalinių valgių ir gėrimų. Simbolinio 
mugės stalo ilgis siekė 300 metrų, o 
visa mugė užėmė apie tūkstantį 
kvadratinių metrų. Paragauti lietuviš
ko maisto ir pramokti tradicinių ama
tų kvietė atnaujintame Odminių 
skvere įsikūręs Amatų miestelis, kurį 
stogais parėmė lietuviško maisto 
restoranas “Marceliukės klėtis”. Čia 
buvo galima ne tik sočiai užkirsti, bet 
ir nusižiesti puodą, nusipinti krepšį, 
nusikalti monetą, ištapyti šilko 
skepetą ar dar ką nors pasidirbinti. 
Rengti europietiškas vaišes padėjo 
ir užsienio šalių ambasados, iš jų 
aktyviausios - Italijos ir Austrijos 
ambasados Vilniuje. Italai pristatė 
tradicinius patiekalus iš daržovių ir 
makaronų, įvairių regionų vynus, Vil
niuje ir Kaune demonstravo garsaus 
italų stiklo menininko kūrinius, o 
austrai atvežė pučiamųjų orkestrą. 
Pirmosios dienos vakare Katedros 
aikštėje atidengiant ES žemėlapį 
šventės dalyvius sveikino miesto ir 
šalies vadovai, koncertavo Lietuvos 
ir užsienio atlikėjai, vėliau šventę 
pratęsė Savivaldybės aikštėje vyks
tantis Lietuvos scenos žvaigždžių 
koncertas. Gegužės 7 d. Savivaldy
bės aikštėje grojo jaunimo grupės. 
Sutemus Vilniaus dangų nušvietė 
fejerverkų žvaigždės. BNS

Vilniaus centre šalia Baltojo 
tilto esančiame paplūdimyje bir
želį bus pasodinta 10 naujų palmių, 
kurių kamieno aukštis iki vainiko 
sieks 4 metrus. Šio ir kitų miesto pa
plūdimių plėtrai, atnaujinimui ir prie
žiūrai Vilniaus miesto savivaldybė 
šiemet skirs daugiau kaip pusę milijo
no litų. Į sostinės paplūdimius šiemet 
bus atvežta 600 tonų smėlio, sure
montuotos ir įrengtos naujos vaikų 
žaidimo aikštelės, persirengimo kabi
nos. Paplūdimyje prie Baltojo tilto šią 
vasarą bus galima ne tik degintis, 
maudytis įrengtame baseine, mė
gautis šaltais gėrimais bare, žaisti 
tinklinį ar nusiprausti po dušu, bet ir 
žaisti krepšinį įrengtoje aikštelėje, 
pasivaikščioti nutiestais takais.

Elta
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Mirė popiežius Jonas Paulius II
KAROL VVOJTYLA 1920-2005

Š. m. balandžio 2 d. mirė popie
žius Jonas Paulius II, buvęs Karol 
VVojtyla, iškentėjęs apie dešimtį 
metų trukusią sunkią Parkinsons 
ligą-

Karol Jozef VVojtyla gimė VVado- 
wicų mieste Lenkijoje 1920 m. 
gegužės 18 d. Tėvas-Karol VVojty
la, Sr., motina, sakoma, lietuvių kil
mės Emilija Kočarovska - VVojty
la. Jis šeimoje buvo antrasis sūnus. 
1942 m. jis apsisprendė tapti kuni
gu; kadangi Lenkija buvo nacių 
okupuota, tai jis turėjo lankyti po
grindžio seminariją, slapta ruoštis 
kunigystei. Kunigu įšventintas 1946 
m. 1958 m. konsekruotas vyskupu. 
1964 m. lapkričio sausio 13 d. tapo 
Krokuvos arkivyskupu. 1967 m. 
birželio 26 d. popiežiaus Pauliaus 
VI paskirtas kardinolu. Popiežium 
išrinktas 1978 m. spalio 16 d. Pa
sirinko Jono Pauliaus II vardą. Jis 
buvo 364-tasis popiežius bažnyčios 
istorijoje. Po 455 metų jis tapo pirmuoju ne italų kilmės 
popiežium. Tose pareigose išbuvo daugiau kaip 26 metus.

Jonas Paulius II buvo didelis keliautojas, netgi 
daugiausiai keliavęs visų laikų pontifikas. Iš viso Italijoje 
ir užjos ribų yra nukeliavęs 1.247,613 kilometrų, o tai 
prilygsta 3,24 atstumams nuo žemės iki mėnulio. 104 
kartus iškeliavęs iš Italijos į užsienį. Labiausiai foto
grafuotas žmogus savo eroje. Jis - pirmasis iš popiežių, 
peržengęs sinagogos ir mečetės slenkstį. Neilgai po jo 
išrinkimo popiežium, 1979 metais, jis apsilankė komu
nistų valdomoje savo tėvynėje. Tvirtinama, kad nuo tojo 
apsilankymo suaktyvėjo “Solidarumo” judėjimas, 
prisidėjęs prie komunizmo sugriovimo.

Popiežiui Jonui Pauliui II mirus, jo palaikai, padabinti 
raudonos spalvos drabužiais, iškilmingai buvo laikomi 
keturias dienas Šv. Petro bazilikoje. Gal milijonai žmonių 
atsisveikino su juo, paskutinį kartą praeidami pro jo karstą 
ir atiduodami jam pagarbą.

Laidotuvių mišios vyko 300,000 žmonių prisi- 
kimšusioje Šv. Petro aikštėje balandžio 8 d. Jom vadovavo 
Kardinolų kolegijos dekanas kardinolas Joseph Ratzin- 
ger, dabartinis popiežius Benediktas XVI. Pamaldas 
televizijoje galėjo stebėti milijardas žmonių.

n

Popiežius Jonas Paulius II

Palaikai gulėjo kiparisiniame karste. Vėliau šis karstas 
buvo įdėtas dar į švininį, po to į ąžuolinį karstą. Nuo
lankumo ženklan Jonas Paulius II norėjo būti palaidotas 
karste, įkastame įžemę, ne marmuriniame sarkofage - 
tokia buvo paskutinioji popiežiaus valia. Virš jo kapo ant 
baltos marmurinės plokštės užrašyta ” Joannes Paulus 
I11920-2005”. Palaidotas Vatikano požemių patalpose, 
kuriose palaidota daugiau kaip 160 popiežių.

Dar prieš išrenkant naują popiežių buvo pranešta, kad 
Vatikane renkami parašai pasiūlymui, kuris adresuotas 
būsimajam popiežiui, pradėti Jono Pauliaus II beatifi- 
kavimo procesą, kuris, atsižvelgiant į tikinčiųjų pagei
davimą, gali būti pagreitintas.

Paskutinis “Darbininko" (balandžio) numeris buvo 
paruoštas kovo mėn. pabaigoje, todėl ši liūdna žinia 
negalėjo tilpti. Dabar, praslinkus kelioms savaitėms po 
Šv. Tėvo mirties, kai jau visi “Darbininko” skaitytojai tik
riausiai spaudoje daug skaitė apie Joną Paulių II, čia 
duodame tik trumpąjo biografiją ir įdomesnes statistines 
žinias. Ilgesnį aprašymą skiriame Jono Pauliaus II 
apsilankymui Lietuvoje 1993 m. rugsėjo 4-8 dienomis, 
apie kurį skaitytojai gal jau bus primiršę. Skaitykite 4 - 
7 puslapius.
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Jonas Paulius II aplankė Lietuvą
1993 m. rugsėjo 4-8 dienomis

Popiežius Jonas Paulius II savo 61-jai ganytojiškai 
kelionei pasirinko Lietuvą ir pradėjo ruoštis iš anksto. 
Kai 1993 metų vasarą atostogaudamas Italijos kalnuose, 
jis nuolat klausydavo lietuviškai įkalbėtų tekstų tų kalbų, 
kurias jis rengėsi sakyti Lietuvoje. “Lietuviai turi teisę 
girdėti mane kalbant lietuviškai”, sakė jis.

Popiežius Vilniuje
Kai 1993 m. rugsėjo 4 d. lėktuvas nusileido Vilniaus 

aerouoste, Šv. Tėvas, tik nulipęs laiptukais iš lėktuvo, 
pabučiavo Lietuvos žemę ir tarė pirmąj į sveikinimo žodį:

“Nepaprastai jaudindamasis ką tik pabučiavau 
Lietuvos žemę, dėkojau Dievui už man duotą malonę 
atvykti pas jus. Labai troškau aplankyti man ypač 
brangiąjūsų žemę! Kai tik Dievo valia buvau išrinktas į 
Apaštališkąjį Petro sostą, nuskubėjau į Gailestingumo 
Motinos lietuvių koplyčią Vatikano Bazilikos požemyje. 
Ten prie Mergelės Marijos kojų meldžiausi už jus. Ši 
jūsų žemė yra brangi visai krikščioniškai tautai, 
pasklidusiai penkiuose žemynuose. Lietuva - tyli 
liudininkė karštos meilės religijos laisvei, kuri, nekartą 
pabrėžiau, yra visų kitų žemiškų ir visuomeniškų laisvių 
pagrindas. Lietuva visada stengėsi paliudyti ištikimybę 
katalikų Bažnyčiai, nuėjo ilgą, skausmingą kelią į laisvę 
ir išgarsėjo, kaip kankinių ir išpažinėjų žemė”.

Kalbos pabaigoje Jonas Paulius II tarė: “Atkeliuju 
pas jus pirmiausia kaip Ganytojas, tad trokštu padrąsinti 
toliau kurti naują Lietuvą, štai jau laisvą ir siekiančią 
kuo geriau išvystyti savo galimybes”.

Iš aerouosto Ganytojas patraukė tiesiai į Lietuvos širdį 
- Vilniaus arkikatedrą. Čia popiežius sakė ilgą kalbą 
susirinkusiems Lietuvos kunigams, vienuoliams, 
vienuolėms ir klierikams. Jis išryškino šiandieninį kunigo 
pašaukimą: “Kaip Gerasis Ganytojas, priimkite ir eikite 
pasitikti kiekvieno žmogaus. Visi, ypač jaunimas, ieško 
“dvasios tėvų”, gerų vadovų ir Evangelijos dvasia gy
venančių mokytojų. Išklausykite, padrąsinkite, palaikykite 
ir vadovaukite Dievo tautai, žengiančiai tiesos ir 
šventumo takais. Štai kur jūsų pasiuntinybė, akivaizdžiai 
reikalaujanti, kad be atvangos stengtumėtės būti ištikimi 
ir mylėti Kristų, žmonijos Gelbėtoją. Prieš akis visada 
turėkite Jėzaus pavyzdį, su dieviškuoju Mokytoju kasdien 
kalbėkitės, Jo klauskite ir ištikimai sekite, kad taptumėte 
Jo atsiųstos Šv. Dvasios įnagiais”...

Atvykimo dienos vakare Šv. Tėvas meldėsi Aušros 
Vartų koplyčioje, kur prie atnaujinto Šv. Mergelės Ma
rijos paveikslo sukalbėjo rožinį. Tada susirinkusiems 
suteikė apaštališkąjį palaiminimą lietuvių, lenkų ir 
baltarusių kalbomis kreipdamasis į tikinčiuosius. Popiežiui 
paliekant Aušros Vartus, skambėjo giesmė “Marija, 
Marija”.

Šventasis Tėvas bučiuoja Lietuvos žemę

Šv. Tėvas aukoja Mišias Vilniaus arkikatedroje

Rugsėjo 5 d., sekmadienį, 8:30 vai. ryto popiežius 
susitiko su kitų tikybų atstovais. Po to popiežius aplankė 
Antakalnio kalvose nusidriekusius kapus. Šv. Tėvo atidus
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žvilgsnis slydo per žydinčias gėles, o ypatingai per 
apsamanojusius ir dar visai naujus kryžius. Štai kodėl 
Popiežius savo maldoje, kurią skyrė dėl Lietuvos laisvės 
žuvusiems 1991 m. sausio 13-ąjąprie televizijos bokšto, 
nukankintiems Medininkuose ir visiems didvyriams ir 
aukoms, minėjo kryžius: “O kad Tavojo Kryžiaus šviesa, 
Viešpatie, nušviestų ir įprasmintų visus kryžius! Žvelg
damas į juos, kiekvienas Lietuvos sūnus teprisimena, 
jog žmogaus - jo paties ir visų brolių - orumas remiasi į 
Tave, miręs ir prisikėlęs Kristau, laiko istorijos Viešpatie, 
kiekvienos žmogaus buities pradžia ir pabaiga”.

10:30 vai. lietus nesutrukdė tūkstančiams žmonių 
susirinkti Vilniaus Vingio parke, kur popiežius aukojo 
mišias. Savo pamokslo pabaigoje jis pasakė “Krikštu 
priartėjame prie Kristaus, - prie žmonių ir tautų istorijoje 
ręsto pastato kertinio akmens. Statykime ant jo visą 
mūsų ateitį! Būkite gyvieji akmenys tos Sandoros, kurią 
mūsų protėviai sudarė su Dievu. Amen”.

Po pietų 5 vai. popiežius nunciatūroje susitiko su 
diplomatiniu korpusu, o 6 vai. vak. Vilniaus universitete 
susitiko su mokslo ir kultūros veikėjais. Čia jis savo kalbo
je apžvelgė kovingojo ateizmo ir marksizmo žalą žmo
giškai dvasiai. Šv. Tėvas pabrėžė intelektualų vaidmenį 
visuomenėje. 7 vai. vak. Popiežius susitiko su lenkų 
bendruomene.

Kauno Santakoje
Rugsėjo 6 d., pirmadienį, 8 vai. ryto Šv. Tėvo malūn

sparnis pakilo iš Vilniaus aerouosto. Žmonių į Santaką 
suplaukė kiek akys užmatė. Pasak kauniečių, vargu tiek 
būdavę ir geriausiais Sąjūdžio laikais. Žmonės laukė, 
prie altoriaus kalnelio giedojo didžiulis choras - Kauno 
valstybinis ir dar keli kolektyvai. Staiga suošė, subangavo 
Šv. Jurgio bažnyčią siekiantis aikštės kampas, ir netrukus 
popmobiliu įvažiuojantį Joną Paulių II pamatė visa 
Santaka

Pasiruošęs apeigoms, popiežius iš pradžių laimino ir 
apdovanojo neįgalių ištiktus žmones, paskui laiptais pakilo 
prie altoriaus. Mišios prasidėjo giesme “Pulkim ant 
kelių”. Šv. Tėvo pamoksle skambėjo Žemės veido atnau
jinimo motyvas:

“Žemės veidas atsinaujina žmogaus pastangomis. 
Dievas, sukūręs žmogų pagal savo paveikslą ir panašu
mą, žemę jam atidavė kaip palikimą. Jisai, Dievo kūrinių 
paveldėtojas, ją valdo ir savo protu bei valios jėga semiasi 
vis naujų gėrybių. Žmogus padeda atnaujinti žemės veidą. 
Deja, jis tą žemės veidą taip pat sugeba sudarkyti ir 
sunaikinti.”

“Atsiųsk Šventąją Dvasią ir atnaujink žemės veidą! 
Šis kreipinys - pasakė Jonas Paulius II - itin svarbus 
šiuo metu, kai jūsų žemės sūnūs ir dukros taip pat ir 
kaimynystės broliškos tautos jaučia būtiniausią poreikį 
iš pagrindų atnaujinti savo visuomeninį, šeimų, asmeninį 
ir tautinį gyvenimą”

Baigdamas pamokslą Šv. Tėvas ragino naujajai 
evangelizacijai. Naujai ne turiniu, bet metodais ir būdais, 
“gebančiais atsakyti į laiko poreikius”.

