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BAISŲJĮ BIRŽELĮ PRISIMENANT
1941 m. birželio išvežimus šiame "Darbininko” numeryje prisimin

sime kitaip negu iki šiol. Leisime apie juos prašnekti žinomai mūsų 
rašytojai, poetei, aktorei, režisierei Birutei Pūkelevičiūtei. Ji 1941 m. 
birželio išvežimų dienas pergyveno laikydama baigiamuosius egza
minus gimnazijoje, kuri iki komunistų okupacijos vadinosi "Šv. Kazi
miero seserų kongregacijos mergaičių gimnazija Kaune ”, o bolše- 
vikmetyje - "Kauno Aštuntoji gimnazija”.

Spausdiname ištraukas, paimtas iš Birutės Pūkelevičiūtės knygos 
“Aštuoni lapai”, kuri 1956 m. gavo "Draugo” romano premiją.

♦ ♦ ♦

Dvylikai laidų įteikė Šventojo Kazimiero gimnazija brandos atestatus.
Dvylika kartų buvo papuošta didžioji salė - Pažaislio rožėm ir iškilmingais 

palmių medeliais. Dvylika kartų plačiai prasivėrė gimnazijos durys ir išleido 
jaunų merginų būrį, naujo pavasario blezdingas, į šiltą birželio naktį. O 
Žaliakalnio papėdėj mirgėjo Kaunas, gatvių žibintais ir nušviestais tiltų takais, 

(nukelta į 5 psl.)
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VATIKANE

Balandžio 23-24 dienomis Vatika
ne vyko nepaprastas popiežiaus 
Jono Pauliaus II sušauktas Amerikos 
kardinolų pasitarimas su Vatikano 
aukštais hierarchais apie JAV kunigų 
pedofilų iškilusį skandalą. Susitikime 
dalyvavo 12 Amerikos kardinolų, du 
vyskupai iš Amerikos Vyskupų Kon
ferencijos, 8 Vatikano aukšti parei
gūnai ir Šv. Tėvas. Susitikimo tikslas 
buvo, kad patys Amerikos kardinolai 

(nukelta į 2 psl.)

Akimirka iš “Dainavos” ansambio koncerto Elizabeth, N J (aprašymą žiūr. 12 psl.)
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Seimas, priimdamas Darbo su
tarties įstatymo pataisas, uždraudė 
sudaryti terminuotas darbo sutartis 
darbuotojo prašymu, kai darbas yra 
nuolatinio pobūdžio. Kitame—Atos
togų įstatymo pakeitime, parlamen
tarai nustatė maksimalią nemokamų 
atostogų dėl šeimyninių aplinkybių ar 
kitokių svarbių priežasčių trukmę iki 
30 kalendorinių dienų per metus. Be
je, kolektyviniuose susitarimuose ir 
sutartyse gali būti nustatoma ir ilges
nė šių atostogų trukmė. Manoma, 
kad priimtos įstatymo pataisos leis 
apginti darbuotojų interesus. Dabar 
darbdaviai, pasinaudodami įstatymo 
nuostata ir priimdami darbuotojus į 
darbą, reikalavo iš jų raštiško prašy
mo sudaryti terminuotas darbo su
tartis nuolatinio pobūdžio darbams 
atlikti. Šiuo metu galiojantis darbo su
tarties įstatymas leidžia sudaryti ter
minuotą darbo sutartį nuolatinio po
būdžio darbams tada, kai yra dar
buotojo prašymas. Elta

Sveikatos apsaugos ministeri
ja parengė naują Greitosios medi
cinos pagalbos (GMP) pianą. Atei
tyje greitosios medicinos pagalbos 
iškvietimus telefonu 112 priims Ben
drosios pagalbos centrai (BPC). 
GMP pagrindinis uždavinys - įvykio 
vietoje pradėti būtinąją pagalbą ser
gantiems arba sužeistiems asme
nims, prireikusjuos skubiai nugabenti 
į ligoninę. BPC priims medicinos pa
galbos prašančių gyventojų telefonų 
skambučius, juos įvertins ir pas pa
cientą pasiųs GMP komandą. Pri
reikus BPC medikai galės gyventojus 
konsultuoti ir patarti telefonu ar per
duoti iškvietimus pirminės sveikatos 
priežiūros įstaigų medikams. BNS

Seimas pritarė vyriausybės tei
kiamam nutarimo projektui, kuriuo

valstybinės svarbos projektu pripa
žįstama celiuliozės gamyklos statyba 
Lietuvoje. Nutarime vyriausybei siū
loma pasinaudoti privačių investuo
tojų ir tarptautinių finansinių ins
titucijų ištekliais projektui įgyvendinti. 
Pasak Aplinkos apsaugos ministro 
Arūno Kundroto, celiuliozės gamyk
la leistų išnaudoti Lietuvos medienos 
išteklius bei sukurtų apie 600 tiesio
ginių darbo vietų. BNS

Lietuvos Prezidento rinkimus 
numatoma skirti gruodžio 22 dieną. 
Pagal Lietuvos Konstituciją, Prezi
dento rinkimus skiria Seimas. Jie 
vyksta paskutinį sekmadienį, likus 
dviem mėnesiams iki Respublikos 
Prezidento kadencijos pabaigos. Da
bartinio šalies vadovo prezidento Val
do Adamkaus kadencija baigiasi 
2003 m. vasario 26 dieną. Elta

Dotnuvos (Kėdainių r.) pranciš
konų vienuolyne daugiau kaip 10 me
tų gyvenęs ir dirbęs vienuolis Tėvas 
Stanislovas - Mykolas Dobrovolskis 
Kauno arkivyskupijos sprendimu pa
skirtas dirbti to paties rajono Paber
žės parapijoje. Joje 83 metų M. Dob
rovolskis kunigavo prieš keliolika 
metų. Balandžio 7 d. vienuolis grįžo 
į nuošalią, vos kelis namus teturinčią 
Paberžę ir apsigyveno šalia bažny
čios verslininkų pastatytame nauja
me name. Statyti namąTėv. Stanis
lovui sumanė Josvainiųmiestelio gy
ventojas V. Dovydas. Šią iniciatyvą 
palaikė nemažai verslininkų. Vieni 
aukojo pinigus, kiti nemokamai atliko 
statybos darbus, gamino baldus. Sta
tybai nemažai paaukojo žmonės iš 
įvairių Lietuvos miestų, pervesdami 
pinigus į labdaros fondo “Tėvo Sta
nislovo namai” sąskaitą. Naujajame 
name, kurį Tėv. Stanislovas vadina 
“Meilės simfonija”, daugiausia vietos 
skirta vaikų valgyklai. Jis sako, jog 
svarbiausia, kad jo kambarėlio lan
gas žvelgia tiesiai į bažnyčią. “Sėdė
siu namelyje prie langelio ir mel
siuosi. Eidamas aplink jūsų visų pa
statytą namą verkiau kaip mažas 
vaikas - koks didelis žmonių geru
mas”, - laimingas sakė Tėv. Stanis
lovas jį pasveikinti susirinkusiems 
keliems šimtams žmonių. LR

AMERIKOS 
KARDINOLŲ 
PASITARIMAS 
VATIKANE

(atkelta iš 1 psl.) 
informuotų popiežių apie čia iškilu
sias problemas; kad Vatikano atsto
vai išgirstų tiesiog iš Amerikos kar
dinolų šios baisios situacijos įver
tinimą; kad drauge rastų būdą kaip 
tuos painius klausimus išspręsti.

Jonas Paulius II dalyvavo atida
romajame posėdyje, kur jis išreiškė 
savo didelį sielvartą dėl kai kurių 
Amerikos kunigų prasižengimų su 
jaunuoliais; pareiškė savo griežtą 
pažiūrą j tuos nusikaltimus, saky
damas: “pedofilija nėra vien tik bai
siausia nuodėmė, bet turi būti laiko
ma kaip kriminalinis nusikaltimas, 
kuriam nėra vietos Bažnyčioje.” Ačiū 
Dievui, kad tų prasikaltimų nėra 
daug, tačiau jie užtraukia įtarimo 
šešėlį ant viso kunigų luomo. Po
piežius pareiškė savo gilų apgai
lestavimą nukentėjusiems ir jų šei
moms.

Antrą kartą popiežius dalyvavo 
susirinkime balandžio 24 d. prieš
piečių metu.

Problemos buvo išsamiai ap
svarstytos ir nutarta, kad birželio 
mėnesį Amerikos Vyskupų Kon
ferencijos pasitarime Dalias, TX, bus 
priimta rezoliucija, kaip elgtis su 
nusikaltėliais kunigais, kuri galio
tų visose Amerikos diocezijose. Ku
nigus, kurie yra apskundžiami nu
sikaltę su nepilnamečiais, reikia 
perduoti civilinei prokuratūrai.

Buvo paskelbtas ir kardinolų 
laiškas kunigams, kuriame, tarp kit
ko, apgailestaujama, kad dėl ke
lių vyskupų padarytų klaidų, per- 
keldinėjant pedofilus kunigus iš 
vienos parapijos į kitą, skandalas 
taip plačiai įsiliepsnojo. Kardinolai 
dar siūlė iki birželio konferencijos 
pravesti Maldos ir atgailos dieną 
visoje Amerikoje.

Atrodo, kad popiežiaus griežta 
laikysena dėl nusikaltėlių kunigų 
pašalinimo gali nulemti birželio mė
nesio konferencijos rezoliuciją.

a.ž.
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BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ

PASKUTINIS BIRŽELIS

Sudiev, paskutini tėvynės birželi, -
Buvai tu, kaip niekad - auksinis ir žalias!.. 
Toli pasiliko, lyg sapnas pranyko 
Geltoni, žali ir raudoni vainikai.

Sudievu, sudievu žydėjimui pievų, 
Kvepėjimui ievų - sudievu, sudievu!

Sukilėlio kelią ir knygnešio dalią 
Tiktai išrinktieji pakelti tegali - 
Už raidę ir žodi, už maldą ir raštą 
Paliekam skausme savo gimtąjį kraštą.

Sudievu, sudievu...