O vėliau, kalbėdamas vyskupams, Šv. Tėvas ypač 
ragino “teikti pirmenybę jūsų bendruomenių evange
lizacijai vis kruopštesne ir geriau dabarties reikalavimus 
atitinkančia katecheze”

Popiet 4:30 vai. įvyko numatytas popiežiaus susi
tikimas su Lietuvos jaunimu Kauno S. Dariaus ir S. 
Girėno sporto centre. Šv. Tėvas popmobiliu apvažiavo 
ratu, sveikindamas ir laimindamas jaunimą. Popiežius 
lietuviškai pasisveikino: “Garbė Jėzui Kristui”. Jis pasakė, 
kad labai myli jaunus žmones. Susirinkęs jaunimas plojo, 
girdėjosi Kretingos maldininkų melodingas skandavimas: 
“Jonai Pauliau, mylime Tave”.

Arkivyskupas S. Tamkevičius pasisakė esąs jauniau
sias Lietuvos vyskupas, todėl visų jaunuolių vardu 
sveikina popiežių. Paskui skambėjo A. Remesos “Him
nas Šventajam Tėvui”. Dar koncertavo daug jaunimo 
kolektyvų, chorų, ansamblių, solistų.Po meninės dalies 
Šv. Tėvas pasakė kalbą jaunimui. Kalba nuo pirmųjų 
žodžių buvo pripildyta meile ir viltimi:

“Brangus Lietuvos jaunime ! Kaip troškau šio 
susitikimo.

Štai pagaliau esu su jumis, Evangelijos keliauninkas. 
Kaip Petras, ateinu skelbti Kristaus, jūsų padrąsinti, kad 
sektumėte pėdomis To, kuris duoda vienintelę tikrąją 
viltį. Ateinu kartu su jumis tarti šių žodžių: “Tiktai Tu, 
Viešpatie, turi amžinojo gyvenimo žodžius” (Jn 6,69).

Kristus nori, kad jūs būtumėte laimingi. Todėl ir 



6 •

popiežius trokšta, kad būtumėte laimingi, jis ateina 
Kristaus vardu parodyti tikrojo džiaugsmo kelią. Tad su 
pasitikėjimu žvelkite į ateitį! Jau baigėsi ilgi pagrindinių 
žmogaus laisvių suvaržymo metai. Dabar jūsų šalis, nors 
ne be vargo, žengia į ramesnę ateitį. Kur viešpatavo 
patvaldystė, nūnai atsiveria vartai į atsakomybę, laisvę; 
kur vyravo nepasitikėjimas artimu, bręsta supratimas ir 
pakantumas; kur buvo stengiamasi materializmu 
nuslopinti tikėjimą, vėl religijai atsiveria laisvė, kuri ne 
vien tik skatina pagarbą Dievui, bet taip pat ir žmogui”.

Popiežius atskleidė jaunimo reikšmę ir uždavinį: 
“Visais laikais jaunimas yra vilties, ateities, veržlumo, 
jėgos, ieškojimų, lavinimosi troškulio matas. Lietuvoje, 
taip pat ir kitose šalyse, kurios taip ilgai buvo pasmerktos 
tam pačiam ateizmo utopijos ir neseniai pasibaigusiam 
nužmoginimo išbandymui, žodis “jaunimas” primena 
ypatingą atsakomybę. Tavęs, Lietuvos jaunime, laukia 
sunkus, bet garbingas uždavinys - ne nuo langų, bet 
nuo pamatų pastatyti savo krašto ateitį”.

Pabaigai Sv. Tėvas tarė:
“Tokių didžiulių ir įpareigojančių uždavinių akistatoje 

tesustiprina jus mano nuoširdžiausias padrąsinimas ir 
kasdieninė malda. Telaimina ir telydi jus Dievas, 
telaimina ir telydi visą Lietuvos jaunimą”.

Popiežius pakvietė visus visuotinei maldai, buvo 
giedamas “Jėzus”, atnešamos simbolinės jaunimo 
dovanos Šv. Tėvui. Susitikimą popiežius baigė palaimin
damas visus susirinkusius. Nulipęs nuo pakilos, ėjo prie 
jaunųjų, negalinčių vaikščioti jaunuolių, ėjo į jaunimą, 
spausdamas rankas, glausdamas prie širdies, laimin
damas.

Tai buvo tikrai dvasinio pakilimo ir nuoširdumo 
valanda, nes Popiežius nepaprastai myli jaunus žmones 
ir jais rūpinasi.

Vakare popiežius grįžo atgal į Vilnių, kur jis apsistojo 
Nunciatūroje, Kosciuškos gatvėje.

Kryžių Kalne
Rugsėjo 7 d. rytą popiežius atskri

do į Šiaulius. Prie Kryžių kalno nuo 
ankstyvo rytojau laukė minia žmo
nių. Kelias į Kryžių kalną buvo sau
gomas policijos. Įėjimas į Kryžių 
kalno teritoriją buvo aptvertas tvora, 
buvo įrengti vartai. Praeinant pro 
vartus, reikėjo parodyti bilietėlį.

Popiežiui aukoti mišias buvo 
pastatyta nedidelė koplytėlė ant pa
aukštinimo. Netoli jos buvo įrengtas 
“rentgenas”, tai toks pat aparatas 
kaip aerouostuose. Pro tą aparatą 
turėjo praeiti apie 400 dvasiškių, ku
rie drauge su popiežium konce- 
lebravo mišias. Aplink koplytėlę 
buvo palikta vietos dvasiškiams, 
seselėms, seminaristams, chorui ir 
dignitoriams.

Apie 10:15 vai. ryto buvo pranešta, kad neužilgo 
nusileidžia popiežiaus malūnsparnis. Ir tikrai po neilgo 
laukimo atitvertu keliu popmobilyje atvažiavo Jonas 
Paulius II ir kardinolas V. Sladkevičius. Popiežius 
stovėjo, mojavo rankomis sveikindamas žmones ir juos 
laimindamas. Prie Kryžių kalno popiežius išlipęs 
pabučiavo žemę ir lipo laiptais į pačią Kryžių kalno 
viršūnę, kur praleido apie 20 minučių melsdamasis. 
Sugrįžęs, palapinėje persirengė raudonais bažnytiniais 
rūbais ir vadovavo procesijai iki koplytėlės, kur aukojo 
mišias. Choras giedojo “Kryžiau šventas” ir minia 
susirinkusiųjų prisijungė prie choro.

Prieš mišias kardinolas V. Sladkevičius kreipėsi į Šv. 
Tėvą: “Su džiaugsmu ir nusižeminimu Lietuvos žmonės 
sveikina Jūsų Šventenybę, atvykusį į šį šventą Lietuvos 
kampelį. Priespaudos metais okupantai keturis kartus 
šią vietą buvo sunaikinę, bet kiekvieną kartą kryžiai buvo 
atstatyti. Tai buvo žmonių tikėjimo, tikėjimo į Prisikėlimą, 
ženklas ir įrodymas. Daug lietuvių žuvo Sibire arba 
kalėjimuose. Dabar, kai esame laisvi, dėkojame Vieš
pačiui už tą gilų tikėjimą ir meldžiamės už lietuvių tautos 
nuodėmes, prašydami atleidimo...”

Popiežius gražia lietuvių kalba atsakė, kad yra labai 
laimingas, galėjęs atvykti į šią švenčiausią vietą. Jis sakė, 
kad Kryžių kalnas yra ne tik lietuvių tikėjimo Kristumi 
simbolis, bet ir gyvas liudininkas katalikiškajai Europai 
ir visam pasauliui, kaip Kristaus kryžius gali likti laimėtoju 
prieš blogį. Popiežius pasakė: “Mokykite vaikus mylėti 
Kryžių. Juk per Kryžių įvyko Kristaus Prisikėlimas. O 
per Prisikėlimą mums yra duotas amžinasis gyvenimas. 
Tegul Kryžius saugo jūsų kraštą nuo visokių blogybių”...

Minia ovacijomis sutiko popiežiaus kalbą. Jonas 
Paulius II daug kartų sveikino su pakeltomis rankomis. 
Laimino susirinkusius žmones.

Mišios tęsėsi įprasta tvarka. Kunigai ir vyskupai kartu 

Popiežius aplankė Kryžių kalną Visos keturios nuotraukos - ELTA
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su popiežiumi koncelebravo mišias lietuviškai. Popiežius 
komuniją dalino kviestiems svečiams, tarp jų katalikiškų 
organizacijų atstovams. Apie 150 seminaristų dalino 
komuniją susirinkusiems. Po mišių popiežius visus 
palaimino, nulipo nuo paaukštinimo ir, visų nustebimui, 
priėjo prie minios, sveikinosi su jaunimu ir visais, kurių 
rankas galėjo pasiekti. Visi norėjo bent paliesti popiežių, 
todėl apsaugos vyrams buvo nelengvas darbas.

Didžiausia dovana Lietuvos tikintiesiems čia buvo 
popiežiaus gyvas žodis ir palaiminimas, jo žvilgsnis ir 
ištiesta ranka. Šie prisiminimai pasiliks žmonių širdyse 
ir bus iš kartos į kartą perduodami, kaip brangiausios 
šeimos šventenybės.

Švč. Mergelės Marijos šventovėje 
Šiluvoje

5:50 valandą po pietų Jonas Paulius II atvyko į Švč. 
Mergelės Marijos šventovę Šiluvoje. Čia Šv. Tėvas su 
Lietuvos vy skupais ir Žemaitijos žmonėmis šventė Žodžio 
liturgiją. Popiežiui atsisėdus į sostą, kardinolas V. Slad
kevičius kreipėsi į jį sveikinimo kalba. Kardinolas 
džiaugėsi popiežiaus apsilankymu Šiluvos šventovėje, 
kuri galbūt labiausiai vienija lietuvių tautą, nuo seno 
garsėjančiu ypatingu prieraišumu Išganytojo Motinai. Čia 
kardinolas Sladkevičius atpasakojo Šiluvos stebuklą. 
Kardinolui baigus, popiežius jį tėviškai apkabino ir 
pabučiavo į skruostą.

Prasidėjo Žodžio liturgija “Krikščioniškos šeimos” 
tema. Popiežius pradėjo pamokslą:

“Brangūs broliai ir sesės, Kristaus ramybė! Visi leng
vai galime suprasti, kaip karštai tikrosios ramybės yra 
išsiilgusi tauta, kuri šitiek metų kentė žeminančią prie
vartą, tautinio savitumo naikinimą ir dusinančią nežmo
nišką ideologiją. Po tariamosios gniuždančios režimo 
taikos pagaliau atėjo ramybė, žadanti laisvą ir tvarkingą 
sugyvenimą, gerbiantį visus žmones ir jų teises. Tačiau 
Dievo žodis šiandien mums kalba daugiau negu apie 
paprastą visuomeninę taiką. Jis nurodo tai, nuo ko visuo
meninė taika priklauso ir kuo ji remiasi: Kristaus ramybe!

“Aš palieku ramybę, duodu jums savo ramybę (Jn 
14,27)”: štai didžioji Prisikėlimo dovana mokiniams ir 
visai žmonijai. Kristaus atnešta ramybė yra Jis pats, Jo 
asmuo, Jo paslaptis... Iš Jo atperkančios mirties liejasi 
Dvasios dovana. Dvasios, kuri ateina suvienyti išsisklai
džiusius Dievo vaikus, suburti juos Bažnyčioje į vieną 
šeimą ir šitaip tarp žmonių suburti gilią ir ilgalaikę vienybę. 
Kristaus ramybė teviešpatauja jūsų širdyse! Štai toji žmo
gaus geidžiama ramybė. Jos ypač stokoja naujoji Lietu
va.

Gerai žinau, kiek prisikentėjot ir vylėtės per tuos 
prailgusius geležinio režimo dešimtmečius, dar taip 
neseniai per stebuklą pasibaigusius. Atkeliavau čia, į 
Šiluvą, padėkoti Dievui, kad jums davė jėgos įveikti tuos 
išmėginimus”.

Pabaigai Šv. Tėvas tarė:

“Šventoji Šiluvos Mergele, su virpuliu šiandien krei
piuosi į Tave, kaip visuotinės Bažnyčios Ganytojas. 
Slegiančios kančios ir ilgų išbandymų metais Tu ne
paliovei žvelgusi į Lietuvą, Kryžių žemę... Štai atvykstu 
padėkoti šios tautos tikinčiųjų vardu: per Tavo užtarimą 
išmušė prisikėlimo ir vilties valanda šioje Tau pavestoje 
žemėje. Kanoje išprašei, kad vandenį paverstų vynu. 
Padėk lietuvių tautai skausmingą praeitį paversti džiugia 
ateitimi:

ten, kur buvo persekiojami ir skriaudžiami tikintieji, 
dabar teįsigali religinė ir visuomeninė taika;

kur vyravo neapykanta, teviešpatauja atlaidumas;
kur siautėjo nepakantumas, dabar visi tesuranda 

bendrą kalbą ir tarpusavio pasitikėj imą.
Geroji Motina, visą laiką žvelk įšią tautą irją laimink... 

Stiprink lietuvių ryžtą klausyti Tavo Sūnaus Jėzaus 
žodžio, kuris čia buvo pasėtas prieš amžius.

Taikos Karaliene, garbinama Šiluvos šventovėje, 
pagelbėk šiem su pasitikėjimu į Tave besikreipiantiem 
vaikam statyti savo ateities rūmą ne ant pasaulėžiūrų 
smėlio, bet ant Evangelijos uolos; paskatink visuome
niniame ir politiniame gyvenime vadovautis ne asmeniniu 
ar kolektyviniu egoizmu, bet meilės ir vienybės idealais.

Šioje žaliuojančių laukų apsuptoje Šventovėje Tu iš
klausai lietuvių prašymus ir surenki jų viltis. Duok jiems 
užsidegimo ir drąsos nugalėti materialinius ir moralinius 
sunkumus, padaryk vaisingus jų rankų ir proto darbus, 
apsaugok šeimų židinių džiaugsmą, palaikyk ateities labui 
darbuotis pasiryžusią viltį...

Ypatingai Tau pavedu jaunimą: Kristuje jis teatranda 
savo gyvenimo prasmę ir išsaugo budrią viltį...

Marija, visų lietuvių Motina, šios Tavęs besišaukian
čios ir Tave mylinčios tautos “žvaigžde”, melskis už 
mus” - savo pamokslą užbaigė popiežius.

Amerikos lietuviai atvežė į Šiluvą Marijos statulą. Ji 
buvo pastatyta and didžiojo bazilikos altoriaus. Šiluvos 
bazilikai Jonas Paulius II padovanojo Vatikano auksakalių 
rankų darbo auksinį rožinį. Po pamaldų visa bažnyčia 
sugiedojo “Ilgiausių metų”, o popiežius atsisveikindamas 
tris kartus lietuviškai pasakė “Ačiū”.

Rugsėjo 7-tos dienos vakare popiežius grįžo į Vilnių, 
tačiau Šiluvos šventovėje dar ilgai jausime tą meilės ir 
ramybės dvasią, kuria buvo perpildytas popiežiaus pa
mokslas.

Rugsėjo 8 d., trečiadienį, 8:30 vai. ryto popiežius 
iškilmingai atsisveikino su Lietuva ir išvyko į Latviją, o 
iš ten į Estiją, kur katalikų šiuo metu dar negausu.

* * *
Čia spausdinama santrauka straipsnių, tilpusių 

“Darbininke" 1993 m. rugsėjo ir spalio numeriuose, 
po Šv. Tėvo viešnagės Lietuvoje. Naudojomės dau
giausia Jono Pauliaus II pasakytais pamokslais, 
kalbomis ir sveikinimais. Kaip labai taiklūs Lietuvai 
jie buvo prieš dvylika metų, taip pat svarbūs ir 
reikalingi jie išliko ir šiandieninei Lietuvai.

“Darbininko" redakcija
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ROŽES MUZIEJAUS SODE
Paulius JURKUS

(pradžia balandžio nr.)

SENELĖ KAUNO KATEDRA
Niūri jos išorė mūrais slenka į gilumą ir dingsta 

užsisukimuose. Raudonos plytos iš senumo beveik 
pajuodę. Kaip rašo kronikos, šie mūrai siekia net 
vytautinius amžius. Tada tarnavo kaip Kauno parapijos 
bažnyčia. Paskui miestą šlavė gaisrai ir ją pačią 
nunuogino. Atėjo nauji laikai, ir menininkai gotišką jos 
charakterį be pasigailėjimo naikino. Spyrėsi tos aukštos 
skrendančios linijos prieš žaismą, eskezė prieš ištaigumą, 
pamaldumas prieš nerūpestingumą. Tačiau nauji meistrai 
įveikė kietas linijas, užvilko barokinį drabužį ir ją pristatė 
mūsų laikams. Pasižvalgę jos viduje, rasime vertingų 
freskų sienose, altorių paveikslų, skulptūrų , kurias sukūrė 
Andriolli, Moniuška, Cajevičius ir kiti.

Katedros savininkai laiko tėkmėje keitėsi. Ilgiausiai ji 
buvo augustijonų bažnyčia. Šie gi, siaučiant 1863 metų 
sukilimui, abitus pakabino į gembes, vietoj brevijorių 

stvėrėsi šautuvų ir iškeliavo į miškus. Nepatiko rusams 
šie laisvintojai vienuoliai ir jų vienuolyną 1864 metais 
uždarė. Nuo tada prasideda didysis katedros kelias. Į ją 
perkėlė žemaičių vyskupą Valančių. Jau 19 a. gale ji 
tampa katedra, o vėliau bazilika. Po Valančiaus perėjo 
kiti vyskupai: Paliulionis, Cirtautas, Karevičius. Sis 
paskutinysis 1926 m. užbaigė ilgus šimtmečius trukusią 
Žemaičių vyskupijos istoriją. Viskas buvo per naują 
pertvarkyta, įkurta Lietuvos bažnytinė provincija su 
keliomis vyskupijomis.

Kauno katedra slepia trijų didžių vyrų palaikus. Iš 
lauko pusės prie dešinios sienos sunkiomis linijomis kyla 
Maironio kapas. Kaip lengva šio dainiaus poezija, taip 
sunkus tas granitas, kuris ženklina jo ramybės vietą. Nei 
sužydę gėlės neatsveria antkapio šaltumo. Valandėlę 
žiūri į susimąsčiusį jo veidą ir daros liūdna, kad baltas 
senelis nekels iš kapų ir, pasodinęs vaikučius ant kelių, 

Vytauto Didžiojo muziejus Kaune nepriklausomybės metais. Jį suprojektavo architektas Vladas Dubeneckis. Pradėtas 
statyti 1930, baigtas 1934. Du muziejai įkurti 1936. Kairėje bokštas su Amerikos lietuvių dovanotu Laisvės varpu, į 
dešinę - Laisvės statula. V. Augustino nuotr.
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neseks jau pasakų iš senovės laikų...
Rūsy, po didžiuoju altoriumi, ilsis pirmas šios katedros 

vyskupas Valančius, tartum simbolizuodamas, kad jis yra 
šio naujojo gyvenimo kertinis akmuo, kad jis padėjo 
pamatus lietuviškai visuomenei, blaivindamas, išmo
kydamas rašto ir gabendamas knygas iš Prūsų.

Kairėj katedros pusėj - Jakšto-Dambrausko kapas. 
Kiek jo gyvenimas buvo didis ir turtingas, tiek jo antkapis 
kuklus. Nedidelė marmuro plokštė su bronziniu reljefu 
glaudžiasi prie mūro ir prasmingai kalba: mes ne savo 
ugnimi žėrėjome, mes ne sau šviesą liejome...

Kai norime išeiti iš katedros šventoriaus ir klaidžioti 
siaurom suskubusiom senamiesčio gatvėm, išgirsime 
Neries balsą. Ji šaukia mus pažiūrėti, kaip ji seseriškai 
puola į Nemuno glėbį, kaip žaidžia, taškosi vilnim ir 
susidraugavusi skuba pasveikinti Baltijos. Ji kužda mum 
kažką daugiau: ten, Nemuno ir Neries santakoje, mūsų 
laukia

KAUNO PILIES GRIUVĖSIAI
Dideli, sunkūs mūrai ręžiasi į aukštį, lyg dūsauja iš 

senumo, mirksi apgriuvusiomis langų angomis. Jie 
pasakoja seniausią Kauno istoriją. Legendos kalba apie 
Palemono sūnų Kūną ar Kauną, pastačiusį šią pilį ir 
davusį miestui pradžią. Romantikas Narbutas, savo 
plunksną dažęs ne tiek rašale, kiek jausme, rašydamas 
apie Kauną, tvirtina jau 1030 metais šią pilį stovėjus. 
Tačiau priešų kronikos Kaunas minimas tik 1280 m.

Daug rūpesčių dienų ir garbingų mūšių mena šie 
mūrai, jų pamatai. Kryžiuočių ordinui, kuris norėjo po 
kaulelį Lietuvą sugraužti, seniai kvepėjo šis įsitvirtinęs 
bastionas. Rengė visokius žygius, tuštino vyno ragus ir 
mėgino savo kalavijus. 1376 m. jie apsupo pilį. Nors 
Kęstučio sūnus Vaidotas gynėsi, bet jie įveikė ir sugriovė. 
Tačiau riteriai nedrįso irtis aukštyn, neišlaikė ir savo 
pasistatytosios pilies, ją Vytautas nušlavė ir vėl atstatė 
Kauną.

Ilgai stovėjo ši pilis, tarnavo rusam okupantam kaip 
kalėjimas, kol vieną kartą pavargo ir apgriuvo.

Mes pamažu atsisveikiname su senamiesčiu, kur 
spietėsi šimtmetinis gyvenimas. Paliekame ir 1655 metų 
rusišką okupaciją, ir švedų karalių, KarolįXII, 1701 m. 
dvylika savaičių siaubusį miestą, ir 1731 metų gaisrą, 
beveik iki pamatų sulyginusį slėnį, ir triukšmingą 
Napoleono kariuomenę, kuri 1812 metais su fanfarais 
traukė į rytus ir grįžo apiplyšusi. Keliaujame

Į NAUJĄJĮ MIESTĄ
Jis susiplanavo ir išaugo tik 19 amžiuje ir nepri

klausomybės laikais virto centru.
Pakeliuje sutinkame nedidelius rūmelius - Pre

zidentūrą. Kuklus šis pastatas, bet kadaise, kai jį 1860 
m. pastatė, buvo puošnus ir ištaigingas, nes jame gyveno 
Kauno gubernatorius.

Šioj vietoj kadaise ir baigės senasis miestas. Kur dabar 
stovi teatras, ten buvo kapinės. Jos panaikintos 1847 

m., planuojant miestą. Tuo metu išvestos ir didžiosios 
gatvės, ir Laisvės Alėja, kuria mes džiaugiamės.

Šitame kvartale rusai telkė valdiškas įstaigas, o 
piliečiai statėsi namus. Jie nebuvo puošnūs ir aukštyn 
išstypę. Kaunas, Rusijos imperijos miestas, buvo nuo
latinėje germanų grėsmėje. Carai, rūpindamiesi sau
gumu, miestąpavertė tvirtove, apjuosė fortais ir uždraudė 
statyti daugiaaukščius namus. Taip Kauno namai pakopė 
į antrą aukštą ir sustojo. 1865 metais pravestas gele
žinkelis buvo toli kaime, o nūn jau miestas tiek išsiplėtė, 
kad stotis pasidarė beveik centre. Tik nepriklausomybės 
metais Kaunas pasipuošė gražiais pastatais. Dygo viena 
už kitą gražesnės vilos, augo rimti rūmai, kurie liudija, 
kad ir lauko artojėlis moka statyti ir organizuoti miestus. 
Pieno Centro, Pažangos, pašto, Lietuvos banko, Seimo 
rūmai stebino net svetimų žemių svečius.

Donelaičio gatvėje išaugo ir gražiausias Kauno per
las - Ten Laisvės paminklas, Nežinomo kareivio kapas, 
ten

VYTAUTO DIDŽIOJO MUZIEJUS,
žydi rožės prie takų. Jos kvepia ir vilioja keleivius 

maloniai vakaro valandėlei pasiklausyti,kaip čiurlena 
fontanas, kaip aidi ramūs karo invalidų žingsniai. Vakare

Maironio statula priėjo vardo namo
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Kauno senamiestis A. Sutkaus nuotr.

iš bokšto, kur kabo Laisvės varpas, pasigirsdavo trimitas. 
Jam atsiliepdavo kitas nuo muziejaus stogo. Ir tada 
suskambėdavo invalidų dūdos. Juodi, paženklinti kautynių 
randais ir kryžiais, siūbuodavo šie invalidai, įsiklausę į 
liūdnus maršo garsus, įsižiūrėję į berželius, svyrančius 
ramiame saulėlydyje. Vaidenosi jiems mūšiai, iš kurių 
parnešė laisvę, ir žuvę draugai. Ir šioje vakaro valandoje 
jie eidavo nusilenkti nežinomam Kareivio kapui, pa
smilkyti Baltijos gintaru ir su giesme užbaigti dienos. 
Suplaukdavo žmonių būriai į vėliavos nuleidimą pasi
žiūrėti tų liūdnų vakarinių apeigų. Žvelgdavo šie žmonės 
į vešlias rožes, eilių eilėmis sustojusias, ir jausdavo, kad 
tai jų sužydę dienos, jų laisvės metai prasiskleidę. Ir nūnai, 
klystant po svetimus kraštus, tie rožių žiedai šildo mūsų 
širdį. Jie kvepia nuolatos ir kviečia mus.

Įėję į muziejų, atrasime visą mūsų istoriją. Senų 
piliakalnių modeliai, pavyzdžiai, iškasenos, visos tautos 
žygiai, karai, ginklai, kurie griovė tvirtoves, ten liudija, 
kad mes esame sena tauta, sukūrusi savitą kultūrą ir 
prasiskleidusi naujai kūrybai. Didžiojoj salėj mus pasitiks 
Vytautas. Išdidus, įveikęs priešus, rymo ant kalavijo ir 
kalba apie ryžtą ir darbą savo tautai.

Antroji šito pastato pusė tarnauja

KULŪTROS MUZIEJUI.
Kaip Vytauto Didžiojo Muziejuje yra sutelkta mūsų 

valstybinio gyvenimo apraiška, taip čia reiškiasi mūsų 
kūrybos genijus, kurio viršūnėje šviečia Mykolajus 
Konstantinas Čiurlionis. Seniau jo vardo galerija 
stovėjo prie meno mokyklos, o dabar jo darbai čia 

patalpinti.
Šalia Čiurlionio paveikslų atrasime ir kitų dailininkų 

darbų. Jie pavaizduoja, kaip mūsų menininkai pasisėmę 
jėgos iš praeities, iš liaudies meno, pasisavinę moder
nizmo laimėjimus, sugebėjo kurti ir individuliai reikštis. 
Be to, po tuo pačiu stogu yra ir etnografinis muziejus su 
gausiais liaudies meno pavyzdžiais.

Praėję Donelaičio gatvę, sutiksime centrinius

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO 
RŪMUS

Čia susibėgo visas akademinis gyvenimas. Spalvotos 
kepuraitės, vėliavos mirgėjo per studentų šventes, kai iš 
balkono jas sveikindavo universiteto rektorius. Mažas 
buvusios Rusijos provincijos miestelis, nepriklausomybės 
metais ne tik augo ir plėtėsi, bet savy sutelkė lietuvišką 
jaunimą, kuris, gimtoj kalboj lavindamasis, svajojo apie 
gražesnę Lietuvos ateitį. Virš 4000 studentų knibždėjo 
Kaune, o kiek kitų mokyklų, kiek kultūrinių įstaigų. 1934 
metais Kaune išėjo 108 periodiniai leidiniai, iš jų 12 
dienraščių.

Klestėjo miestas, augo dienomis. Nebetilpdamas 
slėnyje, kopė į kalnus. Nepriklausomybės metais išaugo 
beveik visas Žaliakalnis. Ten mūsų tautos ryžtą liudija.

Mėnulis pavargęs leidžia žibintą žemyn. Jis taikiai 
šypsosi mum. Praeiname sargybas ir grįžtame į savo 
klajonės dienas.

Mėnuli, šviesk į gūdžią naktį, šviesk, kad mes nuolatos 
matytume anas rožes muziejaus sode, kad mes nuolatos 
jų ilgėtumės ir į jas keliautume... rj



• 11

Vykti ar nevykti 
[Maskvą?

Vasarį ir kovą lietuviai pasaulyje diskutavo klausimą 
ar prez. Valdas Adamkus turėtų vykti į Maskvą švęsti 
bolševizmo “pergalės prie fašizmą” 60 metų sukaktį. 
Remiantis apklausų duomenimis, didesnioji dalis Lietuvos 
gyventojų prezidento kelionei į Maskvą pritarė. Kaip 
būtų pasisakiusi išeivija, sunku pasakyti, nes dabar ji jau 
kita, negu prieš dvidešimt metų. Bet galima spėti, kad 
dauguma būtų nepritarę. Apklausų nebuvo, viešus 
pareiškimus, ragindamos nevykti, padarė kai kurios 
išeivių organizacijos ir atskiri žurnalistai.

Prezidentas valdas Adamkus neskubėjo sprendimo 
daryti. Laukė istorikų ir politikų pasisakymų, klausėsi 
viešųjų diskusijų. Reikia manyti, kad gal labiau už vie
šąsias diskusijas jo apsisprendimą nevykti lėmė tylieji 
balsai. Nebūtinai lietuviški. Išgirdusi jo sprendimą 
nevykti, sąmoningoji tautos dalis abejose Atlanto pusėse

*

LAIŠKAS PREZIDENTUI 
GEORGE W. BUSH

Mielas p. Prezidente,
Linkėdami geriausios sėkmės, džiaugiamės praėjusiais 

metais Jūsų perrinkimu ketveriems metams JAV prezi
dentu ir praėjusią savaitę Jūsų inauguracija. Linkime 
Jums geriausios sėkmės visuose ateities darbuose.