Bet net už Uralo, toli nuo tėvynės,
Širdies nesupančios mums vergo grandinės: 
Nei taiga, nei rimbas, nei ledjūrio vėjas 
Žmogaus ir jo laisvės nebus nugalėjęs. 

Sudievu, sudievu...

Kur ašara krinta, ten paukštė pragysta, 
O kraujo lašai, kaip bijūnai pražysta.
Mus grūdino Kražiuos, Giedraičiuos, Pilėnuos, 
Kad būtų lietuvis kaip plienas, kaip plienas.

Sudievu, sudievu...

Padvelk mums birželi, bent vėju tėvynės; 
Buvai mums, birželi, deja, paskutinis... 
Žydėkite tiems, kur gimtinėj paliko, 
Geltoni, žali ir raudoni vainikai!

Sudiev, sudievu...

Kaip atsirado šis 
eilėraštis/daina?

Lietuvių Gydytojų Korp.! Fra- 
temitas Lituanica rytinio pakraščio 
padalinio metiniame suvažiavime 
1971 spalio 24 d. buvo paskirta 
1,000 dol. premijuoti dainai, kuria 
būtų pagerbti į Sibirą išvežti ir ten 
nukankinti lietuviai. Suvažiavimas 
pavedė dr. Vaclovui Paprockui šį su
manymą realizuoti. Buvo paskelbti 
teksto ir melodijų konkursai.

Teksto konkursui buvo atsiųsti 34 
eilėraščiai, kuriuos parašė 29 auto
riai. Jury komisiją sudarė: pirm.T. 
Leonardas Andriekus, OFM, sekr. 
Paulius Jurkus, Algirdas Kačanaus- 
kas, Pranas Naujokaitis irdr. Vaclo
vas Paprockas. Komisija 1972 m. 
lapkričio 30 d. vienbalsiai išrinko 
premijuotinąĄyto slapyvardžiu pa
sirašytą eilėraštį “Paskutinis birže
lis”. Atidarius voką, paaiškėjo, kad 
Rytas yra Birutė Pūkelevičiūtė. Jai 
paskirta 500 dol. premija.

Birutė Pūkelevičiūtė

Melodijos konkursas buvo pa
skelbtas 1972 m. gruodžio mėn. At
siliepė 6 kompozitoriai. Jury komisiją 
sudarė pirm. kun. Ladas Budreckis, 
sekr. Mykolas Cibas, Vincas Ma- 
maitis, dr. Vaclovas Paprockas ir 
Vytautas Strolia. Komisija 1973 m. 
lapkričio 29 d. nusprendė, kad 500 
dol. premija skiriama kompozicijai, 
pasirašytai Tėvynės birželio slapy
vardžiu. Atidarius voką, paaiškėjo, 
kad autorius yra Bronius Budriū- 
nas.Gaidų albumas mišriam chorui 
su fortepionu išleistas 1974 m. 
Fratemitas Lituanica lėšomis.
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Sfaufytąjai

apie “VaMa/duj 

tat. f

...Pereitais metais, gavus liūdną žinią, kad “Dar
bininkas” daugiau nelankys mano namų, braukiau ašarą 
iš liūdnumo, o šiandien, gavus naują, puikiai suorga
nizuotą, jauną “Darbininką” ir vėl braukiu ašarą iš džiaug
smo ir šaukiu “bravo, bravo, bravissimo”, kad vėl at- 
sistojot ant kojų... Sėkmės ir Dievo palaimos, tik nepa- 
varkit, aš žinau, koks sunkus, kartais ir nedėkingas 
spaudos darbas.

Siunčiu glėbius sveikatos ir gražių, saulėtų dienų 
ateityje (priedas - 100 dol.).

Elena Sakas-Sluder, Littleton, CO

... Dėkoju už atgimusio “Darbininko” nr. 1. Džiau
giuosi, kad laikraštis, kurio skaitytoju buvau visą pus
šimtį metų, vėl grįžo į mūsų namus... vėl gražiai informuos 
visus apie lietuviškuosius įvykius Lietuvoje, pasaulyje ir 
JAV lytinio pakraščio mūsų tautiečių rūpesčius ir at- 
siekimus.

Pirmas numeris, nors ir sumažinto formato, paliko 
puikų įspūdį. Reikia tikėtis, kad naujai sudarytoji 
redakcinė komisija išlaikys leidinį tinkamoje aukštumoje, 
nors ir pasirodantį rečiau.

Tėvų pranciškonų ryžtas tęsti “Darbininką” yra didelė 
dovana išeivių lietuviams. Skaitytojai įvertins šią auką, 
ir atsilieps į leidėjų prašymus.

Nežinodamas, kiek laikraščio prenumerata kainuos, 
pradžiai siunčiu 30 dol. Su geriausiais linkėjimais 

Vacys Rociūnas, Independence, OH

... Dėkoju Jums, kad stengiatės išlaikyti lietuvybę bei 
lietuviškumą išeivijoje. Be Jūsų pastangų būtume daug 
anksčiau sužlugę. Tikrai dėkoju už Jūsų daugiametes 
pastangas (priede - 100 dol.).

Su Dievu
Jonas Aleksoms, Quincy, IL

...Sveikiname atgijusį “Darbininką” ir linkime laimingo 
darbo... Siunčiame 2002 prenumeratą-45 dol.

E Liuberskienė ir šeima, Richmond Hill, NY

Sveikinu su Šv. Velykomis ir pasisekimo! Siunčiu vienų 
metų prenumeratą (100 dol.).

Ona Strimaitis, Putnam, CT

... Esu maloniai nustebinta ir dėkinga, gavusi Jūsų 
naująjį “Darbininką”. Siunčiu prenumeratą už 2002 me
tus (100 dol.). Linkiu Jums geriausios sėkmės Naujuose

Metuose - džiaugiamės, kad “Darbininkas” atgimė.
Lilia Petrulienė, New Canaan, CT

... Džiugi staigmena ir vėl gauti “Darbininką”. Patinka, 
kas rašoma... Gana kilometrinių straipsnių su ginčais ir 
barniais!... Rašykite daugiau apie labdarą ir lietuviškas 
tradicijas. V. A. Dambravos “Neužmirštamos Velykos 
Lietuvoje” - puikus pasiskaitymas jaunimui ir senimui.

Marija Majauskienė, Mt. Laurel, NJ

... Dėkoju labiausiai už atgaivintą “Darbininką”... 
(priedas - 500 dol.).

Dr. Rožė Somkaitė, So. Orange, NJ

...Džiaugiuosi, kad Jūsų “atostogos” jau praėjo. Linkiu 
stiprios sveikatos, kūrybinio džiaugsmo ir Dievo Palaimos 
visuose Jūsų darbuose (priedas -100 dol.)

Malvina Klivečkienė, Woodhaven, NY

...Siunčiu 100 dol. už vienerių metų prenumeratą ir 
auką. Sveikinu sugrįžus ir vėl mus aplankius.

Sėkmės jūsų kilniame darbe. Gyvuokit ilgai!
Sofija Brazauskas, Los Angeles, CA

... Thank you for re-starting “Darbininkas”. You pro- 
vide a tie to our New York and Lithuanian, Catholic 
connections. Our only contact to friends and narnės from 
the past.

We enjoyed your nevv format and look forvvard to 
receiving the “nevv” editions. Enclosed please find our 
donations for your fine vvork (enclosed check for 50.00). 

Julia and Alex Vaicunas, Wakefield, RI

Nuoširdžiai dėkojame už skaitytojų padrąsinan
čius žodžius ir aukas. Daugiau aukotojų ir adminis
tracijos pranešimą žiūr. 15-ame puslapyje.

“Darbininko” kolektyvas ir leidėjai

Juozas Zikaras. Sielvartas. Gipsas, 1922 m. Panevėžys
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BAISŲJĮ BIRŽELĮ PRISIMENANT
(atkelta iš 1 psl.)

lyg dviejų upių klonin nukritęs žvaigždynas.
Ir atėjo mūsų eilė.
Šį šimtadienį mums buvo atskaitytas aštuntosios klasės 

testamentas ir įduotas didysis palikimo raktas.
Mes būsim pati šaunioji -tryliktoji gimnazijos laida. 

Mūsų pavasaris, keturiasdešimt pirmųjų metų birželis, 
bus tikrai atmintinas mėnuo.

♦ ♦ ♦
- Jūs esat šiukšlės! - šaukia Steponas Tvardauskas, 

mūsų konstitucijos mokytojas. - Jūs esat buržuazijos 
raugas, puvėsiai, prisisiurbę proletariato kraujo!

Klasėj visiškai tylu.
Puvėsiai... Dar vakar buvom tautos žiedas, tautos 

ateitis.
Ant suolų guli konstitucijos knygos: prabangūs leidiniai, 

vyno spalvos viršeliais. Kietos jų nugaros grikši, lyg lau
žomi stuburkauliai; aitrus spaustuvės dažų kvapas ir 
raudono šilko juosta puslapiams atžymėti.

Klasėj niekas nesijuokia, nors mokytojas Tvardauskas, 
lyg tyčia, smarkiai švepluoja ir įsikarščiavęs švirkščia 
seiles pro dantis, apspjaudydamas žurnalą.

* ♦ *
Ir mano klasė tyli. Dvidešimt mergaičių ir vienuolika 

berniukų.
Irkos tėvas suimtas. Aldonos namuose vakar buvo 

krata. Mano tėtis taip pat kabo ant plauko - kadrų vir
šininkė j į du kartus apklausinėjo.

Pro atdarus klasės langus dvelkia lengvas vėjas, tas 
pats skaidrus rugsėjo oras. Dvelkia mėlyna rudens diena, 
kai sielvartingai klykia išskrendančios gervės, kai laukinių 
bičių medus kvepia atolo dobilais ir raudoni vijoklių lapai 
skamba, lyg variniai skatikai.Bet šįmet mūsų gimnazija 
vadinasi Kauno Aštuntoji. Mes būsim pradinė abiturientų 
laida: be Lietuvos istorijos, be lotynų kalbos ir be tikybos.