Esame lietuvių kilmės Amerikos piliečių organizacij a, 
kuri buvo įkurta Lietuvoj II-jo pasaulinio karo metu 
kovoti prieš vokiečių okupaciją. Vėliau, pasikeitus 
okupacijoms, atkūrėme ją Vakaruose priešintis sovietų 
Lietuvos pavergimui ir stipriai rėmėme visų Amerikos 
prezidentų politiką, siekiančių įveikti sovietų imperiją ir 
išlaisvinti visas pavergtas tautas.

Turėdami pasipriešinimo nacių ir sovietų imperializmui 
patirtį, prašome Jums Jūsų planuojamo vizito į Maskvą 
gegužės mėnesį dalyvauti Rusijos “pergalės prieš fa
šizmą” šventėje reikalu. Mums ir daugeliui kitų ame
rikiečių, iki 20-jo šimtmečio pabaigos pasiaukojančiai 
dirbusių išlaisvinti Europą iš diktatūrinių rėžimų, ši šventė 
kelia nerimą.

Šiandieninė Rusija apsistačiusi daugybe klaustukų. 
Netekusią imperinės galios, grįžtančią į vienos partijos 
diktatūrą, įmirkusią socialinėse ir sveikatos nesėkmėse, 
aukštomis energetikos kainomis gelbstinčią smunkančią 
ekonomiką, Rusijos prezidentas Putin žmonių moralę 
kelia paradinėmis ceremonijomis ir Rusijos istorijos 
sukakčių iškilmėmis. Bet Rusijos istorija, ypač 20-jo

lengviau atsiduso. Nauja apklausa Lietuvoje parodė, kad 
nepritariančiųjų vykimui nuošimtis kiek pakilo.

Užsienio lietuviams, ypač Šiaurės Amerikoje, rūpėjo, 
ką darys Amerikos prezidentas George W, Bush. Kad 
nevažiuotų, galimybių nebuvo. Kiek realesnė prielaida, 
kad vykdamas Maskvon ar grįždamas sustotų kurioje 
Baltijos valstybėje. Tik labai svarbu buvo įtikinti prezi
dentą, kad Washingtone ar Maskvoje Baltijos valstybių, 
Amerikos sąjungininkių, reikalu padarytų stipresnį 
pareiškimą, kurį Maskva suprastų. Baltijos diplomatai, 
aišku, veikė savais kanalais. Toks visuomenės spaudimas 
yra didelė pagalba diplomatams.

Baltijos diplomatinė tarnyba pasiekė triumfališką 
laimėjimą. Prezidentas Bush, vykdamas Maskvon, 
sustos Rygoje, susitiks su visais trim Baltijos valstybių 
prezidentais ir, žinoma, padarys oficialų pareiškimą. 
Lietuvių visuomenė abejose Atlanto pusėse turi būti 
dėkinga Lietuvos ambasadoriui Vygaudui Ušackui, 
populiariam diplomatui Washingtone, talentingam 
viešosios ir tyliosios diplomatijos ekspertui.

Skelbiame adv. Žibutė Brinkienės laiško prezidentui 
Bush į lietuvių kalbą vertimą. Laiškas pasiųstas sausio 
31d. “Darbininko” redakcija

* *

šimtmečio, yra pasibaisėtina. Žmonių civilizacijos isto
rijoje nė viena valstybė nėra daugiau už Rusiją atsakinga 
už terorą ir pralietą kraują, žudant savo ir kitų tautų 
žmones. Tą patį galima pasakyti apie caristinę bolše
vikinę ir dabartinę Rusiją.

Putinas nori, kad rusai ir visas pasaulis paminėtų 
“Pergalės prieš fašizmą” dieną, bet juk iš tikro tai buvo 
brutalaus rėžimo pergalė prieš kitą tokį pat rėžimą. Rusų 
“pergalė” Estijos, Latvijos, Lietuvos, Ukrainos ir visų 
sovietų okupuotų kraštų žmonėms atnešė žudynes ir 
vergovę. Lietuvai ta “pergalė” reiškė anti-sovietų kovo
tojų ir jų rėmėjų žudynes, tūkstančių trėmimą į Sibirą, 
gimtosios kalbos ir kultūros slopinimą, katalikų bažnyčios 
persekiojimą, gamtos apsaugos paneigimą ir krašto gajos 
ekonomikos sunaikinimą.

Pone Prezidente, ar galima tokią “pergalę” džiaugs
mingai švęsti!

Žinoma, yra istorinis faktas, kad Rusija tuomet buvo 
Amerikos, Anglijos ir Prancūzijos sąjungininkė kovoje 
prieš nacizmą. Visi lietuviai džiaugiasi, kad buvo įveiktas 
Hitleris ir nacinė Vokietija, okupacijos metais atnešę 
Lietuvos žmonėms brutalią prievartą, daugybę skriaudų 
ir nusikaltimų. Deja, Vakarai nebuvo linkę suprasti, kokį 
savivaliavimą vykdė naciai, bet lygiai taip pat nenori žinoti 
stalinistinių nusikaltimų apimties.

Rusijos karo mašinos jėga II-jame pasauliniame ka
re rėmėsi prievartiniu vergų darbu. Sovietų vadų 
nekompetencija pražudė milijonus savo pačių piliečių. 
Tik kai Rusija grėsmingai buvo įspausta į kampą, tautoje 

(nukelta į 15 psl.)
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Lietuvių Fondo įstatai narių metiniam suvažiavimui

Balandžio 2 dienos Drauge išspausdintas JAV LB 
XVII Tarybos Prezidiumo kreipimasis į LietuviųFondo 
narius yra klaidingas ir klaidinantis.

Praėjusiais metais Fondo suvažiavimui pasiūlytas 
naujų įstatų projektas prieš suvažiavimą susilaukė Fondo 
narių priekaištų ir siūlymų daugiausia dėl to, kad iš naujai 
siūlomų įstatų buvo išbraukti bet kokie JAV Lietuvių 
Bendruomenės ir Fondo ryšiai. To projekto svarstymas 
iš 2004 m. suvažiavimo darbotvarkės jau pačiam 
suvažiavime Fondo vadovybės buvo atsiimtas, tad 
suvažiavime Fondo nariai jo nesvarstė ir todėl jo ne- 
atidėjo, kaip teigiama Prezidiumo laiške.

Lietuvių Fondo Valdybos pirmininkas Arvydas Tamulis 
ir JAV Krašto Valdybos pirmininkė Vaiva Vėbratė sutarė 
sudaryti Fondo ir Bendruomenės pakviestų atstovų 
pasitarimų grupę įstatų projektui peržiūrėti, suderinti 
Fondo ir Bendruomenės santykius, pasiūlyti reikalingus 
papildymus ir pataisas, ir tokį pataisytą naujų įstatų 
projektą pateikti Fondo Tarybai bei jos Įstatų Komisi
jai.

JAV LB KV pirmininkė Krašto Valdybos pareiškime 
tos pačios dienos Drauge tiksliai nurodo Pasitarimų 
Grupės įsipareigojimus ir teises: Pasitarimų Grupė 
neturėjo jokių įgaliojimų sprendimus daryti nei Fondo, 
nei Lietuvių Bendruomenės vadovybių vardu, o tik 
svarstyti ir pasiūlyti galimus Fondo įstatų pataisymus ir 
papildymus.

JAV LB Prezidiumo laiške išskaičiuoti esamų ir 
siūlomų įstatų „palyginimai [kurie]... negatyviai liečia 
visuomenę ir Lietuvių Bendruomenę“ šiose diskusijose 
neturi jokios prasmės, nes Pasitarimų Grupė svarstė ir 
taisė Fondo pasiūlytą naujų įstatų projektą, o ne 
dabartinius Fondo įstatus. Tiesa, į dabartinių Fondo įstatų 
esmę ir turinį buvo nuolat atsižvelgiama, tačiau teigti, 
kad siūlomam įstatų projekte „išbrauktos narių teisės, 
išbrauktos LB teisės ir t.t.“, kaip kad keliose vietose 
rašoma Prezidiumo laiške, yra tikras nesusipratimas. 
Pasitarimų Grupė jokiu atveju nesvarstė dabartinių įstatų 
grąžinimo ar jų galiojimo pratęsimo, tad tokie šių dviejų 
dokumentų “lyginimai” yra visuomenės klaidinimas.

Kas sąžiningai siūlomą projektą perskaitys, tikrai ras, 
kad narių teisės ten yra aiškiai nurodytos ir apsaugotos, 
ir kad Lietuvių Bendruomenės teisės iš jo nėra „iš
brauktos“. JAV LB Fonde turi visas balsavimo ir įgalio
jimų perdavimo teises, tik dabar yra siūloma tokias teises 
lygiai taikyti visoms Fondo nario teises turinčioms orga
nizacijoms. Pagal siūlomus įstatus, kiekviena organizaci
ja gali įgalioti, ką tik ta organizacija nori Fonde jos var
du balsuoti. Ši nuoroda Pasitarimų Grupės buvo sutar
ta.

Pasitarimų Grupė, susirinkus asmeniškai ir elektro
niniu paštu, intensyviai keliolika įstatų projekto versijų 
persvarstė ir pasiūlė beveik šimtą reikšmingesnių ir ne 

taip reikšmingų 2004 m. įstatų projekto pataisų. Taip, 
pvz., buvo pritarta siūlymui, jog Fondo įstatų keitimai 
neturi būti pateikiami Lietuvių Bendruomenės tvirtinimui, 
kaip kad yra dabartiniuose įstatuose. Taip pat buvo 
susitarta dėl Pelno Skirstymo Komisijos sudėties iš 
keturių Fondo ir trijų JAV-LB narių. Tai keletą iš 
svarbesnių Fondo Įstatų Komisijos pasiūlytų dabartinių 
įstatų pakeitimų ir jie buvo ilgai ir visapusiškai diskutuoti.

Lietuvių Fondo Įstatų Komisija ir jo Taryba Pasitarimų 
Grupės pasiūlytus įstatų projekto pakeitimus, pataisas ir 
papildymus priėmė ir patvirtino, ir tik dvi nuorodos liko 
nesutartos.

Viena tų nuorodų liečia Fondo veiklos ir susirinkimų 
tvarkos taisykles. Kadangi Fondas nuo pat savo pradžios 
nariams buvo suteikęs pagal nario įnašo dydi nustatyto 
įgaliojimo ir tiesioginio balsavimo balsų skaičiaus teises, 
tokiai tvarkai lengvai ir tiksliai pritaikomų taisyklių nebuvo 
galima rasti. Todėl Fondo Įstatų Komisija pasiūlė ir 
Taryba įstatų projekte priėmė nuorodą, jog tokios tai
syklės turi būti Fondo naudojimui Tarybos priimtos ir 
nariams pateiktos. Tai yra gana įprasta organizacinė 
tvarka.

Antra nuoroda liečia Fondo likvidavimo klausimą, kur 
Fondo Įstatų Komisija ir Fondo Taryba siūlo Fondo 
likvidavimo klausimąpalikti nuspręsti tik Fondo nariams, 
be Lietuvių Bendruomenės Tarybos pritarimo ar nepri
tarimo. Su tokia logiška išvada, kad Fondo nariai ir tik 
Fondo nariai turėtų tvarkyti visus savo organizacijos 
reikalus, taigi ir jo likvidavimą, galima sutikti ar nesutikti, 
bet sunku teigti, jog tai kaip nors „negerai“.

Taip pat Lietuvių Fondo Taryba įstatų projekte paliko 
nuorodą, kad, likvidavimo atveju, Fondo turtas turi būti 
išdalintas laikantis Fondo tikslų, kad tačiau, turtas turi 
būti atiduotas tik „lietuviškoms organizacijoms“, išbrau
kė. Gali taip būti, kad ir „lietuviškos organizacijos “ga
li neturėti tų pačių tikslų, kaip Lietuvių Fondas, tad 
kam į įstatus tokį nebūtinai visur tinkantį suvaržymą 
įrašyti?

Į tai atsiliepta Draugo vedamajame kad girdi, jei taip, 
tai „...lietuvių suaukoti LF pinigai gali būti išdalinti arabų, 
žydų, lenkų, Afrikos amerikiečių ir dievai žino kieno 
organizacijoms, jeigu jos turi atleidimą nuo federalinių 
mokesčių, o jų tikslai yra panašūs į LF“.

Lietuvių Fondo tikslai pačioj pradžioj įstatuose ir 
inkorporacijos dokumente yra aiškiai išvardinti „to sup- 
port Lithuanian education, culture and traditions, pre
serve Lithuanian language...” ir t.t., Tai pagrindinis 
garantas prieš neteisėtai pasigrobtą turtą. Iš kitos pusės, 
pvz., Illinois Universiteto lituanistikos katedra, nors ir 
ne„lietuviška organizacija“, tikrai tiktų į Fondo tikslų 
sąrašą. Toks savo pačių pasistatytais šiaudiniais baubais 
visuomenės gąsdinimas vargu ar veda prie „bendro 
vardiklio“.
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Fondo įstatų projekte yra numatyta aiški teisė JAV 
Lietuvių Bendruomenės Tarybai tartis su Fondo sudaryta 
Patikėtinių Taryba dėl Fondo likvidavimo “taisyklių ir 
tvarkos“ nustatymo.

Kreipiamės į Lietuvių Fondo narius. Matote, kiek buvo 
geranoriškų pastangų tartis ir rasti tinkamus siūlytų Fondo 
įstatų papildymus. Ar dėl dviejų, Pasitarimo Grupės 
sutartų, bet Fondo Tarybos motyvuotai pakeistų įstatų 
nuorodų būtų verta vėl susipriešinti ir negalėti šio rei
kalingo ir svarbaus darbo tinkamai užbaigti?

Balandžio 30 d. dalyvaukite Pasaulio Lietuvių Cen
tre vykstančiam Fondo narių metiniam suvažiavime arba 
įgaliokite kitą narį ar LF vadovybę suvažiavime atstovau
ti. Raginame priimti gerai apgalvotą ir šiandieniniams 
reikalavimams pritaikytą siūlomą naujų įstatų projektą. 
Tiek Lietuvų Fondo, tiek Lietuvių Bendruomenės darbuo
tojams reikia grįžti prie abiejų organizacijų bendrų tikslų 
puoselėjimo—lietuvybės išlaikymo ir tam skirtų užda
vinių bei darbų rėmimo.

Pasitarimo grupės nariai:
Arvydas Tamulis, LF Valdybos pirmininkas 

Vytenis Kirvelaitis. LF [statų Komisijos pirmininkas 
Saulius Anužis, LF Tarybos ir JAV LB Tarybos narys 

Arvydas Barzdukas. JA V LB pakviestas 
Pasitarimų Grupės narys

Pastaba: Šis pareiškimas gautas balandžio 6 d., kai 
balandžio mėn. “Darbininkas” jau buvo atspausdintas. 
Pavėluotai dedame jį į gegužės mėn. numerį, kad skai
tytojai galėtų susipažinti, kokie LF vadovybės planai buvo 
siūlomi balandžio 30d., įvykusiame LF narių visuotiniame 
suvažiavime. “Darbininko” redakcija

Lietuvių Fondo oponentai?

Prasidėjo puolimai, šmeižtai apie Lietuvių Fondą ir jo 
vadovybę.

Lietuvių Fondas auga nuostabiu greičiu, remia 
lietuvybės darbus milijonais dolerių, Fondo organizatoriai 
nuo pat jo pradžios dirba savanoriškai, be atlyginimo, 
patys įnešę po keliolika tūkstančių dolerių į pagrindinį 
Fondo kapitalą. Įstatuose aiškiai parašyta, kad Lietuvių 
Fondo Tarybos nariai negali net skolintis iš Fondo. 
Lietuvių Fondo Taryba yra atsakinga už Fondo turtą LF 
nariams ir JAV valdžiai.