Ir mes tylim. Argi vien dėl to turim tylėti?
Ar tikrai mūsų rankos tuščios, ar jauna jėga nieko 

nežadanti, ar tikrai - visi troškimai menkaverčiai?
Aldonos namąjau paėmė valdžia. Puikų namą Per

kūno alėjoj, žėrintį prasisiekėlio prabanga: inkrustuoti rau
donmedžio staleliai, vonia išklota marmuru, svečiai su
deda vizitines savo korteles ant sidabro padėklo. Ir gim
nazistiški mūsų robaksai tviska visom išlepusio Kauno 
spalvom. Sodo nameliuose kabo kinietiški žiburėliai, lyg 
uždegtos daugiaspalvės armonikos, mes valgom juodas 
vynuoges ir mažus sumuštinius su ikrą; mus šokdina 
patys šauniausi Kauno bernai - krepšinio žvaigž- 
dės.Todėl Aldona mokosi groti citra, nes pianinu skambi
na jau pernelyg daug mergaičių. Mokėsi, nes kas bus 
dabar - nežinia.

* * ♦
Aš žinau, kad dabar atėjo kieta valanda.

Kad tik tada, kai mes rysim karčią malonės duoną, 
kai springsim pažeminimo ašarom, kai mūsų delnai 
pratrūks pūslių skauduliais ir sukepę lūpos nuolankiai 
dėkos už vandens gurkšnį, kad tik tada atpirksim šešiolika 
savo pavasarių, kuriais mus užliūliavo paikindamas 
Kaunas.

Mums bus leista šitaip išsigelbėti. Nes mūsų rankos 
nėra tuščios ir ne visi mūsų troškimai menkaverčiai.

Ir tik Viešpatie, tik nemaršus mūsų Dieve - palik 
mums žmogiškąjį išdidumą. Neatimk ir jo.

♦ ♦ ♦
Tą lemtą birželio keturioliktosios rytą mūsų gimna

zijoje vyko matematikos egzaminai.
Aš nubudau, kai garsiai trinktelėjo kambario durys. 

Ant slenksčio stovėjo mama, išbalusi kaip drobė, laiky
dama rankoj duonos kepalėlį ir pieno bonką.

- Kelkis, vaike. Nemiegok... - ištarė ji drebančiom 
lūpom. - Lietuvius veža...

Aš bėgau gimnazijon visu keliu. Akyse mirgėjo pa
dangų provėžos Molėtų gatvės smėly, praviri vartai, rau
donos sunkvežimių žvaigždės, rankose suspausti ryšulė
liai ir veidai, veidai... Pilki, nepažįstami veidai, staiga ar
timi, lyg kraujo giminaičių.

Klasė buvo dar tuščia. Įbėgau pro duris ir užsiguliau 
ant palangės. Birželio rytas buvo šiltas ir debesuotas. 
Raudonosios Armijos prospektu leidosi žemyn sunkveži- 
miai.Aš net negalėjau verkti. Tik jutau, kaip man dreba 
visi sąnariai.

Čia, ant kalno, iš ketvirtojo Saulės rūmų aukšto, ne
besigirdi sunkvežimių burzgimo. Atrodė, kad jie rieda 
kurčioj tyloj, krinta vienas po kito prarajon, prarajon... 
Lyg atplėšti akmens luitai, nesustabdomi pražūties 
įsibėgėjime.

Liudos egzaminuose nebuvo.Tik vakare mes sužino
jom: išvažiuodama j i prisiskynė alyvų puokštę.

Irka dar išlaikė ir rusų kalbos egzaminą. Tik šeštadienį, 
per birželines pamaldas, prie manęs staiga priklaupė 
Rima:

- Irką išvežė... - sušnabždėjo ji. - Dabar, prieš kelias 
valandas.

Bažnyčia buvo pilna žmonių. Kraujo raudonumu degė 
bijūnų puokštės; virš altoriaus, vakarinės žaros atspin
džiuose, liepsnojo Dievo širdis.

Kažkur, iš labai toli, skambėjo litanijos žodžiai:
Jėzaus Širdie - amžinosios tėvynės troškime, Jėzaus 

Širdie - Tavyje viltį turinčiųjų išganyme...
O aš bejausmėm lūpom kartojau - pasigailėk, pasi

gailėk mūsų... Mūsų visų...

♦ ♦ ♦
Atestatą pasiėmiau vasaros gale.
Raudonieji Saulės rūmai ir dabar, kiekvieno saulėlydžio 

gaisre, dega, tviska skaisčiom ugnim. Lyg ten ir būtų 
užmigusi žioruodama saulė.

Jei tylų vakarą koptum į kalną, atpažintum savo klasės 
langus, spindinčius pro vešlių kaštonų šakas.
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SVEČIAS PRANCIŠKONAS IŠ LIETUVOS

(pradžia praeitame nr.)
Praėjusiame “Darbininko” nume

ryje pristatėme Tėvą Gediminą 
Numgaudį, OFM, kuris čia ga
vėnios metu lietuviškose parapijose 
pravedė rekolekcijas. Su juo pasi- 
kalbėj imą spaudai parengė Salvijus 
Kungys, kuris gyvena pranciškonų 
vienuolyne, yra nesenai atvykęs iš 
Lietuvos, ten baigęs mokslus, ben
dradarbiavęs su pranciškonais. Čia 
jis dirba “Darbininko” red. kolektyve 
ir talkina vienuolyne, mokytojauja 
Maironio lituanistinėje mokykloje. 
Kai čia lankėsi Tėv. Gediminas, jis 
jam pateikė keletą klausimų, kurie 
plačiau supažindina su svečio veikla. 
Spausdiname pokalbio ištraukas.

♦ ♦ ♦
Salvijus Kungys: Gal gali pami

nėti, kur tarnavai kariuomenėje, at
likai privalomą karinę prievolę?

Tėvas Gediminas: Tai buvo 
“stroibatas” - darbo batalionas 30 
km nuo Gomelio, Barščiovkos kai
me, Baltarusijoje. Ten aš dirbau.

S’. K: Minėjai, kad pradžioje ne
buvai priimtas į kunigų seminariją; gal 
todėl, nes buvo tradicija versti stu
dentus (klierikus) būti KGB darbuo
tojais?

T. G.: Nepaminėjau, kad 1982 m. 
pas mane buvo krata. Tada baigiau 
mokyklą. Tokių incidentų su sau
gumu turėjau dar būdamas moks
leiviu 11 klasėje: Kalvarijoje buvau 
areštuotas, nes ten fotografavau, fil
mavau, Svarinsko pamokslą įrašiau. 
Tai viską iš manęs atėmė. Ko gero, 
jau nuo tada buvau saugumo aki
ratyje. Paskui saugumas tardė dėl 
Jadvygos Bieliauskienės bylos, no
rėjo, kad atsižadėčiau savo parašo 
ir jie galėtų apkaltinti suklastojus 
parašą. Užsiminė, kad aš tikriausiai 
stosiu į seminariją. Jie galėtų padėti, 
jei aš sutiksiu bendradarbiauti su 
saugumu. Jie mane padarytų ir vys
kupu, ir išsiųstų į Romą. Tokius paža
dus davė dar prieš armiją. Bandė lyg 
gąsdinti: jei nesutiksiu bendradarbiau
ti, tai armijoje man gali būti blogai. 
Bet kažkaip Dievas saugojo mane, - 

kariuomenėje buvo visiška ramybė. 
Tiesa, aplinkui buvo žmonių, kurie 

sekė mane. Kariuomenėje ramiai 
praleidau laiką be jokių KGB nuoty
kių. Norėjau grįžęs stoti į seminariją, 
tai nenorėjau konfliktų. Trejus metus 
gavau neigiamą atsakymą, nuo 1985 
iki 1988 metų. Ir 1988 m. buvau ga
vęs neigiamą atsakymą, bet rudenį, 
kai prieš mokslo pradžią beliko tik 
savaitė, mane pakvietė į seminariją. 
Dar Telšiuose būnant zakristijonu 
1987-88 m., gavau 14 parų arešto 
dėl Rainių kankinių kapo. Tada 
vasario 16 nešėm vainiką, - buvo 70- 
ties metų sukaktis nuo Rainių įvykių. 
Prieš tai buvo susitikimas su saugu
miečiais. Jie bandė mane palenkti 
bendradarbiauti. Aš atsisakiau, bu
vau sutikęs pradėti studijas pogrindy
je. Manęs jau nejaudino: ar įstosiu, 
ar ne. Aš pajutau, kad jie, neleisdami 
iš karto stoti seminarijon, mane tik 
paruošė tam žygiui. 1988 m. vasarą 
buvau net išsigandęs kunigystės. 
Įvykiai ir laikas mane pakeitė. Atsi
liepiau į Dievo kvietimą ir pradėjau 
mokytis. Taip tapau kunigu, šiandien 
nesigailiu žengto žingsnio ir esu 
laimingas.

S. K: Pokalbio metu minėjai, kad 
mokeisi kunigų seminarijoje Tel
šiuose. Kada tai buvo?

T. G: Pradžioje du kursus baigiau 
Kaune. Tada broliai atsiminė, kad 
man reiktų atlikti noviciatą, laikinai 
sustabdžiau mokslus. Nuo 1991 m. 
jau studijas tęsiau Telšiuose.

S. K: Ar daug teko dirbti Kata
likų Kronikos labui?

T. G.: Aš jos nespausdinau, tik 
išnešiodavau, išdalindavau žmonėms. 
Kartą dar nesusegtą kronikos numerį 
turėjau užsikišęs autobuse. Kažkaip 
tie lapai man išslydo ir pasklido auto
buse. Lapus surinkęs sprukau iš au
tobuso. Atrodė man, kad mane seka 
žmogelis, bet nieko nebuvo. Krata 
buvo 1982 m.

S. K: Ar teko pažinti tuos žmo
nes, kurie leido Kroniką?

Tėv. Gediminas Numgaudis, OFM

T. G.: Taip. Pažinojau Nijolę 
Sadūnaitę, Antaną Šeškevičių, kuni
gus Zdebskį, Valavičių, Kaunecką, 
Tamkevičių, Svarinską. Važiuoda
vom klausytis jų pamokslų, dary
davom jų įrašus, juos platindavome.

S. K: Kokie tavo įspūdžiai iš vieš
nagės Amerikoje?

T. G.: Man Amerikoje nelengva: 
kitos tradicijos, kita kultūra, bet da
lintis evangelija galima bet kur. Vi
siems neįtiksi. Svarbiausia išpildyti 
Dievo valią. Meldžiuosi, kad Dievas 
kalbėtų mano lūpomis. Noriu at
kreipti dėmesį į maldą, laikas nebe
dejuoti, bet pradėti dėkoti Dievui už 
tai, ką gavome, ir prašyti naujo dva
sinio pabudimo. Pirmiausia malda, 
paskui ateis visa, ko trokštame, ko 
mums reikia. “Darbininko” skaityto
jams linkiu patikėti maldos jėga. Su 
malda mes galime išspręsti daug da
lykų: ne murmėdami, ne kaltindami 
vieni kitus, bet melsdamiesi, kad Die
vas laimintų mūsų darbus.

Algirdo Greimo 
mirties metinės

2002 m. sukanka 10 metų, kai 
1992-aisiais Paryžiuje mirė Algir
das Greimas, lingvistas, semiotikas, 
rašytojas, profesorius. Baigęs Gre
noblio universitetą, profesoriavo 
Egipte, Turkijoje, Prancūzijoje. 1940- 
1941 m. dirbo Vilniaus universitete. 
Išleistos jo darbų trys knygos lietuvių 
kalba. Palaidotas Kauno Petrašiūnų 
kapinėse. Buvo gimęs 1917 m. kovo 
9 d. Tūloje (Rusija). LR
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Putnamo, CT, žinios
Svarbiausias [vykis, kurį putnamiečiai išgyveno, buvo "Darbininko ” 

pasirodymas. Ne vienas apie tai galvojo ir tikėjosi. Naujoji Anglija ir 
vėl turės savo laikraštį. Ačiū tėvams Pranciškonams, kad sumokėjo 
"Darbininko ” skolas. Ačiū darbštiems entuziastams, kad pasiryžo jį 
toliau leisti. O mes jo lauksime ir kiek galime vienaip ir kitaip padėsime, 
prisidėsime. Ačiū Dievui.

* * *

Putnamo lietuvių telkinio žinios 
sukasi apie įvykius M.N. Pr. Seserų 
vienuolyne ir Matulaičio Slaugos 
Namuose (kurie visuomet laukia 
naujų lietuvių gyventojų), nes jų 
patalpose vyksta minėjimai, suva
žiavimai, į kuriuos renkasi to telkinio 
nariai.

Vasario mėn. buvo atvykusi 
vienuolijos vyriausioji vadovė, nuo
latos gyvenanti Vilniuje, sesuo Igne 
Marijošiūtė. Aplankė seseles Ame
rikoje ir Kanadoje, dalyvavo Ame
rikos provincijos seserų pasitari
muose, daug laiko praleido Matu
laičio Slaugos Namuose su sergan- 
čiom seselėm. Paskutinę lankymosi 
dieną susitiko su “Neringos” admi
nistratore Dana Grajauskaite, kuri 
buvo atvykusi į savo tetos, seselės 
Terezinos Grajauskaitės laidotuves, 
kartu su savo mamyte iš Kanados. 
Seselė Terezina po sunkios ligos 
ramiai iškeliavo pas savo Viešpatį 
ir kovo 4 d. atsigulė šalia savo drau
gių “Dangaus vartų” kapinaitėse.

“Neringos” vadovai, atvykę pareikšti Danai Grajauskaitei užuojautą dėl jos 
tetulės sės. Terezinos mirties, susitiko su savo buvusia vadove sės. Igne 
MarijošiOte (iš k. į deš.): Aidas Kupčinskas, sės. Ignė Marijošiūtė, Aldona ir 
Norbertas Lingertaičiai

Nepriklausomybės minėjimo, įvykusio vasario 17 d. Putname, CT, prelegentas 
Paulius Jurkus su jaunosiomis pianistėmis Emilija ir Ona Rygeiytėmis

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimą putnamiečiai atšventė 
vasario 17 d. Matulaičio Slaugos 
Namų auditorijoje. Minėj imą pradėjo
L. B. Valdybos pirmininkas Vytautas 

Alksninis trumpai apžvelgdamas da
bartinę Lietuvos padėtį. Pagrindinę 
kalbą pasakė rašytojas Paulius Jur
kus. Jo tema: vysk. Motiejus Valan
čius. Lietuva ir daugelis JAV lietuvių 
bendruomenių pernai šventė šio di
džiojo vyskupo 200 m. gimimo jubilie
jų. Prelegentas puikiai sujungė Lie
tuvos Nepriklausomybės idėją su 
vysk. Valančiaus asmeniu ir darbais.

Lietuvai būtinai reikėjo tokios asme
nybės, kad tauta norėtų būti laisva ir 
nepriklausoma. Jis buvo kaimiečių 
vyskupas, o iš kaimo kilo ir pirmieji 
nepriklausomybės žadintojai ir kovo
tojai. Gyvai, su humoru plaukė P. Jur
kaus pasakojimas apie vyskupą, jo 
santykius su lenkais kunigais, jo kovą 
už blaivybę, lietuvių kalbą, išleistus 
pasakojimus ir pasakas Lietuvos vai
kams ir jaunimui. Visi su pasigėrė
jimu gaudė jo kiekvieną žodį, o jam 
pabaigus, labai ilgai ir nuoširdžiai 
plojo.

Antroje dalyje su dainomis pasi
rodė keturi gražiabalsiai dainininkai: 
R. Kezys, Z. Jurys, V. Alksninis ir 
R. Drazdauskas. Pastarasis dainas 
palydėjo ir solo pagrojo akordeonu. 
Keletą kūrinėlių fortepijonu paskam
bino Emilija ir Ona Rygelytės. Nuo
taikingas ir skaitlingas minėjimas, 
kuriame galėjo dalyvauti ir Matu
laičio Slaugos Namų gyventojai, bai
gėsi turtingomis vaišėmis.

Aldona Prapuolenytė
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(pradžia nr. 2)
Išvydę tas minias, išgirdę jų dainą, pamiršome la- 

gerfiihrerio pamokslą ir krematoriumo dūmus ir pra
dėjome ramintis, kad jei tiek tūkstančių žmonių tą naštą 
išlaiko, tai nežūsime ir mes.

Plati ir dideliais medžiais apsodinta gatvė skyrė lagerio 
barakus į dvi eiles. Ta gatve, lyg Laisvės alėja, nuvedė 
mus į vadinamąjį “Zugangsblock” (naujokams skirtą 
baraką), kur išskirstė į visus keturis kambarius.

Aš patekau į ketvirtą kambarį. Tat didelis 10x10 m 
kambarys, pristatytas didelių stalų. Pasieniais pastatytos 
siauros spintos, ant kurių sustatytos ir gražiai išrikiuotos 
taburetės. Viename kambario gale stovėjo lova ir mažas 
staliukas. Tai kambario seniūno kampas, iš kurio, tik 
mums įžengus į kambarį, prie mūsų priėjo stambus, 
jaunas, stipriai sudėtas kalinys. Tai kambario viršininkas, 
tikras “karalius”. Jis tuoj pat vėl mus išrikiavo, suskaitė, 
ir žiūrėdamas į mus, vaikščiojo po kambarį, kuriame 
viešpatavo visiška tyla. Ten buvę kaliniai sėdėjo tyliai, 
lyg pelės po šluota ir skersi žiūrėjo į mus. Po trumpos 
pauzės kambario “karalius” pradėjo tardymą. Klausė 
kiekvieną iš eilės... “Už ką patekai”? Pirmasis aiškinosi, 
kad buvęs suimtas už “flirtą” su lenkaite. Kambario 
seniūnas (Stubenaltester) puolė jį mušti, keikdamas: 
“Kaip tau ne gėda vokiečių vardą teršti”? Apmušė jį iš 
visų pusių. Antrasis iš eilės buvo lenkas. Šis, lyg tyčia, 
stovyklon atvežtas už “reikalų turėjimą” su vokietaite. 
Šiam irgi teko antausių ir priekaištų “kaip tu drįsti vokiečių 
rasę niekinti”! Ir taip ėjo iš eilės. Laukiau ir aš, kada 
ateis eilė išpažinti savo nusikaltimus ir atsiimti “užmokes
čio” dalį. Laimei, “karaliukas”, kitus bemušdamas, pavar
go, todėl mane paliko ramybėje.

Po tų pirmųjų “įvedybų” perdavė mus kambario 
raštininkui, kuris, kaip ir kiekvienoj Vokietijos įstaigoj, 
vėl užrašė mūsų vardą, pavardę, tėvo vardą ir t.t.

Nors mes buvome išalkę kaip vilkai, tačiau valgyti 
mums nieko nebedavė. Buvojau vėlu, todėl “Stubenal
tester” padėjėjas tuoj pat priskyrė mus prie kurios nors 

spintos, išdavė po aliuminį dubenėlį, lėkštę, peilį, šaukštą, 
rankšluostį, indams šluostyti skarelę ir trumpai supažin
dino su tvarka. Priminė didžiausios švaros reikalą ir 
parodė, kaip pakloti lovą. Žodžiu, per kelias minutes 
buvome supažindinti su viskuo. Po to liepė nusirengti, 
drabužius sudėti ant kėdės, šliures pastatyti specialion 
lentynon, kur kiekvienas turi sau paskirtą numerį. Nuvedė 
į miegamąjį, kur tik basam ir su baltiniais tegalima įeiti 
(žiemos metu leidžiama pasiimti paltą). Miegamojo 
vyresnysis kiekvienam nurodė lovą ir dar kartą įspėjo, 
kad iš ryto reikia greit ir gerai ją pakloti. Priminė, kad 
dėl lovos paklojimo daug sunkumų mūsų laukia.