Bet kai kam tas negerai?
Kodėl? Ar kad Lietuvių Fondo vadovybė per 44 metus 

pasišventusiai iš idealizmo lietuvybės labui dirba? Ar kad, 
Fondo vadovybės sumanumo ir visuomenės pasitikėjimo 
dėka, sukaupė Fonde virš 15 milijonų dolerių pagrindinio 
kapitalo? Ar kad lietuvybės darbams remti jau paskirstė 
virš 11 milijonų dolerių? Ar kad per paskutinius penkis 
metus skirstoma po vieną milijoną dolerių? Ar kad

Gal išeivijai žinotina
Kas dedasi Lietuvoje
Gerbiami Tamstos,
Pranešu, kad gavau 11 “Darbininko” naujausio nu

merio egzempliorių. Skaitau pats ir platinu. Nei vienas 
numeris neprapuola.

Džiaugiuosi, kad “Darbininkas” įsibėgėja: kiekvienas 
numeris vis įdomesnis. Paskutiniajame tinkamas atkirtis 
duodamas laikraščiui “Nemunas”, kuris bailiai išsigando 
savo paties puslapiuose paskelbto J.Kojelio rašinio. 
Sovietmečiu buvo ko bijoti. O ko laikraštis baidosi 
dabar?

Gražiai paminimas Paulius Jurkus, su kuriuo prieš 
keletą metų turėjau laimės susitikti ir pasikalbėti Brook- 
line. Plačiai aprašyti Lietuvos nepriklausomybės sukak
čių minėjimai. Politiškai nepaprastai vertinga JAV Kon
greso ir Senato bendra rezoliucija dėl Rusijos pareigos 
aiškiai ir nedviprasmiškai pripažinti ir pasmerkti netei
sėtai Sovietų Sąjungos 1940-1991 m. įvykdytą Baltijos 
valstybių Estijos, Latvijos ir Lietuvos okupaciją ir 
aneksiją.

Svarbu, kad “Darbininke” pastebimas ekonominio 
priklausomumo nuo Rusijos pavojus. Manau, kad ši tema 
nagrinėtina ir kituose laikraščio numeriuose. “Darbinin
kui” priklauso dirbti. Jis tai ir daro žiniasklaidos dirvonuo
se. Jonas Kairevičius, Kaunas

Redakcijos pastataba: Džiaugiamės, kad “Dar
bininkas” gauna palankių nuomonių ir iš Lietuvos. “Dar
bininko” po 50 egzempliorių kiekvieno numerio oro paštu 
keliauja į Lietuvą.

Lietuvių Fondas stipriai remia Lietuvių Bendruomenės 
ir kitų organizacijų veiklą, lituanistines mokyklas, 
studentus, kultūros centrus, jaunimo stovyklas, žinias- 
klaidą? Ką jos darytų be nuolatinės Lietuvių Fondo 
paramos? Ar už tai reikia bausti Lietuvių Fondo vado
vybę, ją įvairiais prasimanytais įtarimais pulti?

Lietuvių Fondo oponentai, kur einate?! Ką tuo norite 
pasiekti? Ar norite sunaikinti Lietuvių Fondą, o gal jį 
padaryti savo tikslams iždu?

Dr. Antanas Razma 
Pastaba: pareiškimas gautas balandžio 6 d.
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JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
PAREIŠKIMAS

Atviru tekstu: JAV LB - L F “derybos” ir kas toliau

2005 m. kovo 2 d. LF Tarybos patvirtintas LF įstatų 
projektas jau išsiuntinėtas nariams kartu su kvietimu į 
metinį narių suvažiavimą. Perskaičius kvietimą nuste
bome, nes pateikta informacija, mūsų nuomone, klaidina 
visuomenę. LF kvietime rašoma apie Lietuvių Bendruo
menę, negavus LB sutikimo ir ne taip, kaip iš tikrųjų 
yra.

Pereitą pavasarį LB Valdyba ėmėsi žingsnių ieškoti 
išeities iš nesantaikos akligatvio. Kartu su nauju LF 
Valdybos pirmininku Arvydu Tamulių parengėme bendrą 
Pareiškimą, kuriame išryškintos abiejų organizacijų 
sąsajos. Dauguma žmonių buvo patenkinti, tačiau gir
dėjosi ir abejonių - ar bus sugebėta pereiti nuo gražių 
žodžių prie realių ir juolab sėkmingų „dery bų“ dėl LF 
įstatų turinio?

Vardan to, birželio mėn. pasiūlėme, kad būtų sudaryta 
Bendra Pasitarimų grupė, kuri „suderėtų“ LF įstatų 
projektą, kuris galėtų tenkinti pagrindinius LF siekius ir 
tuo pačiu išskaidyti pagrindinius LB priekaištus, be to, 
būtų skaidrus ir kokybiškas.

Pasitarimų grupei vadovavo LF Valdybos pirm. 
A.Tamulis ir V. Vėbraitė. Joje taip pat dirbo LF Tarybos 
nariai Saulius Anužis ir adv. Vytenis Kirvelaitis, o iš LB 
pusės, Arvydas Barzdukas, Algimantas Gečys, ir 
(antrininkė) dr. Laima Karosienė. Mūsų septynetukas 
posėdžiavome du savaitgalius suskridę, keitėmės 
nuomonėmis jau nebesuskaičiuojamais elektroninio pašto 
laiškais ir telefoninėse konferencijose.

Pasitarimų grupė niekuomet neturėjo įgaliojimų priimti 
LF ar LB vardu sprendimų, tvirtinti susitarimus. 
Susitarimų tarp LF ir LB nebuvo ir negalėjo būti, nes 
esminius sprendimus už Bendruomenę priima 
Bendruomenės Taryba, ne ad hoc sudaryta Bendra 
Pasitarimų grupė. Pasitarimų grupė tegalėjo tartis ir 
siūlyti, ką ir padarė.

Ar pasisekė? Ir taip, ir ne. Iš tikrųjų Pasitarimų grupė 
pasiekė konsensusą. Siekiant tarpusavio susitarimo, 
grupės projektas atspindėjo daug abipusių geranoriškų 
nuolaidų. Projektas nebuvo ir negalėjo būti „idealus“, 
tačiau visi Pasitarimų grupės nariai buvo pasiruošę jį 
siūlyti ir remti, su sąlyga, kad jis būtų priimtas kaip 
visuma.

Kompromisas (Pasitarimų grupės gruodžio 4 d. 
projektas) Lemont, IL vykusiuose posėdžiuose formaliai 
buvo pristatytas JAV LB Tarybos Prezidiumui ir LF 
Tarybos vadovams, LF Įstatų komisijos nariams. 
Tikėjomės abiejų Tarybų palankumo.

Tačiau matomai neįtikinome LF Tarybos, kad reiktų 
priimti mūsų kompromisinį projektą imtinai, „kaip 
paketą“. O tik taip derėjo daryti, nes jame surašytos 
nuostatos buvo jautriai subalansuotos, per pusę metų 

derybinio darbo išgrynintos ir pasvertos. Vasario 1 d. 
savo posėdyje LF Taryba patvirtino kitokį LF įstatų 
projektą, nei Pasitarimo grupė siūlė. Vasario 22 d. JAV 
LB KV vardu išsiųstas LF vadovams laiškas, kuriame 
prašoma, kad toks LF Tarybos sprendimas būtų 
persvarstytas. Kovo 2 d. posėdyje, LF Taryba kai kurias 
įstatų projekto pastraipas priartino prie Pasitarimų grupės 
siūlomų nuostatų. Vis dėlto liko rimtų nesutarimų.

Vienas jų - dėl LB vaidmens, Fondo likvidacijos 
atveju. Pasitarimų grupės projekte buvo numatytas (kaip 
ir dabar galiojančiuose įstatuose) JAV LB Tarybos 
tvirtinimas LF likvidacijos atveju. Toks tvirtinimas 
prisidėtų prie Bendruomenės galimybių pritarti naujiems 
LF įstatams, stiprintų visuomenės pasitikėjimą. Tačiau 
LF Taryba tam nepritarė.

Kas dar keisčiau - LF Taryba išbraukė žodį 
„lietuviškas“ iš teiginio, kad likvidavus Fondą turtas turi 
pereiti JAV esančioms „lietuviškoms organizacijoms“. 
Pasitarimų grupės projekte, likvidacijos atvejy, XV-4 
įrašyta, kad “... shall distribute all assets of the Founda
tion to such Lithuanian American institutions in the 
United Statės which are then ųualified as exempt within 
the meaning of Section 501 (c)(3) of the Code. LF įstatų 
projektas XV-4 iš viso nemini žodžio Lithuanian ir sako 
“... shall distribute all assets of the Foundation to such 
institution(s) in the US which are then ųualified as ex- 
empt within the meaning of Section 501 (c)(3).”

Antras rimtas nesutarimas - LF Veiklos Taisyklių 
(,,Rules and Procedures“) nebuvimas. Pasitarimų grupės 
norėta įteisinti Veiklos (jokiu būdu ne vien posėdžių 
tvarkos) Taisyklių buvimą pačiuose LF Įstatuose. Svarbu, 
kad tokias Taisykles tvirtintų LF nariai. Vėlgi, LF Taryba 
nepritarė.

Taigi LF Tarybos pakoreguotas LF įstatų projektas 
atsisakė kai kurių Pasitarimų grupės sutartų LB interesų 
LF-do įstatuose įteisinimo. Taip pat atsisakė įstatuose 
įtvirtinti kai kurias Pasitarimų grupės visuomeninį 
skaidrumą užtikrinančias nuostatas.

Užtat negalima teigti, kaip rašoma LF kvietimo laiške, 
„Visi kartu suderino, papildė, perredagavo ir patobulino 
LF įstatų projektą...Turite šių nuoširdžių ir išsamių 
pasitarimų vaisius - naujus LF įstatus...“ Naujų įstatų 
nėra - tik du jų projektai. Be abejo malonu, kad LF 
vadovybė teigiamai įvertino Pasitarimų grupės nelengvą 
darbą. Tačiau galų gale Pasitarimų grupės projektas 
vienas, LF Tarybos projektas - kitas. Užtat svarstant 
LF Tarybos patvirtintą ir LF narių suvažiavimui teikiamą 
LF įstatų projektą, būtina priimti dėmesin, kad LF 
Tarybos teiktas tekstas nėra nei Bendruomenės, nei 
Bendros Pasitarimų grupės „sutartas“.

JAV LB Krašto valdyba, 2004 m. gruodžio .11 d.
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LAIŠKAS PREZIDENTUI 
GEORGE W. BUSH

(atkelta iš 11 psl.) 
prasiveržė patriotinė srovė. Bet kai nacių pralaimėjimas 
buvo užtikrintas, patriotinę srovę negailestingai sustabdė 
Stalinas su komunistų partija ir slaptąja policija.

Prezidento Putin “Pergalės prieš fašizmą” šventė yra 
stalinizmo ir tironijos pagarbinimas. Dabartinėms ir 
busimosioms rusų generacijoms būtų naudingiau įsigilin
ti į Rusijos rolę II pasauliniame kare, nuo Molotovo- 
Ribentropo pakto iki “geležinės uždangos” pakilimo, negu 
klaidžioti raudonosios armijos pergalių legendose.

Pone Prezidente, jeigu Jūs galiausiai ir sutiksite 
dalyvauti Putino šventėje, mes prašome Jus permąstyti 
ano laikotarpio tikrąją istoriją ir Rusijos siautėjimo 
Centrinėje ir Rytų Europoje pasekmes. Mes prašome, 
kad Jūsų pareiškimuose atsispindėtų visų 20-jo šimtmečio 
diktatūrų padaryti tragiški nuostoliai žmonėms, ir 
principai, dėl kurių šių dienų rusai turėtų kovoti: žmogaus 
ir pilietinės teisės, žmogiškasis orumas, laisvė, tolerancija, 
pagarba kaimyninių valstybių nepriklausomybei. Juk tie 
principai buvo Jūsų inauguracijos kalbos šerdis.

Dabar ne laikas užglostyti praeities nusikaltimus. 
Būdami ištikimi amerikietiškiems principams, mes turime 
pripažinti istorinę tikrovę, nežiūrint kaip ji būtų skaus
minga. Turi būti parodyta pagarba žuvusiems kariams, 
bet nuslėpimas blogio, dėl kurio jie kovojo, neteikia pa
garbos nei žuvusiems, nei apšviečia keliąbūsimoms mūsų 
generacijoms.

Telaimina Dievas Jus, p. Prezidente, ir telaimina 
didžiąją mūsų tautą.

Žibutė Brinkienė, LA LF bičiulių pirmininkė

pritarusi Pasitarimų grupės konsensu sutartam LF įstatų 
projektui, sieks, kad š.m. balandžio 30 d. Lemont, IL 
įvyksiančio metinio suvažiavimo metu būtų svarstomos 
ir balsuojant būtų priimtos Pasitarimų grupės sutartos 
nuostatos.

JAV LB Krašto valdyba kreipiasi į LF narius su 
prašymu LF metiniame suvažiavime balsavimu palaikyti 
Pasitarimų grupės sutarto LF įstatų projekto nuostatas. 
JAV LB Krašto valdyba taip pat prašo suvažiavime 
asmeniškai negalėsiančius dalyvauti LF narius savo 
įgaliojimus (proxies) patikėti JAV LB Krašto valdybai, 
įrašant “JAV LB KV” įgaliojimo formose, juos siunčiant 
Krašto valdybos vicepirm. dr. Laimai Karosienei, adresu 
3 Oak Gate Drive, Branford, CT, 06405.

Stengsimės visais klausimais palaikyti visuomenės 
interesus. Stengsimės ir toliau vadovautis Pasitarimų 
grupės dvasia: atviru bei ramiu kalbėjimu ir nuosekliu 
požiūriu į tikslą. O tas tikslas įvardintas 2004 m. rugpjūčio 
mėn. Bendrame Pareiškime: šalinti nesutarimus, puo
selėti lietuvybę kartu (tik kartu).

Pagarbiai,
Vaiva Vėbraitė, JA V LB Krašto valdybos pirmininkė

Neeilinis renginys - 
jubiliejinė stovykla Dainavoje 

nuo birželio 29 iki liepos 4 d.

Visi iš anksto planuojame vasaros atostogas praleisti 
tinkamoje aplinkoje savo šeimos bei vienminčių draugų 
tarpe. Siaurės Amerikos Ateitininkų fed. valdyba 
organizuoja JUBILIEJINĘ vasaros stovyklą Dainavoje, 
MI. Visiems jauniems ir vyresniems ateitininkams, t.y. 
MAS, SAS, ASS. Daugelis vyresniųjų ateitininkų 
prisimename paskutinį kartą dalyvavę Jubiliejinėje 
stovykloje Dainavoje, tai buvo 1975 m.

Jubiliejinės stovyklos tikslas yra atsinaujinti kaip 
ateitininkai, peržiūrėti nueitą kelią ir sustatyti uždavinius 
ateičiai. Norime įjungti visus, kuriems ateitininkijos dvasia 
svarbi, kuriems rūpi panašios vertybės. Jubiliejinės 
stovyklos šūkis yra “QUO VADIS”. S į esminį klausimą 
svarstysime kaip ateitininkai, katalikai ir lietuviai. 
Mumyse nuolat kyla klausimas kur mes šiandien stovime, 
religiniu-moraliniu, kultūriniu ir tautiniu požiūriu ir kiek 
mes šiandien pasiruošę ateičiai.

Jubiliejinės stovyklos programa bus labai įvairi: įeis 
akademinės paskaitos, simpoziumai, diskusijos. Taipgi 
programoje numatytos Šv. Mišios, laužai, dainos, 
vakarinės programos. Norima, kad visiems būtų ne tik 
įdomu, bet ir smagu.

Jubiliejinė stovykla tęsis nuo birželio mėn. 29 d. iki 
liepos mėn. 4 d. registruotis galima jau dabar: Živilė 
Vaitkienė, 3321 Alla Dr., Seven Hills, OH, 44131-4500. 
Ji galės ir į visus Jūsų rūpimus klausimus atsakyti. Čekius 
rašyti: “Lithuanian Catholic Fed. Ateitis, Ine.”

Sės. Margarita

Š.m. kovo 29 dieną Lietuvos Respublikos Prezidento Rū
muose, Vilniuje įvyko Lietuvos įstojimo į Šiaurės Atlanto 
Sutarties Organizaciją (NATO) dienos minėjimas. JAV 
Lietuvių Bendruomenę atstovavo JAV LB Krašto valdybos 
vykdomasis vicepirmininkas Alfonsas Dzikas. Nuotraukoje: 
Vladimiras Prudnikovas - LR Kultūros ministras, Algirdas 
Brazauskas - LR Premjeras ir Alfonsas Dzikas - JAV Lie
tuvių Bendruomenės Krašto valdybos vykdomasis vicepir
mininkas.
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LB Connecticut apygardos 2004 metų veiklos apžvalga
Š. m. balandžio 3 d. pirmą vai. popiet įvyko Lietuvių 

Bendruomenės Connecticut apygardos metinis 
susirinkimas Švč. Trejybės par. salėje Hartford, CT. 
Susirinko keturiolika atstovų - visų šešių Connecticut 
LB apylinkių pirmininkai: Bridgeport - L. Misevičius, 
Hartford - V. Kogelis, New Britain - I. Leiberytė- 
Belanger, New Haven - S. Šimkuvienė-Rosen, Rytų 
Connecticut, t. y. Putnam ir apylinkės miestelių- V. 
Alksninis, Waterbury - A. Melninkas; be to, dalyvavo 
apylinkių atstovai, kontrolės komisijos nariai ir svečiai. 
Po trumpų šaltų vaišių prieita prie posėdžio.

CT LB apygardos pirmininkas Vytautas Alksninis 
atidarė susirinkimą, tarė sveikinimo žodį ir, primindamas 
L. Bendruomenės tikslus, perskaitė ištrauką iš LB įstatų 
ir taisyklių. Atsistojimo ir susikaupimo minute pagerbti 
mirusieji nariai. Pereitų metų metinio susirinkimo 
protokolą perskaitė apygardos sekretorė Danutė 
Grajauskienė; jis priimtas be pataisymų. V. Alksninis 
pateikė išsamią 2004 metų LB apygardos veiklos 
apžvalgą. Pernai buvo užsimota rengti didžiulį koncertą, 
pakviečiant “Dainavos” ansamblį iš Chicagos, bet šis 
planas neįvykdytas: vien tik salės ieškojimui sugaišta 
daug laiko. Netgi nepasisekė sudaryti ir koncerto 
rengimo komiteto. Toks koncertas vėl bus bandomas 
surengti kitais metais. Tokiam dideliam užmojui reikia 
jaunesnių pajėgesnių žmonių. Tad žiūrima į jaunesnius 
narius, juk jų rankose ateitis. Tačiau tai nelabai sekasi. 
Pavyzdžiui, kad ir dalyvavimas apylinkių susirinkimuose. 
Nors jie retokai šaukiami, tačiau dėl didesnių distancijų, 
dėl narių amžiaus, netgi dėl ligų, tie planai irgi nelabai 
sekasi. Bet dar bandome krutėti, judėti. Ir veikti.

Sekė Kontrolės komisijos pranešimas, kurį paruošė 
komisijos narys Eug. Misiūnas, o jį perdavė kitas narys 
- E. Giedrimas. Paaiškėjo, kad apygardos ižde yra vien 
tik dalis pajamų iš apylinkėse surinkto nario mokesčio. 
Tai patvirtino ir apygardos iždininkė Angelė Jonynienė, 
paminėdama žemas pinigų sumas.

Iš apylinkių pirmininkų pranešimų sužinojome apie 
veikiųjų apylinkėse: New Britain apylinkė rengė Nepri
klausomybės minėjimą, kur dalyvauja ir miesto burmis
tras ir kongr. Nancy Johnson ir kt. Į Nevv Britain minė
jimą atsilanko jie paragauti lietuviškų valgių. Waterbury 
ruošiamas Vasario 16 d. minėjimas, kur visi renkasi ro
tušės aikštėje. Tai dienai būna išrinktas miesto burmis
tras. Šiais metais tokiu buvo paskelbtas Robert Orintas.

Apie jaunimo sporto veiklą kalbėjo Algirdas Gela- 
žauskas, atvykęs iš Hamden, CT. Sporto klubas, nors 
dabar ir negali treniruotis Šv. Juozapo par. salėje Water- 
bury, CT, vis tiek organizuoja krepšinio ir stalo teniso 
rungtynes, dalyvauja kitų miestų, pav. Washingotn, DC, 
Bridgeport, Philadelphia susirėmimuose. Po vieno iš tokių 
rungtynių, dalyvaujant ambasadoriui V. Ušackui, vyko 
ir jaunimo ir vyresniųjų pasilinksminimas New Britain.

Lituanicos klubui dabar vadovauja Bagdonas.
Connecticut apygardoje veikia viena lituanistinė 

mokykla - Nevv Bruitain. “Atgimimo” mokyklai 
vadovauja Irina Balsienė, kuri nepailstamai atvyksta net 
iš Naugatuck miesto mokytojauti ir vadovauti 25 jaunų 
ir vyresnių grupei. Čia dirba penki mokytojai. Suaugusiųjų 
grupei dėsto Linas Balsys, kuris savo pranešime 
džiaugėsi, kad Švietimo Taryba iš Califomijos atsiunčia 
veiklai ir medžiagos ir gairių.

V. Alksninis pranešė apie Connecticut LB apygardos 
ateities planus. Čia nuskambėjo kiek liūdnesnė gaida, 
nes, sako, senstam, reikia ruoštis vadovaujančias vietas 
užleisti jaunesniems. Priminta, kad dabar - Jaunimo 
metai, o Dainų Šventė neužilgo - 2006 metais. Ragino 
chorus rengtis dalyvauti, organizuotis. Apygardoje veikia 
keli chorai: tai Nevv Britain, Hartford, Waterbury. Jie 
gieda mišių metu ir dar specialiai pasiruošia ir gieda 
tautinių švenčių minėjimų metu. Čia nariai buvo paraginti 
stoti į Lietuvių Fondą ir jį paremti.

Klausimai ir sumanymai - tai įdomi suvažiavimo dalis. 
Čia pranešė S. Šimkuvienė, kad Hartfordo jaunimo 
skyrius jungėsi su Nevv Haven jaunimu, kur šoka :Vėtra: 
susidarė dramos teatrėlis, bendrai, yra daugiau jaunesnių 
narių. Buvo kalbama apie Lietuvių fondą, apie savo 
artimo rėmimą nelaimės atveju, buvo pasiūlyti menininkai 
minėjimų programoms.

Susumuojant, LB veikla Connecticut apygardoje dar 
gyva, įdomi ir energinga. Jaunesnieji visuomenininkai 
ateina į pagalbą.

Suvažiavimas truko dvi su puse valandų. Pirm.V. 
Alksninis dėkojo visiems už atvykimą ir už įdomiai, 
išsamiai paruoštus pranešimus. D.G., sekr.

Vėl žydi tulpės R.Kisieliaus nuotr.
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Sveikinimai Motinos Dienos proga!

Marija - Rožių Karalienė
Vytautas K. Jonynas. Vitražas pranciškonų vienuo
lyne Kennebunkport, ME

Rožių Karalienė

Paulius Jurkus

Kažkieno rankoje nutyla vėjas.
Ir saulė spinduliais gatves nulieja,
Varpai skandina bokštus rytmečio džiaugsme; - 
į miesto kvepiančias alėjas
Atvyksta Karalienė rožių vežime.

Ir liūdesį sudaužo žmonės,
Lyg seną indą varganos kelionės,
Ir lyg šaltiniai dulkinų kelių,
Suspindi languose svajonės
Naujų dienų apie linksmuosius vėjus,
Dainas berželių, amžinai žalių,
Ir grįžtančius žvaigždžių sėjėjus.

Ir prie kiekvieno namo Ji sustoja,
Lengvučiais žingsniais kambarin įeina, -
Ten pasitinka Ją džiaugsmingos dainos, 
Vainikai žydinčių šilojų,
Papuoštas sostas, smilkalai -
O Ji, palaminus, nusišypsojus.
Pavertus svajones žiedais,
Tolyn išeina.

O Karaliene, nesustok prie mano namo!
Ir kuo tave priimsiu, ką padovanosiu?!
Čia vienišų dienų šešėliai šlama,
Didžiuliuos kambariuos manuosiuos.

Visur, visur išvaikštau ir nesurandu,
Ką tau galėčiau duoti dovanų!
Yra tik ašara viena,
Tarp liūdesio bekraščio valandų
Giliai užkritus, paslėpta.

O Karaliene, nesustok prie mano namo!
Čia tik skurdžių dienų šešėliai šlama,
Ir aš - tik ašarą Tau teturiu, -
Tokia tuščia buitis manoji!
O tu - šypsaisi ir sustoji -
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Mirė išeivijos dalininkas 
Juozas Bagdonas

(1911-2005)

2005 m. balandžio 11-ąją 
eidamas 94-uosius metus, 
išėjo amžinybėn Plungės 
garbės pilietis, Žemaičių dai
lės muziejaus kūrėjas dai
lininkas Juozas Bagdonas.

J.Bagdonas gimė 1911 m. 
gruodžio 11 d. Antrųjų Vi
deikių kaime (Plungės 
valsčiuje), ūkininko šeimoje. 
1923 - 1926 m. mokėsi Plun
gės gimnazijoje, tuo metu 
įsikūrusioje kunigaikščio
Mykolo Oginskio rūmuose. Juozas Bagdonas 
1928-aisiais, baigęs Telšių 
gimnaziją, tęsė mokslą Kauno meno mokykloje ir 
dailininko Justino Vienožinskio studijoje. 1933-aisiais 
Kaune surengė pirmąją kūrybos parodą, o 1938-aisiais, 
būdamas vos 26-erių, Lietuvos Nepriklausomybės 20- 
ties metų sukakčiai paminėti surengtoje parodoje Kaune 
laimėjo pirmąją valstybinę premiją už figūrinę 
kompoziciją „Iš jūros sugrįžus“ (Šioje parodoje buvo 
premijuoti ir jau garsėjantys to meto menininkai P. Rimša, 
A. Gudaitis, P. Augius, V. Vizgirda).

J. Bagdonas išrinktas Dailininkų sąjungos sekre
toriumi, reikalų vedėju, atsidūrė meninio gyvenimo cen
tre. Su žmona Viktorija daug keliavo po Vakarų Europą. 
Lietuvai atgavus Vilnių, surengė lietuvių dailės parodą, 
kurią nutraukė sovietų invazija. Dirbdamas pedagogu, 
Vilniuje praleido nacių okupaciją. 1944 m. pasitraukė į 
Vakarus (metus gyveno Austrijoje, nuo 1945 m. - 
Vokietijoje), Lietuvoje palikęs apie 60 tapybos darbų. Jų 
likimas nežinomas iki šiol.

1946-1948 m., Ravensburge (Vokietijoje) susikūrus 
lietuvių gimnazijai, J. Bagdonas joje dėstė piešimą ir meno 
istoriją. 1948-ųjų žiemą laivu išplaukė į Kolumbiją kartu 
išsiveždamas apie 40 jau emigracijoje sukurtų paveiks
lų. Apsigyvenęs Bogotoje, Moterų kolegijos kerami
kos mokykloje ir Valstybinėje dailės akademijoje dėstė 
meno disciplinas. Čia įkūrė ir keramikos studiją, savo 
darbais duodamas pradžią Kolumbijos moderniajai 
keramikai.

1958-taisiais dailininkas atvyko į JAV ir apsigyveno 
Washingtone. Jau 1960 m. surengė pirmąją abstraktaus 
meno parodą Baltimorės Lietuvių namuose. Vėliau su 
parodomis aplankė daug lietuviškų kolonijų 
Philadelphijoje, Chicagoje, Detroite, Bostone, Toronte, 
Hamiltone, Clevelande, Los Angeles, Hartforde, Wood- 
havene, Washingtone, St.Louis. 1960 m. Washingtone 
įsteigė prestižinę meno galeriją kurioje rengė amerikiečių 

dailininkų parodas.
1964-taisiais persikėlė įNew Yorką. Dailininkas rašė: 

„Tik čia galėjau įsijungti į lietuvišką veiklą dirbti 
organizacinį darbą tarp lietuvių ir kitų šalių dailininkų. 
Nepriėmiau jokios kitos šalies pilietybės, neįsigijau 
nuosavo namo. Buvau, ko gero, pats neturtingiausias 
dailininkas tarp Amerikos lietuvių, nes paveikslų salo
nams beveik netapiau“, - mėgdavo dalintis prisiminimais 
apie Amerikoje praleistus metus.

Į Lietuvą pirmąkart trumpam atvyko tik sulaukęs jos 
nepriklausomybės, 1992 m. Čia, Vilniuje, Lietuvos dailės 
muziejuje, surengė savo tapybos parodą kuri 1993-aisiais 
buvo perkelta į Kauno Paveikslų galeriją.

1993 m. liepos 10 d. dailininko paroda atidaryta 
kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmuose Plungėje. Po 
67-erių metų Juozas Bagdonas vėl įžengė į šiuos rūmus, 
tik jau nebe kuklus gimnazistas, o pasaulinio garso 
dailininkas. Į savo jaunystės ir svajonių miestą sugrįžo 
ne tuščiomis rankomis. Tais įsimintinais 1993-aisiais, kai 
dailės muziejus Plungėje net ir patiems Plungės kultūros 
darbuotojams dar atrodė tik graži svajonė, dailininkas 
paliko neįkainojamą dovaną - 18 didelių drobių - 
abstrakčių kompozicijų. Antrąkart sugrįžęs, 1995-aisiais, 
jau įsteigto muziejaus fondus papildė dar 90 darbų. O 
1997-ųjų vasarą Plungės miestui padovanojo ir abstrakčių 
geometrinių formų dekoratyvinę skulptūrą.