Dienos programa
Atsigulėme, bet alkis ir šaltis neleido miegoti. 1941/ 

42 metų žiema buvo labai gili ir šalta. Miegamajame 
krosnies nebuvo, o visi langai atidaryti. Per visas naktis 
laikydavo visus langus atdarus, kad mes negautume 
džiovos. Po ilgo budėjimo užmigau. Pabudau tik skardaus 
šauksmo “aufstehen” pažadintas. Tai buvo 6 vai. iyto. 
Visi šoko iš lovų kaip akis išdegę. Vieni puolė praustis, 
kiti lovų kloti. Su tuo klojimu reikėjo skubėti, nes, atėjus 
kaimynams iš prausyklos, reikėjo juos prie lovų prileisti, 
o pačiam šokti praustis.

Prausykloje buvo dvi didelės praustuvės. Pasieny irgi 
buvo vandens kranai.Nors prausykla buvo nemaža, bet 
iš ryto sunku buvo prie vandens prilįsti, nes tai buvo 
dviems kambariams bendra prausykla.

Reikėjo praustis kasdien iki juosmens. Niekam nevalia 
prausyklon įeiti su marškiniais. Labai dažnai kur nors 
prausyklos kampe stovėdavo kurio nors kambario se
niūnas ar jo pastatytas žmogus, kuris žiūrėdavo, kad visi 
iki juosmens praustųsi. Grįžus kambarin, rankšluostį 
reikia sulenkti į tris dalis išilgai, jįdailiai rankomis išlyginti, 
suspausti ir lyg kokį dailų kaspiną, pakabinti spintoje, 
savo pusėje. Vargas tam, kurio rankšluostis bent kiek 
vėliau išsivynios ir nebeatrodys kaip suprašyta juosta. 
Toks nelaimingasis bus apmuštas be pasigailėjimo.

Pirmąjį rytą kambario seniūnas patikrino visų mūsų 
rankšluosčius. Vieną labai smarkiai apdaužė, nes jo 
rankšluostis buvo permažai drėgnas. Vadinasi, rankš
luosčio drėgnumas ėjo įrodomąja medžiaga, kad jis ne 
iki juosmens prausėsi.

Pirmiesiems antausiams nuskambėjus, bendragy- 
ventojai atnešė du didelius kavos bakus. Visi pasiėmėme 
savo dubenėlius ir laukėme pusryčių. Kambario seniūno 
padėjėjas šaukė visus iš eilės pavardėmis, o seniūnas 
iššauktajam davė po kavos litrą. Taip pat ir pietus bei 
vakarienę išduodavo pagal sąrašą, kad niekas nedrįstų 
du kartus pasiimti davinio.

Po kavos reikėjo skubėti išplauti dubenėlį, gerai jį 
iššluostyti ir pastatyti savo vietoj. Mačiau, kaip senesnieji 
likimo draugai, iššluostę dubenėlį skarele, šveitė jį dar 
popierium. Tai darydami, akimis sekė kambario “karalių”, 
kad jis nepamatytųjų gudrybių, kokiomis priemonėmis 
jie nori pasiekti reikalaujamą rezultatą: “ dubenėlis turi 
blizgėti kaip saulė”.
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Nespėjome dar šveičiamuoju popieriumi pabrūžinti 
vidinių spintos sienų, iš visų kampų išpūsti dulkių, kaip 
jau išgirdome komandą; “Alle raus! Zimmerdienst 
aufgeth’s!”Tai buvo ženklas, kad jau pats laikas palikti 
kambarį.

Kiekvienas griebė savo kėdelę, statė ją ant savo 
spintos ir, sugriebęs savo rainą milinę bei šliures, lėkė 
lyg deginamas iš kambario lauk. Celės vyriausiasis vaikš
čiojo su lazda ir taikėsi kuriam nors pabraukti per šon
kaulius. Sagas susisagstyti teko jau kieme, nes kambary 
buvo aukštas įtempimas.

Kieme vieni stovinėjo, kiti vaikščiojo kažką galvodami, 
treti bandė sušilti besimankštindami. Bet ne kiekvienas 
čia turėjo energijos mankštintis, nes tūkstančiai žmonių 
džiaugėsi, kad jie dar šiaip taip ant kojų besilaiko. Daug 
kas bandė šildytis glausdamiesi viens prie kito. Tai tikrai 
geras būdas išnaudoti savo artimo kūno temperatūrą. 
Tik ir su tuo reikėjo būti atsargiam, kad kartais SS-as 
bei bloko ar kambario vyresnysis to nepamatytų ir ne
apkaltintų homoseksualizmu.

Taip reikėjo stovėti lauke, nepaisant šalčio ar lietaus, 
iki rytinio patikrinimo, kuris būdavo pusiau septintą 
valandą. Patikrinimui kiekvieno bloko vyrai sustodavo 
savo bloko kieme, išsirikiuodavo po 10 ir su daina eidavo 
stovyklos aikštėn, kur reikdavo vėl dailiai, kariškai iš-

A. A. EUGENIJAI MINKŪNIENEI
Nors Eugenija Minkūnienė 

nebuvo didelio ūgio, ji buvo 
stiprios dvasios ir geros šir
dies. Jai svarbiausia buvo 
Dievas, šeima, mokslas, lie
tuvybė ir darbas.

Ji gimė 1919 m. gruodžio 
8 d. Stalingrade. Eugenija 
augo Šiauliuose ir baigė Šiau
lių gimnaziją. 1939 ištekėjo už 
Petro Minkūno. Jie susilaukė 
dukrelės Dalios ir sūnaus Re- 
gučio. Eugenija pradėjo stu Eugenija Minkūnienė

dijuoti chemiją Vilniaus Universitete, bet, deja, karui 
prasidėjus, universitetas užsidarė ir jos studijos buvo 
nutrauktos.

1944 m. Eugenija su Petru ir Dalyte pasitraukė į 
Vokietiją. Sūnelis sirgo, turėjo jį palikti su savo mama. 
Jie manė, kad po karo greitai grįš į Lietuvą, tačiau taip 
nebuvo. Regutis mirė 1946 m., o metais vėliau - ir Eu
genijos mama. Žinoma, apie tai sužinojo tik po daugelio 

silygiuoti. Tada prie kiekvieno bloko prieidavo vienas iš 
SS-ų, o bloko viršininkas (irgi kalinys, tik gerai įsįėdęs ir 
stiprios rankos) sukomanduodavo: “Ramiai! Kepurę 
nusiimk!” Komanda turėjo būti įvykdoma taip, lyg tai 
būtų vieno žmogaus daroma. Jei kuris bent kiek pa
vėlindavo ar pasiskubindavo sujos vykdymu, tai tiek jis 
gaudavo už tai, tiek visas blokas turėdavo tai kartoti 
keliolika ar net keliasdešimt kartų.

Blokų vadai gautą raportą perteikdavo raporto fūh- 
reriui, kuris visus duomenis raportuodavo stovyklos 
viršininkui - lagerfiihreriui. Labai dažnai to pono, lagerio 
vado, reikdavo laukti gana ilgai. Vidutiniškai imant, iki 
1943 metų tie patikrinimai trukdavo apie pusantros 
valandos. Tokie patikrinimai buvo 3 k. per dieną: rytą, 
per pietus ir vakare, nepaisant, ar buvo šalta, ar karšta, 
ar snigo, ar lijo. Į tuos patikrinimus turėjo eiti visi, išskyrus 
tuos, kurie buvo stovyklos ligoninėje, “revyru” va
dinamoje. Tai buvo tikra kankynė! Bestovėdami nepap
rastai pavargdavome, o vidurvasaryje - saulės kaitroje 
- širdis alpdavo iš nuovargio ir silpnumo.

Po patikrinimo būdavo komanda: “darbo kolonas 
formuok!” Tada visa aikštė virsdavo skruzdėlynu, kur 
kiekvienas bėgdavo įjo kolonai skirtą vietą. Kiekvienas 
skubėdavo, nes aikštėje pilna SS-jų, kurie prižiūrėdavo, 
kad kiekvienas bėgte bėgtų. (tęsinys kitame nr.) 

metų, kai Stalinas mirė ir jie vėl galėjo susirašinėti su 
giminėmis Lietuvoje.

Vokietijoje Eugenija vėl įstojo į universitetą(Muen
chene) ir toliau tęsė savo studijas. Bet ir vėl turėjo nu
traukti studijas, nes gimė antra dukrelė - Laima. 1948 
m. Eugenija ir Petras su dviem mažom dukrom atvyko į 
Ameriką. Eugenija vakarais pradėjo dirbti “Sunshine Bis- 
cuit” kompanijoje, kur dirbo ir daugiau lietuvių. Vėliau, 
baigus buhalterijos kursus, Eugenija perėjo dirbti į “Biddle 
Purchasing Company”. Ten išdirbo 24 metus. Kompani
jai užsidarius, Eugenija pradėjo dirbti “Kasoj” - lietuvių 
kredito unijoj. Ten išdirbo 9 metus, todėl daug lietuviųją 
prisimena. Ji daug kam atidarė taupymo sąskaitas, 
certifikatus, sutvarkė IRA (pensijų sąskaitas) ir 1.1.

Eugenijai labai patiko keliauti. Ji daug kur keliavo su 
Petru ir anūkais. Vyrui 1987 m. mirus, ji ir toliau keliau
davo su dukrom, anūkais ir prisidėdavo prie R. Kezio 
organizuotų kelionių. Kasmet žiemas ji praleisdavo St. 
Petersburg Beach, Floridoje, o kas vasarą važiuodavo į 
Kennebunkport, Maine, į Ateitininkų stovyklą pas pran
ciškonus. Jai Maine patiko, nes iš visur suvažiuodavo 
jos visa šeima ir tuo pačiu galėjo pabendrauti su draugais.