1999-ųjų spalio mėnesį jau visam laikui sugrįžo į 
Plungę. Čia gyvendamas surengė keletą asmeninių 
parodų įvairiuose Lietuvos miestuose. 2001-aisiais daili-

Moteris su gėlėmis, pastelė, 18 x 24 colių, 1961 m.
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LIETUVOS VYČIŲ CENTRO VALDYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

Lietuvos Vyčių Centro valdybos ir komitetų pirmininkų 
posėdis š.m. balandžio 16 d. vyko Pittsburgh, PA. Da
lyvavo nariai iš Illinois, Michigan, Nevv Jersey, Nevv York, 
Connecticut, Ohio ir Pennsyl vania valstijų. Suvažiavimą 
globojo 19-ta kuopa, veikianti Pittsburgh, PA. Posėdis 
vyko Dievo Apvaizdos Pranciškonų vienuolyne (Sisters 
of St. Francis of the Providence of God).

Prieš pradedant posėdį dvasios vadas prel. dr. Juozas 
Anderlonis sukalbėjo maldą. 19-tos kuopos vardu 
pirmininkas John Baltrus ir seselių Pranciškonių vardu 
seselė vienuolė Janet Gardner pasvekino visus dalyvius. 
Posėdžiui vadovavo Centro valdybos pirmininkė Agnės 
Mickūnas.

Iždininkė Elena Nakrošis apibūdino apie Lietuvos 
Vyčių ruošiamą 2005 m. birželio 24 d. iki liepos 4 d. 
klasikinės Skandinavijos kraštų ekskursiją/plaukioji- 
mą (cruise). Bus lankoma Danija, Švedija, Suomija, 
Rusija, Estija, Lenkija ir Norvegija. Keliautojai gali 
pasirinkti dar ir 7 dienų ekskursiją į Lietuvą (aplankydami 
Vilnių, Kauną ir Palangą).

Vadinama organizacijos “socialinė narystė” dar 
svarstoma. Šis klausimas dar bus sprendžiamas kuopose 
ir apygardose.

Vidurio Amerikos apygardos pirmininkas Robert A. 
Martin, Jr. Visoms kuopoms išsiuntinėjo laiškus apie 
kuopų sporto veiklą. Tos kuopos, kurios atsiliepė, 
pareiškė, kad sportas yra jiems įdomus, tik dėl amžiaus 
negali aktyviai sportuoti. Apygardos ragins savo kuopas 
reikštis bet kokioje sporto veikloje (kėgliavime, golfe, 
kortų lošime ir t.t)

Kitoms kuopoms svarbu sužinoti apie Lietuvos spor
tininkus,norėtų matyti žinių apie įvairias sporto šakas 
bei jų žaidėjus “Vyties” žurnale.

92-tasis metinis Lietuvos Vyčių suvažiavimas vyks 
2005 m. rugpjūčio 11-14 d., Wyndham oro uosto vieš- 

ninkui Juozui Bagdonui suteiktas Plungės garbės piliečio 
vardas. Dailininkas dosniai dovanojo savo darbus Lie
tuvos muziejams. Šiandien jo darbų turi Vilniaus, Kauno, 
Plungės, Klaipėdos, Telšių muziejai.

“Kelionėse po svietą - trys iš šešių pasaulio kon
tinentų, vadinasi, lygiai pusė, - pajuokaudavo, - bet niekur 
geriau neradęs vėl sugrįžau čia, į švenčiausią Žemėje 
vietą. Noriu būti jai reikalingas. Manau, jog kaip bitelės 
medų, taip ir dailininkas turi nešti savo kūrybą į namus, 
į tą didįjį tautos avilį. Tik parvežtąjį byloja apie kūrėją, 
atidavusį save visą savo tautos labui“.

Lydimi šviesaus dailininko Juozo Bagdono asmeny
bės atminimo, niekuomet nepamiršime ir šių jo žo
džių.

Žemaičių dailės muziejus, 
Plungės rajono savivaldybė 

būtyje, Pittsburgh, PA. Jį globos Pittsburgh 19-ta kuopa. 
Ši kuopa taip pat globojo 77-tąjį suvažiavimą, kuris vy
ko 1990 m. Suvažiavimo komiteto kopirmininkai yra Ri
ta ir Brian Johnson. Registracijos kaina $195 asmeniui 
(iki liepos 1 d.) ir $225 asmeniui (po liepos 1 d.). Į regis
tracijos kainą įeina autobuso transportacija, ketvirtadienio 
pietūs, ketvirtadienio ir sekmadienio pusryčiai. Jaunų 
vyčių (iki 18 m.) registracija yra $75. Anksčiau atvy- 
kusiems dalyviams yra ruošiama prieš suvažiavimą/ 
seimą dienos ekskursija į Šv. Antano koplyčią apžiūrėti 
įvairias relikvijas, aplankyti Hienz History Center ir naują 
Westem Pennsylvania Sports Hali of Fame, ir Nation- 
ality Georgetovvn Inn prie Mt. Washington. Kaina 
asmeniui $59 įskaitant pietus ir transportaciją. Vaikams 
(jaunesniems negu 12 metų amžiaus - $29.50).

O 93-sis metinis suvažiavimas vyks 2006 m. rugpjūčio 
3-6 d. Grosvenor Resort viešbutyje, Orlando, Florida, ir 
jį globos L.V. Centro valdyba. Kopirmininkai yra 
patikėtiniai Mary Beth Slakis ir Joseph Stiklius.

Ketvirtasis organizacijos padalinys - Šiluvos Mer
gelės Marijos fondas jau nuo 2004 m. liepos 30 d. yra 
inkorporuotas kaip ir “Pagalba Lietuvai”, Sv. Kazimiero 
gildija ir L.V. fondas, tad padalinio aukos taip pat yra 
nurašomos nuo federalinių mokesčių.

Julia Schroder, lietuvių kalbos ir kultūros komiteto 
pirmininkė, pranešė, kad 2006 m. bus ypatinga šventė 
Šiluvos Mergelės Marijos koplyčioje, VVashington, D.C. 
Bus švenčiama 40 metų gyvavimo sukakties šventė. 
Lietuvos Vyčiai rengiasi suorganizuoti koplyčios 
paminėjimą ir šventę. Šv. Mišios jau užprašytos 2006 
m., sekmadienį, spalio 8 d. 2 v.p.p.

Robert A. Martin, vidurio Amerikos apygardos pir
mininkas, apibūdino L.V. organizacijos tinklalapį 
(www.knightsoflithuania.com). Jame yra žinutės apie 
kuopų ir apygardų veiklą, kalendorių, įvairios fotografijos, 
informacijos apie buvusius ir ateinančius metinius 
suvažiavimus, padalinių veiklą. “Pagalba Lietuvai”, Šv. 
Kazimiero gildiją, Šiluvos Mergelės fondą ir L.V. fondą.

Centro valdybos pirmininkės pirmas pavaduotojas 
Brian Johnson ir garbės narė, protokolų sekr. Bemice 
Aviža išsamiai apibūdino apie jų dalyvavimą atstovaujant 
L. V. Organizacijai JBANC suvažiavime. Seselė kazi- 
mierietė Johanna Shainauskas apibūdino apie jos dalyva
vimą ALTo suvažiavime ir Vasario 16-tosios minėjime.

Posėdis baigtas malda, sukalbėta prel. dr. J. Ander- 
lonio.

Sekė Šv. Mišios, vakarienė ir malonus pabendravimas 
su seselėmis vienuolėmis Dievo Apvaizdos Pranciškonų 
vienuolyne.

Ateinantį Centro valdybos posėdį numatyta šaukti 
š.m. rugpjūčio 10 d., trečiadienį vakare (92-to seimo 
suvažiavimo metu) Wyndham oro uosto viešbutyje, Pitts
burgh, PA. Regina Juškaitė-Švobienė

http://www.knightsoflithuania.com
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Clevelando Žaibas- 
senjorų krepinio meisteris

2005 metų ŠALFASS vyrų senjorų (35 metų ir vy
resnių) krepšinio pirmenybės įvyko š.m. kovo 19-20 
dienomis Clevelande, OH. Varžybas pravedė Clevelando 
LSK Žaibas, vadovaujamas Vido Tatarūno.

Pirmenybėse dalyvavo klubai: Hamiltono Kovas, 
Chicagos ASK Lituanica, Chicagos Žalgiris ir Cle
velando Žaibas. Originaliai buvo numatę dalyvauti To
ronto “Aušra” ir Detroito Kovas, tačiau vėliau atkrito.

Tai buvo maždaug vienodo pajėgumo komandų tur
nyras. Nedidelę persvarą turėjo Žaibo komanda, ka
dangi žaidė namuose.

Pirmiausia buvo žaidžiama vienas pilnas ratas taškų 
sistema, tai yra kiekvienas su kiekvienu (“Round Robin”), 
po to, pirmai ir antrai vietai peržaidžiant dėl čempionato, 
Preliminarinis ratas buvo žaidžiamas šia tvarka: šešta
dienį - Žaibas: ASK Lituanica 85-72; H. Kovas: Žal
giris 73-65; Žalgiris: ASL Lituanica 79-73; Žaibas.H. 
Kovas 78-71. Sekmadienį - Žaibas: Žalgiris 79-71; 
ASK Lithuanica: H. Kovas 75;61.

Po preliminarinio rato komandos išsirikiavo šia eile: 
1) Žaibas 3-0. 2) ASK Lituanica 1-2. 3) H. Kovas 1- 
2. 4) Žalgiris 1-2. Tuo būdu dėl čempionato susitiko 
Žaibas ir Lituanica , kur laimėtoju tapo Žaibas 73-61. 
Lituanica vedė didesnę dalį žaidimo, tik paskutinėmis 
minutėmis žaibiečiams pavyko keliais taškais atsiplėšti.

Turnyras praėjo sklandžiai ir geroje nuotaikoje. Laimė
tojams teko pereinamasis trofėjus, o pirmųjų trijų vietų 
laimėtojai buvo apdovanoti ŠALFASS metinių žaidynių 
medaliais. Trečia vieta atiteko Hamiltono Kovui.

_______________ ŠALFASS inf.
55-jų ŠALFASS žaidynių 

krepšinio ir tinklinio varžybos

Papildydami mūsų ankstyvesnį pranešimą skelbiame, 
kad 55 -jų Š. Amerikos lietuvių sporto žaidynių krepšinio 
ir tinklinio vaidybos a/yks 2005 m. birželio 3, 4 ir 5 
dienomis Detroite, MI. Vykdo - Detroito LSK Ko
vas, pirmininkaujant Pauliui Butkūnui.

Krepšinis bus vykdomas šiose klasėse: vyrų A, vyrų 
B, moterų ir vaikinų bei merginų A (1986 m. gimimo ir 
jaunesnių). Principiniai, vaikinai A klasės žaidėjams yra 
leidžiama kartu žaisti ir vyrų A ar B klasėse, o merginoms 
A - moterų klasėje, kiek laikas leidžia.

Vyrų A ir vyrų B krepšinį numatoma pradėti žaisti 
birželio 3 d,, penktadienį vakare. Visų kitų klasių krepšinis 
vyks tik šeštadienį ir sekmadienį.

Tinklinis bus vykdomas - vyrų,moterų ir mišriomis 
komandomis. Mišri komanda susideda iš 6 žaidėjų. 
Aikštėje turi būti nemažiau kaip 2 moterys (arba nema
žiau kaip 2 vyrai. Moterims yra leidžiama žaisti vyrų 
komandose, tačiau neatvirkščiai.

Vyrų ir moterų tinklinį numatoma vykdyti birželio 4 d. 
šeštadienį, o mišrių komandų - sekmadienį, birželio 5 d. 
Dalyvauti kviečiami visi Š. Amerikos lietuvių sporto vie

netai atlikę 2005 m. metinę ŠALFASS narių registraciją.
Galutinė krepšinio ir tinklinio komandų ir aidėjų 

registracija privalo būti atlikta iki 2005 m. gegužės 7 d. 
imtinai, šiuo adresu: Mykolas Abarius, P.O. Box 250309, 
Franklin, MI 48025-0309, USA. Tel.: (248) 865-0243; 
faksas: (248) 338-2625; e-mail: mabarius@Dagac.com 
Papildomas lyšys: Paulius Butkūnas, tel.; (248) 576-9356 
darbo; (734) 464-9171 namų; e-mail: pab21 @dcx.com

Pilnesnę informaciją gauna krepšinį kultivuojantieji 
ŠALFASS klubai. Po gautinės dalyvių registracijos bus 
pakelta galutinė žaidynių programa ir kitos tolimesnės 
detalės. Tolimesnes informacijas pateiks žaidynių ren
gėjai - Detroito LSK Kovas, žaidynėse dalyvauti užsire
gistravusiems klubams.

ŠALFASS Krepšinio komitetas 
ŠALFASS Centro vaidyba

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 eLpaštas:TAUTFD@aoLcom

KODIS
FUNERAL HOME

63 - 06 Flushing Avė. 
Maspeth, NY 11378

Suteikia garbingas laidotuves 
Koplyčios parūpininamos visose miesto dalyse

Edward A. Kodis - Funeral Director
Kreipkitės

tel.: (718) 326-1658

mailto:mabarius@Dagac.com
mailto:pab21_@dcx.com
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ADMINISTRACIJA PRANEŠA:

Čia spausdiname pavardes tų skaitytojų, kurie 
aukojo 2002-2005 metų "Darbininko ” prenumeratai 
ir jų čekius gavome iki balandžio 25 d.

Po 250 dol.:
Kun. Viktoras Kriščiunevičius, Warren, MI, 

pomirtinė auka.

Po 100 dol.:
Lietuvos Vyčių centro komitetas, per iždininkę 

Eleną Nakrosis, Kearny, NJ.
Roma Kraujalis, East Moriches, NY

Po 80 dol.:
Jonas ir Bronė Zdanys, Centerville, MA.

Po 50 dol.:
Vita Hiodges, Plymouth, MA.
Stanley A. Stoncius, Nashua, NH.
Sadie Piliponis, Amsterdam, NY
Jolita Haigis, Mamaroneck, NY.
Jonas Vilgalys, Great Neck, N Y.
Karei ir Dana Dvorak, Richmond Hill, NY.
Adele Saviciunas, Akron, OH
Eleonora Liobe, Wilkes Barre, PA.

Po 47 dol.:
Vytautas P. Lalas, Weymouth, MA

Po 40 dol.:
Vai Raugas, Hazleton, N J.
Joseph Aleksa, Amsterdam, NY

Po 35 dol.:
Stasys Džiugas, Oak Lawn, IL.

Po 30 dol.:
Jurgis Kisielius, Nevv Haven, CT. 
Vytautas Petruškevičius, Waterbury, CT. 
J. P. Baltrus, Ph.D., Jefferson Hills, PA.

Po 25 dol.:
Janina Capkauskas, Brockton, MA.
Kristina R. Karvelis, Northville, MI.
Valentinas Melinis, Brick, NJ.
John Vazbys, Mahvvah, N J.
John Gricius, Pennsauken, NJ.
Antanas Matulaitis, Richmond Hill, NY
Helen Petniunas, Richmond Hill, NY
Mary M. Staniskis, Aston, PA.

Po 20 dol.:
Aldona Krogerytė, Chicago, IL.

Po 10 dol.:
Vanda Simanavičius, Salt Lake City, UT

Už visas aukas nuoširdžiai dėkojame

Aukos
Kretingos Pranciškonų 

“RŪPESTĖLIŲ” 
labdaros valyklai 

Antanina Mileska, Baltimore, MD aukojo 60 dol. 
Casimir Matonis, Sun City, AZ - aukojo 20 dol.