1999 m. mes atšventėmjos 80-tą gimtadienį Maine. 
Jai buvo didelė staigmena, kai visa šeima suvažiavom ir 
susirinkom “Boatyard” restorane ir suruošėm jai iškil
mingus pietus (jos gimtadienis yra gruodžio mėn.). Kas
met tradiciškai ji surengdavo šeimyninį pokylį Maine. 
Tai dabar mes nutarėm, kasmet visi susirinkti Kenne- 
bunkporte ir ten turėti “močiutės” pietus. Tikimės, kad 
anūkai ir proanūkiai tęs tą tradiciją ir kartu suėję prisi
mins Močiutę Eugeniją. Dukra Laima
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Yorko Lietuvių Gydytojų ir Dantų Gydytojų Draugijos metinis narių susirinkimas įvyko š. m. balandžio 28 d. LK 
Religinės Šalpos patalpose. Prieš susirinkimą, 10 vai. ryto Tėvų Pranciškonų koplyčioje T. Pr. Giedgaudas, OFM, aukojo 
mišias už mirusius draugijos narius ir jų šeimas. Draugijos pirm. dr. K. Paprockaitė-Šimaitienė pravedė susirinkimą. Dr. 
A. Pliura skaitė paskaitą apie naujausius vaistus. Iš Putnam, CT, specialiai buvo atvykęs dr. J. S. Kriaučiūnas, kuris skaitė 
atsiminimus iš savo knygos “Grąžino skolą”. Fotomontažas T. Pr. Giedgaudo

/vykiai 
paaaaty/e^Si

Komunistų sugriautos Kristaus 
Išganytojo cerkvės Maskvos centre 
atstatymas pagal dabartinį Rusijos 
valiutos kursą siekė virš 170 mln. dol. 
Stačiatikybės atgimimo posovietinė
je Rusijoje simboliu tapusios šventyk
los atstatymo darbai prasidėjo 1994 
m. ir truko daugiau kaip penkerius 
metus. Auksu spindinti ir marmuru 
išpuošta daugiau kaip 100 metrų 
aukščio Kristaus išganytojo cerkvė 
yra didžiausia Rusijoje. Joje vienu 
metu gali melstis dešimt tūkst. žmo
nių. Pirmoji šventykla šioje vietoje 
buvo pastatyta XIX a. pirmojoje pu

sėje kaip padėkos už Rusijos perga
lę 1812 m. kare prieš Napoleono ka
riuomenę ženklas. 1931 m. J. Stali
no įsakymu ji buvo nugriauta, o jos 
vietoje įrengtas baseinas. Reuters

Nors po rugsėjo 11-osios įvy
kių JAV aukšti pastatai viso pasaulio 
gyventojams kelia nerimą, Londono 
taryba pritarė aukščiausio Europos 
pastato statybos projektui. 306 met
rų aukščio bokštas, vadinamas “Stik
lo šuke”, turės 66 aukštus (Pasaulio 
prekybos centro dangoraižiai buvo 
417 metrų aukščio) ir iškils virš Tem
zės Londono Southpark rajone. Jis 
bus septyniais metrais aukštesnis už 
šiuo metu aukščiausiu Europos pas
tatu laikomą Frankfurto “Commerz-

bank AG” dangoraižį. Naujasis Lon
dono dangoraižis bus statomas pen
kerius metus. Projekto biudžetas 
sieks 495 mln. dol., bus 10 tūkst. dar
bo vietų. Bokštą projektuoja garsus 
architektas Rene Pian, kuris dirbo 
Osakoje, Sidney, Berlyne. Paskutinis 
jo darbas - “New York Times” biurų 
pastatas Nevv Yorke. Elta

Olandija-pirmoji pasaulio vals
tybė, įteisinusi eutanaziją. Dabar visi 
pacientai, ne jaunesni kaip 12 metų 
(!) ir sergantys nepagydoma liga, 
patys gali nuspręsti, ar nutraukti savo 
gyvybės siūlą. Olandijos pavyzdžiu 
netrukus gali pasekti Belgija. Šios ša
lies parlamente jau diskutuojama tuo 
klausimu. Elta
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SHALINS
FUNERAL HOME, Ine.

84-02 Jamaica Avė., 
Woodhaven, NY 11421

Suteikia garbingas 
laidotuves 

Koplyčios parūpinamos 
visose miesto dalyse

Kreipkitės:
(718) 296 - 2244

Kviečiame paremti TAUTOS FONDĄ 
savo darbu ir aukomis.

Remdami TAUTOS FONDĄ remiate Lietuvos švietimą 
ir demokratijos įtvirtinimą Lietuvoje.

TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.

Aukas siusti:
351 Highland Blvd. tel/fax: (718)277-0682
Brooklyn, NY 11207-1910 eLpaštas:TAUTFD@aol.com For more information please call 

1-888-205-8851 or 1-888-615-2148

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

Garantuotas, greitas ir saugus siuntinių 
pristatymas nuo DURŲ iki DURŲ 

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

I LIETUVA LATVIJA BALTARUSLJA RUSIJA
ATLANTIC EXPRESS CORPORATION 

PICKUP SCHEDULE FOR MAY AND JUNE
May 14 Putnam, PA 2-4 pm
May 21 New Haven, CT 2-4 pm

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

May 23 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm

May 25 Brooklyn, N Y 12-1 pm
Jun 4 Nevv Haven, CT 12-1 pm

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

Jun 6 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm

Jun 8 Brooklyn, N Y 12-1 pm
Jun 9 Philadelphia, PA 1-2 pm

(atSt. Andresv Lithuanian Church 1913 Wallace St.)
Baltimore, MD 4-5 pm

Jun 18 Putnam, CT 2-4 pm
Jun 25 New Haven, CT 12-1 pm

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

Kviečiame visus taupyti ir skolinti iš 
lietuviu išteisto ir vadovaujamo

SCHUYLER SAVINGS BANK
24 Davis Avė.

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

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

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

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

Patogios darbo valandas, 
pilnai Federalinės valdžios apdraustos sąskaitos 

Kalbame lietuviškai..

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

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

LIETUVA 2002
Pigiausios kainos skrydžiams į 

VILNIŲ 
iš New Yorko, Chicagos, Los Angeles, 

Detroito, Clevelando, Floridos ir kitų JAV 
miestų Finnair ir kitomis oro linijomis.

• Mašinų rezervacijos Vilniuje 
•Viešbučiai

•9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą

VYTIS TRAVEL
40-24 235 St 

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

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

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

mailto:TAUTFD@aol.com
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
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Puikus “Dainavos” ansamblio pasirodymas

“Nuostabus koncertas! Daugiau 
tokių organizuokite, - ne tik pati 
atvažiuosiu, bet dar trisdešimt kitų 
atsivesiu”, - “Dainavos” koncerto 
pertraukos metu mane pamačiusi 
džiaugsmingai pasakė Virginija Ud- 
raitė, mokytoja iš Šiaulių. “Labai my
liu liaudišką muziką! Negaliu ramiai 
pasėdėti - kojos pačios kilnojasi pagal 
muzikos ritmą”, - tęsė Virginija.

Tai buvo ne atsitiktinė asmeninė 
jos vienos nuomonė. Jągalėjo patvir
tinti beveik visi balandžio 6 d. šeš
tadienio vakarą atvykusieji pas mus 
į Šv. Petro ir Povilo parapijos, Eliza
beth, NJ, organizuotą koncertą, kurio 
metu pasirodė vienas žymiausių Lie
tuvoje dainų ir šokių ansamblis 
“Dainava” iš Alytaus.

Tą vakarą susirinko gausus, apie 
250 įvairaus amžiaus žmonių būrys, 
pradedant vienų metukų mažyliais ir 
baigiant 93 metų sulaukusiu Jonu 
Morkiu. Ir nei vienas nebuvo nuvil
tas. Atlikėjai jau nuo pirmosios pasi
sveikinimo dainos Būk sveika, Dai
nava prikaustė visų žiūrovų dėmesį 
ir užkariavo širdis. Dainą keitė šokis, 
šokį keitė instrumentinė muzika, pas
tarąją-vėl daina. Ansambliečiai ža
vėjo ne tik atlikimo profesionalumu, 
bet ir savo vidine šiluma, būdinga ar
tistui mėgėjui, - kai koncertuojama 
ne iš būtinybės, bet iš meilės šokiui, 
dainai ar muzikai.

“Koncertas tikrai labai geras, o 
jau tos šokėjos, tai kaip plunksnelės”,
- gyrė atlikėjus dr. Rožė Šomkaitė, 
aktyvi Tautos Fondo ir Religinės Šal
pos veikėja.

“Dainavos” muzikantai stebino 
liaudies instrumentų įvairove. Švel
nius kanklių akordus po Rūtelių dar
želio keitė nepakartojamai skam
bantys skrabalai ar skudučiai, o Vy
tauto Juozapaičio kūrinyje “Valsas” 
netikėtai nuostabiai skambėjo pa
prasta plastikinė vandeniu užpildyta 
lakštingala.

“Aš tiesiog negaliu patikėti, kad 
visą koncertą Audrutė taip išsėdėjo”,
- džiaugėsi keturis mažylius atsivežu
si Birutė Mockienė, kurios mažiau- 
siajai dukrytei tik l ,5 metukų. Mer-

Elizabeth, NJ
gaitė viso koncerto metu negalėjo ati
traukti akių nuo scenos. Jai, kaip ir 
visiems panašaus amžiaus jaunie
siems žiūrovams tai buvo pirmoji 
pažintis su jų tėvų ir protėvių muzi
kine kultūra, apsirengimu, instrumen
tais. “Mano Julytė visą koncertą labai 
džiaugėsi. Jai labai patiko: ji plojo, šo
kinėjo ir krykštė”, - po koncerto pa
sakojo Monika Murauskienė, Nevv 
Jersey “Liepsnos” šokių vadovė, į 
koncertą atvykusi su vyru ir maža
mečiais vaikais: 3 metukų Aleksu ir 
15 mėnesių Julyte.

Ansambliečiai pašoko daug ir 
įvairių šokių: Pasiutpolkė, Žilvičių 
Kadrilis, Lenciūgėlis, Jurginių 
valsas, - visų ir nesuminėsi. Mažiau
sieji, o ir suaugusieji nelietuviai tu
rėjo progos pirmą kartą pamatyti 
lietuviškas klumpes, kai buvo šoka
mi šokiai Pakeltkojis ir Klumpako
jis.

Po oficialiosios koncerto dalies 
muzikantai visų mūsų džiaugsmui dar 
pratęsė vakarą puikia liaudiška mu
zika. Ant parketo sukosi poros, šok
damos valsą ar bandydamos “pa
trypti” polką, o juos keitė vaikų ir 
suaugusiųjų rateliai. Buvome liudinin
kai jaudinančio “Dainavos” atlikėjų 
susitikimo su keliais savo buvusiais 
dalyviais, dabar gyvenančiais Ameri
koje. “Negalėjo ramiai sa
lėje sėdėti, - ašaros pačios ri
tosi, matant mus koncertuo
jančius scenoje”, - tepasakė 
man viena iš atlikėjų apie sa
vo buvusius draugus. Visi 
kartu, ir alytiškiai, ir mes, žiū
rovai, padainavome Ilgiausių 
Metų vienai iš švenčiančių 
savo gimtadienį dalyvių. Vy
ko smagus, bendravimas ir 
niekas neskubėjo į namus...

Visų koncerto organizato
rių ir žiūrovų vardu noriu nuo
širdžiai padėkoti visiems 24 
“Dainavos” atlikėjams: muzi
kantams, dainininkams ir šo
kėjams už puikų koncertą ir 
mums suteiktą nuostabų va
karą. Noriu paminėti, kad 
kapelai vadovavo Arvydas

Mikalauskas, šokių vadovė - Laima 
Insodienė, liaudies instrumentų gru
pės vadovė - Violeta Prakapavičie- 
nė. Ansamblio prezidentas - Ro
mualdas Ambrozevičius.

Sekmadienio lytą aš ir mūsų kon
certo pagrindinė organizatorė Julia 
Jesaitis atvykome palydėti svečius į 
tolimesnę jų kelionę. Išgėrėme po 
puodelį karštos kavos, paskutinį kar
tą pabendravome. “Ar pailsėjote 
šiek tiek, juk naktis buvo tokia trum
pa”, - paklausiau Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčią apžiūrinėjančius vyrus. 
“Mes prie to pripratę”, - už visus at
sakė vienas iš jų. - “Per 25 “Daina
vos” gyvavimo metus teko dalyvauti 
daugelyje koncertų, išvažinėti įvairias 
šalis”.

“Šiandien dar turime koncertą 
Washingtone, o paskui vykstame į 
Dollywood, TN, kur dalyvausime 
Tautų Festivalyje”, - paaiškino an
samblio vadovas Romualdas. “Nors 
ten turėsime po 3 koncertus per die
ną, bet jie bus tik pusvalandžio ilgio, 
be to, nereikės tampytis lagaminų ir 
dėžių su instrumentais, bus lengviau. 
Mūsų laukia sunkus, bet įdomus dar
bas...” Linkime jums sėkmės, mieli 
dainaviečiai, jūsų nelengvame, bet la
bai mūsų tautai reikalingame darbe.

R. Radzevičius

“Dainavos” koncerto metu
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Neringa Ine. su Nek.Pr.Mari jos Seserimis 
organizuoja ir praveda stovyklas 

"Neringos”stovyklavietėje Vermontc

“Neringos” Stovyklos
ių Kalba

biri. 23-29 d.d - jauniems studentams 17-20 metų 
birž. 30-liep. 6 d.d. - šeimoms su mažais vaikais 

liep. 7-13 d.d. - vaikams 7-10 metų 
liep. 14-28 d.d. - vaikams 10-16 metų 

liep. 28-rugp. 3 d.d. - vaikams 13-16 metų
Anglų Kalba - Lietuvių Kilmės f j) 
rugp. 4-17 d.d. - vaikams 7-16 metų

rugp. 17-21 d.d - šeimoms su mažais vaikais
INFO: 416-537-7363, info@neringa.org, www.neringa.org

30-oji mergaičių stovykla “Neringoje”, 1973 m. liepos 18 d.

Žurnalistikos premijai skirti 
Kultūros tarybos sudaryta komisija 
- Vytautas Volertas, Arvydas Barz- 
dukas ir Vincas Šalčiūnas prašo, kad 
lietuviškosios spaudos skaitytojai 
JAV ir Kanadoje pasiūlytų kandi
datus tai premijai gauti iki š. m. liepos 
10 d. Premiją kasmet parūpina Lie
tuvių Fondas. Pasiūlymus siųsti: V. 
Volertas, 405 Leon Avė., Delran, NJ 
08075.

Stovyklos Dainavoje 
2002 metų vasarą

Birželio 23 d. - liepos 6 d.- 
Moksleivių ateitininkų stovykla. 
Pilna registracijos informacija bus 
paskelbtatinklalapyje. Turintieji klau
simų, prašomi kreiptis įOnilę Šešto
kienę ei. paštu: plunksna@aol.com

Liepos 7 d. - 17 d. - Jaunųjų 
ateitininkų stovykla.

Liepos 21 d. - 28 d. - Sendrau
gių ateitininkų stovykla.

Gerbiami skaitytojai, mūsų laik
raštyje įvedame naują skyrelį - 
“Nuotraukos iš Darbininko ar
chyvo”. Manome, kad Jums bus 
įdomu prisiminti akimirkas iš pra
ėjusių įvykių, o kas atpažins save ar 
savo pažįstamus - prašome skam
binti arba rašyti redakcijai. Atpažin
tųjų pavardės bus paskelbtos kituose 
“Darbininko” numeriuose. Šiame 
numeryje matote 1973 m. nuotrauką 
iš mergaičių stovyklos “Neringoje”.

LIETUVIŲ FESTIVALIS
Mieli New Jersey ir apylinkės lietuviai,

Jau keli metai kai Jūs atvažiuojate j mūsų rengiamą Birželio mėnesio 
festivalį. Jūsų dėka jis praeina labai gražiai ir sėkmingai. Todėl dabar vėl 
kviečiame Jus atsilankyti birželio 2 d. ir kartu pabendrauti. Bus gardaus 
lietuviško mdsto, lietuviško alaus, veiks laimės loterija, vėl gros nenuilstamas 
Stasys Telšinskas. Meninėje programėlėje girdėsit kanklininkę Aušrą Cohen. 
Tvirtai nusprendusi savo karjerą pašvęsti liaudies muzikai, Aušra baigė 
Lietuvos Konservatoriją ir pradėjo darbą žymiausiame Lietuvoje dainų ir 
šokių kolektyve “Lietuva”. Ten Aušra praleido 5 metus, koncertavo eilėje 
Europos šalių ir Japonijoje. 1992 m. ji atvyko j JAV ir čia sukūrė šeimą. 
Festivalio metu skambės 5-6 populiarios liaudies melodijos.

Vieta: Šv. Petro ir Povilo svetainė, 216 Ripley Place, Elizabeth, NJ 07206. 
Laikas: nuo 12 iki 4 vai. po pietų (tuojau po 11 vai. lietuviškų mišių).
Automobiliams pastatyti yra trys aikštelės: prie bažnyčios, prie 

klebonijos ir už mokyklos pastato iš gatvelės Msgr. Kemežis Place.
įėjimas tik $3.00. Jeigu reikėtų daugiau informacijų, prašome skambinti 

j klebonijątel.: 908-352-2271. Visi laukiami!

mailto:info@neringa.org
http://www.neringa.org
mailto:plunksna@aol.com
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Sekminės - Šventosios Dvasios 
atsiuntimas - sekmadienį, gegužės 
19d.

Švč. Trejybės šventė - sekma
dienį, gegužės 26 d.

Vainikų Diena - Memorial 
Day - šiemet švenčiama gegužės 
27 d.

Kristaus Kūno ir Kraujo šven
tė - Devintinės - birželio 2 d.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios

Išpažintys yra klausomos kiek
vieną šeštadienį nuo 4 vai. popiet iki 
4:45 vai. popiet. Išpažintį gali
ma atlikti lietuvių arba anglų kalbo
mis.

Lietuviškos mišios yra auko
jamos kiekvieną sekmadienį 11:30 
vai. ryto.

CCD klasės vyksta kiekvieną 
sekmadienį CCD pastate tuojau po 
10 vai. mišių.

Už a. a. Juozą Pažemėną, su
laukusį 92 metų amžiaus, laidotuvių 
mišios buvo aukotos balandžio 4 d., 
10 vai. ryto. Velionis palaidotas Cy- 
press Hills kapinėse. Gilią užuojau
tą reiškiame velionio žmonai, sūnui 
ir artimiesiems. Tegul ilsisi ramybė
je!

“Dainavos” ansamblis iš Aly
taus sėkmingai koncertavo parapijos 
salėje š. m. balandžio 5 d.

Lietuvos vyčių 110 kuopos 
susirinkimas įvyks sekmadienį, ge
gužės 26 d., tuojau po 11:30 vai. lie
tuviškų mišių parapijos salėje.

Šis “Darbininko” Nr. 3 
išsiunčiamas gegužės 10 d. 
Sekantis - Nr. 4 numatytas 
išsiųsti birželio 10 d.

TĖVO DIEN$, BIRŽELIO 
16 D., PRANCIŠKONŲ KOP
LYČIOJE, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207, bus aukojamos 
šv. Mišios už gyvus ir mirusius tėvus. 
Kas norėtų įjungti savo gyvą ar mirusį 
tėvą į šias bendras maldas, prašomi 
pasinaudoti atkarpėle, kuri yra šio 
“Darbininko” nr. 15-to psl.apačioje.

Už a. a. Vincą Dubauską, 12 
metų mirties sukakties proga, mišios 
buvo aukotos Pranciškonų vienuo
lyno koplyčioje š. m. balandžio 20 d. 
Užprašė šeima.

Amerikos Lietuvių Kunigų 
Vienybės centro valdybos posėdis 
įvyko š. m. balandžio 16 d. Putnam, 
CT. Dalyvavo ir vysk. Paulius A. 
Baltakis, OFM.

Vanda Sutkuvienė po trumpos 
ligos mirė š. m. balandžio 7 d. Edge- 
vvater, MD, dukters Virginijos Butas 
namuose. Velionė ilgus metus gyve
no Richmond Hill, NY, buvo veikli 
NY Lietuvių Moterų Federacijos 
klubo narė.

Mūsų ilgametei narei

A.tA.
VANDAI SUTKUVIENEI

mirus, jos dukterį VIRGINIJĄ su šeima ir artimuosius 
skausmo valandose užjaučiame ir drauge liūdime.