“Neringos” Stovyklos
Lietuvių Kalba

Liepos 3-9 d.d. - šeimų stovykla
Liepos 10-24 d.d. - 10-16m. vaikams
Liepos 24-30 d.d. - 7-10m. vaikams
Liepos 24-30 d.d. - Tęsinys 13-16m. vaikams
Rugpj. 21-27d.d. - Dvikalbė stovykla studentams
Rugpj. 28-Rugs. 5 d.d. - Aštuonios Meno Dienos

Neringoje Suaugusiems

Lietuvių Kiiaiės Stovykla utoi am s Anglu Kalba 
Birželio 25-29 d.d. - Šeimų stovykla 

Liepos 31-Rugpj. 13d.d. - 7-16m. vaikams
Liepos 13-20 d.d. - Galimas tęsinys 13-16m. vaikams

info(a':ncringa.org * www.ncringa.org ♦ 978-582-5592
Ine. su XrJLPr..\hn^J Sffenmis oryanr^uopi trfinnvda

I ermantf

NAUJOS KNYGOS:

Tatjana Maceinienė: NE TIKROVĖS DRUMZ
LĖSE, O IDEALO ŠVIESOJ”. 2004 m. 235 psl. Autorė 
giliai įžvelgia prof. Juozo Ambrazevičiaus - Brazaičio, 
Zenono Ivinskio ir dr. Juozo Girniaus asmenybes ir 
vertinąją atliktus darbus. Kaina 10 dol. Persiunt 2 dol.

Tatjana Maceinienė: PRADŽIOJE BUVO ŽO
DIS. Pokalbiai su Antanu Maceina-Jasmantu apie 
poeziją. 2004 m. 159 psl. Tsi labai įdomūs prof. Antano 
Maceinos laiškai Bernardui Brazdžioniui ir Tėvui Leo
nardui Andriekui,OFM, vertinantys poezijos vaidmenį 
žmogaus gyvenime. Kaina 8 dol. Persiunt. 2 dol.

Knygos gaunamos: “Darbininkas”, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207. Tel.: (718) 827-1351.

:ncringa.org
http://www.ncringa.org
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VIOLETA URMANA
Ji vėl bus girdima ir matoma

Šis “Darbininko” numeris pa
didintas iki 24 pis.

Motinos diena - sekmadienį, 
gegužės 8 d.

Sekminės - gegužės 15 d.
Švč. Trejybės šventė - gegužės 

22 d.
Kristaus Kūno ir Kraujo šven

tė - Devintinės - gegužės 29 d.
Atminimo - Memorial diena - 

pirmadienį, gegužės 30 d.

Tautos Fondo narių metinis 
susirinkimas įvyks š.m. gegužės 7 
d. Union Congregational Church 
patalpose, 86-15 114 St. Richmond 
Hill, NY. Dienotvarkėje: įprastinės 
atidarymo ceremonijos, sveikinimai, 
toliau seks Tarybos. Valdybos ir 
Kontrolės komisijos pranešimai; 
Ateities planų pristatymas, Tarybos 
ir Kontrolės komisijos rinkimai; 
nutarimų priėmimas; klausimai ir 
sumanymai ir kt.

Elizabeth, NJ. Šv. Petro ir Povilo 
lietuvių parapija (216 Ripley PI.) 
ruošia tradicinį Lietuvių festivalį 
sekmadienį, birželio 5 d., tuojau po 
11-tos vai. mišių. Bus skanių lie
tuviškų valgių, dainų ir šokių. Meninę 
programą atliks “Liepsnos” šokėjai 
ir vaikų choras “Varpelis”. Gros 
Stasys ir Juventas Telšinskai. Visi 
laukiami!

Butai pensininkams, modemus, 
erdvūs, lietuviškoje aplinkoje, Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo seserų 
globoje. Pasinaudokite šia proga. 
Kreipkitės: Vila Maria, P.O. Box 155, 
Thompson, CT 06277.

Šis “Darbininko”Nr. 5(39) 
išsiunčiamas gegužės 6 d. 
Sekantis Nr. 6 (40) numa
tytas išsiųsti birželio 8 d.

Violeta U rrnana

“Metropolitan’ (“MET”) operos 
New Yorke 2004-2005 metų sezonas 
jau yra priartėjęs prie galo (paskutinis 
Charles Gound “Foust” pastatymas 
gagužės21 d.)

Šie sezono antroje pusėje gra
žiabalsė lakštingala Violeta Urmana 
(Urmanavičiūtė) “MET” operos te
atre atlikdama pagrindines soprano 
partijas žavėjo dviejų operų pasta
tymuose: Verdi “Otelio” (Elizabeth) 
ir dviejose - Mascagni “Cavalleria 
Rusticana (Santuzza).

Violeta kaip operos dainininkė 
pradžioje reiškėsi atlikdama mezzo 
soprano partijas, tačiau savo balso 
pozicijoje, ji patogiai nesijautė. Įsiti
kinusi, kad ji ne mezzo, o sopranas, 
po didelių pastangų, įtempto darbo 
bei pasiryžimo, ji tai ir įrodė.

Dabar, Violeta pasipuošusi pa
saulinės operos dainininkės garbe, 
atliekant pagrindines soprano parti
jas, yra girdima ir matoma viso pa
saulio pirmaeiliuose operų teatruose, 
tuo pačiu ir New Yroke “MET”.

Tie operos “sirgaliai”, kurie netu
rėjo progos Violetą išgirsti praėjusį 
sezoną, tą “klaidą” galės atitaisyti 
ateinančiame, kurio premjera su 
Giuseppe Verdi opera “Falstaff’ 
pastatymu įvyks šių metų rugsėjo 23 
d.

Jau sekančią dieną po premjeros, 
rugsėjo 24 d., Richard Strauss ope
roje “Ariadne aufNexos” pagrindinį 
Ariadne (soprano) vaidmenį penkis 
kartus atliks Violeta Urmana (kiti 
pastatymai rugsėjo 29, spalio 5,8 ir 
11).

Atsimainymo par. žinios

Gegužės 29 d., sekmadienį, 
tuojau po 11:30 vai. lietuviškų mišių 
Lietuvos Vyčių 110-tos kuopos nariai 
dalyvaus Maspeth miestelio Memo
rial Day parade, kuris prasidės 1 vai. 
popiet. Po parado visi renkasi į par. 
salę, kur vyks trumpas susirinki
mas.

Krikštynos. Emilija Gabrielė, 
Evaldo ir Žydrūnės Stankūnų duk
relė, buvo pakrikštyta kovo 27 d. lie
tuviškų mišių metu. Linkime tėve
liams sėkmės auklėjant dukrelę 
krikščioniškoje dvasioje.

Už a.a. Joną Lizūną laidotu
vių mišios buvo aukotos balandžio 
6 d. Velionis palaidotas St. Mary’s 
kapinėse. Nuliūdime liko žmona 
Ona.

Už a.a. Petrą Zujų laidotu
vių mišios buvo aukotos balandžio 
13 d. Palaidotas Mt. Olivet kapi
nėse prie neseniai mirusios žmonos 
Sofijos. Nuliūdime liko sūnūs An
tanas, Petras ir Jonas bei jų šei
mos.

Už a.a. Violetą Ūzienę laido
tuvių mišios buvo aukotos balandžio 
15 d. Nuliūdime liko vyras Donatas, 
sūnus ir motina Lietuvoje ir kiti ar
timieji. Palaikai buvo sudeginti ir bus 
pervežti į Lietuvą.

Lietuvių Fronto Bičiulių stu
dijų savaitė šiemet vyks rugpjūčio 
21 -28 dienomis “Dainavos” stovyk
lavietėje. Platesnė informacija bus 
“Darbininko” birželio numeryje.

“Į Laisvę” fondo studijų die
nos Lietuvoje vyks birželio 30 - 
liepos 3 dienomis Kaune ir netolimoje 
provincijoje.

Operos “Ariadne auf Nexos” 
prdžioje, po ilgesnio prologo Ariadne, 
jos mylimajam Theseus ją apleidus, 
išlieja savo skausmą. Nekreipia 
dėmesio į juokdarį Zarbinettą, kuris 
ją ramindamas sako, jog jūroje yra 
daug kitų žuvų. Kada pasirodo Ba
chus Ariadne galvoja, kad jis yra 
mirties Dievas. Bachus ją nuramina 
ir įtikina, kad jų gyvenimas tik dabar 
prasideda. p.palys
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DARBININKAS
341 HIGHLAND BLVD. 
BROOKLYN, NY 11207

Redaguoja ir rankraščius savo nuožiūra taiso 
REDAKCINĖ KOMISIJA.

New Haven, CT

Muzikos ir poezijos vakaras
Kovo mėnesį Lietuvoje pagal tra

diciją gausiai švenčiama teatro die
na. Tad New Haven Lietuvių Bendruo
menės apylinkė, drauge su teatro gru
pe “Aitvaras”, šią tradiciją atžymėti, 
kovo 12 d. surengė muzikos ir poezi
jos vakarą. Jis vy ko privačiuose na
muose miesto centre, 666 Orange 
gatvėje. Čia jau anksčiau yra vy
kę panašūs menininkų susibūri
mai.

Pirmiausiai programoje pasirodė 
poetas Jonas Zdanys. Jis yra gimęs 
New Britain, CT, studijavęs anglų 
literatūrą Yale ir New York univer
sitetuose, apgynęs doktorato diser
taciją. Puikiai valdo plunksną ir lie
tuvių ir anglų kalbomis kurdamas ei
les. Yra išleidęs šešis anglų kalba ir 
tris lietuvių kalba poezijos rinkinius. 
Už eilėraščių rinkinį “Aušros daina” 
Zdanys laimėjo Lietuvos Rašytojų 
Sąjungos Draugijos 1993 m. premiją 
už geriausią poezijos knygą.

Susirinkusieji klausėsi jo skaitomų 
poezijos posmų tiek iš pirmojo rinki
nio, tiek ir iš paskutiniu metu para
šytų eilių.

Tada Vaiva Janušonienė paskam
bino pianinu tris Balio Dvariono mik- 
ro preliudus. Ji yra apsigyvenusi Nevv 
Havene prieš kelis metus. Vaiva Vil

A. A.

VIOLETAI ŪZIENEI
mirus, jos vyrui DONATUI, sūnui ir motinai, esantiems 

Lietuvoje, bei visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir drauge liūdime.

Eglė ir Raimundas Jasilionai 
Gina ir Žilvinas Bitinaičiai

Monthly Newsletter
Published by Franciscan Fathers

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

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

niaus Muzikos Akademijoje baigė 
chorinį dirigavimą ir, čia atvykusi, to
liau sėkmingai tęsia mokslus Hartfor
do universitete, siekdama magistro 
diplomo.

Vakaro staigmena buvo ... dai
nininkė Elona Vaišnienė. Ji puikiai at
liko lietuvių liaudies dainą “Už jūrų 
marelių”. Daug kas iš susirinkusių 
žinojo, kad Elona dainuoja ir koncer
tuoja ansamblyje, bet kad ji turi tokį 
nuostabų išlavintą balsą - visiems 
buvo didelis netikėtumas. Mūsų nau
joji solistė prižadėjo numatomiems 
renginiams pasiruošti su naujais kūri
niais..

Į šį vakarą susirinko nemaža gru
pė meno mėgėjų: “Aitvaro” grupės 
aktoriai, jiems prijaučiantys asmenys, 
dailininkas Rolandas Kiaulevičius, 
gėlininkė ir dailininkė Asta Nenor- 
tienė, Nevv Haven apylinkės rengi
nių fotografas Žydrūnas Gimbutas ir 
daug kitų.

Vakaro metu visi atlikėjai ir teatro 
aktoriai gavo po suvenyrą. Buvo pa
keltos šampano taurės už lietuvių 
kultūrą ir jos puoselėtojus. Nevv Ha
ven LB valdyba nuoširdžiai dėkoja 
Vaivai ir Skirmantui Janušoniams, 
poniai Rūtai už nuoširdų priėmimą.

Sigita Šimkuvienė

Benediktas XVI - 
naujas popiežius 

pasaulio katalikams

(atkelta iš 1 psl.)

antspaudas. Po popiežiaus mirties šis 
žiedas privalo būti sunaikintas.

Popiežius pasakė ilgą pamokslą. 
Čia duodam keletą trumpų ištraukų 
iš popiežiaus pamokslo:

šią akimirką aš, silpnas Dievo 
tarnas, turiu perimti šią neįtikėtiną 
užduotį, tikrai pranokstančią visas 
žmogaus išgales. Kaip galiu tai da
ryti? ... su tikru įsitikinimu galiu pasa
kyti: nesu vienas... neturiu vienas nešti 
to, ko negaliu panešti. Mane saugo, 
remia ir palaiko visi Dievo šventieji. 
Mane taip pat lydi jūsų maldos, jūsų 
atlaidumas, j ūsų mei lė, jūsų tikėj imas 
ir jūsų viltis. Juk šventųjų bendrijai 
priklauso ne tik pirma mūsų gyve
nusios didžiosios asmenybės, kurių 
vardus mes žinome. Šventųjų bendri
ja - mes visi, kurie esame pakrikš
tyti vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir 
Šventosios Dvasios ir kurie gyvena
me Kristaus Kūno ir Kraujo dovana, 
per kurią Jis trokšta mus perkeisti ir 
padaryti panašius į save...” “Mels
kitės už mane, kad mokyčiausi vis la
biau mylėti Viešpatį... mylėti Jo 
kaimenę - jus, šventąją Bažnyčią, 
kiekvieną jūsų atskirai ir visus kar
tu...”

Į jaunimąkreipėsi Popiežiaus Jono 
Pauliaus II žodžiais: “Mano ausyse 
vėl skamba žodžiai, kuriuos ištarė 
velionis popiežius Jonas Paulius II: 
“Nebijokite, plačiai atverkite duris 
Kristui... Jis nieko neatima, o viską 
duoda. Kas Jam save atiduoda, tas 
viską atgauna šimteriopai...”

Taip savo pamokslą baigė Be
nediktas XVI.

Po mišių visi dalyviai sukalbėjo 
tradicinę sekmadienio maldą “Re
gina Coeli” Tada popiežius pop- 
mobilyje apvažiavo Šv. Petro aikštę, 
sveikindamas ir laimindamas tikin
čiuosius.

Apie popiežiaus planus Bažnyčios 
ateičiai - sekančiuose “Darbininko” 
numeriuose. a.ž.

mailto:darbininkas@hotmail.com


• 24
ALp(LK)2628

Nr. 5(39), 2005, Nr.5

ff&uaaaia
dauaua

“Darbininko” administracija 
skelbia knygų išpardavimą, ku
ris tęsis visus 2005-uosius me
tus. Knygos yra išparduodamos la
bai žemomis kainomis. Prašome visų 
skaitytojų pasinaudoti tuo išpardavi
mu, jei ne dabar, tai ateityje.

Laukiame Jūsų, 
mieli skaitytojai, nuomonių, 

patarimų ir pasiūlymų
“Darbininkui”: 
tel.: 718-827-1351 
fax: 718-827-2046 

e-mail: 
darbininkas@hotmail.com

TĖVO DIENĄ 

FATHER’S DAY 
birželio 19 d.

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

Maloniai kviečiame prisiminti savo gyvus ir mirusius tėvus, 
įjungiant juos į šias bendras šv. Mišias.

Tėvo vardas..............................................................................

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

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

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

Gražinkite iki birželio 16 d.
Franciscan Fathers, 341 Highland Blvd.,

Brooklyn, NY 11207
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