NEW YORKO 
LIETUVIŲ MOTERŲ FEDERACIJOS KLUBAS

Su liūdesiu pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 2002 m. 
balandžio 2 d. North Shore ligoninėje, Manhasset, NY, mirė mūsų mylimas 

vyras ir tėvas

A.tA.
JUOZAS PAŽEMĖNAS

Palaidotas 2002 m. balandžio 4 d. iš Shalins laidotuvių namų, 
VVoodhaven, NY, Cypress Hills kapinėse Brooklyn, NY.

Nuoširdžiai dėkojame Marytei Shalins už paskutinį patarnavimą, kun. 
V. Volertui už atsisveikinimo apeigas, šv. Mišių aukojimą Ir maldas prie 

kapo.
Nuoširdžiai dėkojame visiems mus užjautusiems ir dalyvavusiems 

laidotuvių apeigose.
Nuoširdžiai dėkojame Irenai ir Jonui Vilgaliams ir Romui Gurinskui už 

nesibaigiantį rūpestį ir pasiaukojimą mūsų šeimos gerovei.
Kviečiame visus draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Juozą savo 

maldose.
Žmona EUGENIJA ir sūnus ANTANAS

NAUJAS LIETUVIS 
DIAKONAS

Jonas Dielinikaitis

Š. m. ba
landžio 6 die
ną Šv. Jono 
bažnyčioje 
Middletovvn, 
CT, Jonas 
(Juan) Die- 
linikaitis bu
vo įšventin
tas diakonu.
J. Dielinikai- 
tis yra gimęs 
Argentinoje 
1945 m., abu tėvai atvykę iš Lietuvos. 
Dvidešimt metų gyveno Sao Paulo, 
Brazilijoje, kur baigė ekonomikos 
mokslus ir dirbo Eastman Kodak 
firmoje.

Šiuo metu J. Dielinikaitis ruošiasi 
lietuviškam apaštalavimui Holy 
Apostles kolegijoje - seminarijoje 
Cromwell, CT. Moka ispaniškai, 
portugališkai, angliškai ir lietuviškai.
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341 HIGHLAND BLVD. 
BROOKLYN, NY 11207

Redaguoja ir rankraščius savo nuožiūra taiso 
REDAKCINĖ KOMISIJA.

ADMINISTRACIJA PRANEŠA:
Čia skelbiame aukas tų skaitytojų, 

kurie buvo užmokėję už 2002 metų 
prenumeratą ir jiems arba buvo grą
žinti jų pačių čekiai arba “Darbinin
ko” čekiai, ir jie juos mums vėl pri
siuntė, paskirdami tąsumą:

Paremti naujojo “Darbininko” 
leidimą:

Ade line Dauzickas, Boca Raton, 
FL - 75 dol.; Helen Gagas, New 
Milford, NJ - 70 dol.; Liucija Ro- 
ciunas, Nyak, NY - 50 dol.; Alek
sandras Radžius, Baltimore, MD - 
45 dol.; Maria Liauba, Cincinnati, 
OH - 38.50 dol.; Vanda Simana
vičius, Salt Lake City, UT - 37.50 
dol.; Liudas Vaitkus, Quincy, MA - 
37.50 dol.

Aukojo kitiems tikslams:
Arvydas Barzdukas, Falls 

Church, VA - 50 dol., skiria Ber
nardinų parapijos bažnyčiai Vilniuje; 
Court of St. Bonaventūre, Catholic 
Daughters of America (persiunčia 
Mrs. Alice Bass, Lavalette, N J), - 
skiria 100 dol. pranciškonų klierikų 
auklėjimui; Stan Aizinas, FosterCity, 
CA - 57,50 dol. skiria Kretingos 
labdaros valgyklai.

Tėvo Dieną - Father’s Day 
birželio 16 d.

Lietuvių Pranciškonų vienuolyno koplyčioje, 361 High
land Blvd., 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 S...............................
Vardas ir pavardė...................................................................

Gražinkite
Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., 

Brooklyn, NY 11207

Monthly Newsletter
Published by Franciscan Fathers

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

e-mail: darbininkas@hotmail.com

DR. JONAS P. LENKTAITIS, 
teisininkas, daugelį metų išgyvenęs 
New Yorke ar jo apylinkėse, pereitų 
metų rudenį išvyko į Lietuvą ir gy
vena Vilniuje. Š. m. vasario 16 d. 
prezidentas Valdas Adamkus jį ap
dovanojo Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Gedimino ordinu.

Sveikiname dr. Lenktaitį ir džiau
giamės, kad Lietuva įvertinojo nuo
pelnus tėvynei.

Pratęsta prenumerata:
Visiems čia ir pereituose naujojo 

“Darbininko” numeriuose paskelb
tiems aukotojams, nors savo grąžin
tas sumas paskyrė ir kitiems labdaros 
tikslams, yra pratęsta “Darbininko” 
prenumerata 2002 metams.

Vietoje nustatyto prenumeratos 
mokesčio mes laukiame Jūsų au
kos. Net jei ją skirsite kitoms, pa
gal savo norą pasirinktoms pranciš
konų vadovaujamoms įstaigoms 
(Kretingos labdaros valgyklai, klieri
kų auklėjimo fondui, bažnyčių atnau
jinimui ar pan.), Jūsų 2002 m. “Dar
bininko” prenumerata bus pratęsta. 
Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

“Darbininko” administracija

Jonas Paulius Lenktaitis 1975 m.

Jonas P. Lenktaitis ąimė 1913 m. 
Juškakaimio kaime, Sakių apskr. 
ekonomijos ir teisės studijas pradėjo 
Vytauto Didžiojo universitete Vilniu
je, jas tęsė ir diplomą gavo Tuebin- 
geno universitete. O Amerikoje iš 
naujo studijavo anglosaksų teisę ir 
jam buvo suteiktas akademinis teisių 
daktaro laipsnis. Nepriklausomoje 
Lietuvoje buvo verslininkas, spaus
tuvininkas, knygų leidėjas, tarpvals
tybinių muitų sutarčių teisių tyrinė
tojas.

1939 m. įsteigė spaustuvę ir knygų 
leidykląPatria. Si leidykla iš viso yra 
išleidusi apie 70 knygų: Lietuvoje, 
Vokietijoje ir Amerikoje.

Buvo vienas iš Valstybinės Filhar
monijos kūrėjų, pirmasis administra
torius, o sovietams pasitraukus, Lie
tuvos Respublikos Laikinosios vy
riausybės buvo paskirtas filharmo
nijos direktoriumi. Jo pastangomis 
buvo įkurta Vilniaus Opera, kuri tuo 
laiku vadinosi Vilniaus Valstybinės 
Filharmonijos opera. Vokiečių oku
pacinės įstaigos jo veiklą nuolatos 
stebėjo ir jį laikė turinčiu didelės įta
kos lietuvių tautinės kultūros veik
loje. 1943 m. kovo 15 d. buvo vokie
čių gestapo suimtas ir kartu su kitais 
įkaitais apkaltintas už lietuviųjaunuo- 
menės neštoj imą į vokiečių SS legio
ną, išvežtas į Stutthofo koncentraci
jos stovyklą. Pasitraukęs į Vakarus, 
rinko medžiagą apie Sovietų politi
nius, ekonominius ir socialinius ko
munistinės valstybės metodus sovie
tų okupuotose valstybėse. Surinko 
daugiau kaip 13,000 svarų medžia
gos, kuri jau pervežta į Lietuvą, a.d.

mailto:darbininkas@hotmail.com
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faggiM - getiaagia dmia/ui
SKELBIAMAS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS

“Darbininko” administracija 
skelbia knygų išpardavimą, ku
ris tęsis visus 2002-uosius me
tus. Knygos yra išpraduodamos la
bai žemomis kainomis. Prašome visų 
skaitytojų pasinaudoti tuo išpardavi
mu, jei ne dabar, tai ateityje.

Introduction to Modern Lithua
nian. L. Dambriūnas, A. Klimas, W. 
R. Schmalstieg. 471 psl., kietais vir
šeliais. Tai geriausias vadovėlis iš
mokti lietuvių kalbą svetimtaučiams. 
Visi paaiškinimai anglų kalba. Knyga 
suskirstyta į 40 pamokų. Gale knygos 
gana didelis priedas skirtas skaity
mams, gramatikai ir žodynui. Ame
rikos universitetai lietuvių kalbos 
kursuose naudoja šią knygą. Kaina 
30 dol. Nupiginta kaina - 20 dol.

Lietuviu-anglu kalbu žodynas. 
B. Piesarskas, B. Svecevičius. 512 
psl., kietais viršeliais. Turi apie 27,000 
žodžių. Kaina 15 dol. ir 1 dol. per

siuntimui. Dabar nupiginta kaina 
10 dol. su persiuntimu. 
Anelų-lietuviu kalbu žody

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

Lithuanian Cookery. Autorė 
Izabelė Sinkevičiūtė. 1993 m. išleista 
5-ji laida šios populiariausios lietu
viškų valgių virimo knygos anglų kal
ba. Nupiginta kaina - 15 dol. su 
persiuntimu.

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

tel.: 718-827-1351. Adminitraci- 
jos patalpos ir telefonas veiks vi
sus 2002 metus.

JAV ir Kanados Lietuvių Fron
to bičiuliai šią vasarą vėl susitiks 
savo studijų ir poilsio savaitėje, ku
ri rengiama Dainavoje rugpjūčio 
18-25 d. Tai bus jau 46-toji studijų 
savaitė.

Į Laisvę Fondas Lietuvoje šie
met savo 11-tąją studijų savaitę 
ruošia Marijampolėje su ekskursi
jomis į aplinkines vietoves. Ji vyks 
liepos 31 - rugpjūčio 4 d. Pagrin
dinė savaitės tema: “Tautinės kul
tūros Europos sąjungoje”.

Laukiame Jūsų, 
mieli skaitytojai, nuomonių, 

patarimų ir pasiūlymų 
naujajam “Darbininkui”: 

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

e-mail: 
darbininkas@hotmail.com
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