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MOTINOS DIENA
su Maironio lituanistinės mokyklos mokiniais

p.palys
Motinos dieną Apreiškimo parapijos bažnyčioje, 

Brooklyn, NY, kun. V. Volertui aukojant Šv. Mišių auką 
ir išgirdus maloniai bei švelniai bažnyčios erdvėje 
sklindančius giesmių garsus, ne vienas besistebėdamas 
žvilgterėjo vargonų link. Paaiškėjo, kad tai buvo vaikų, 
atvykusių iš Šv. Povilo parapijos Elizabeth, N J, chorelis. 
Vaikai sugiedojo: “Tu šviesi” (muz. G. Abariaus), “Malimo 
malda” (muz. L. Abariaus), “Viešpats pakrantėj stovėjo” 
(muz. G. Gabarain), “Dona nobis pacem” (Lotynų tra
dicinė giesmė).

Kun. Vytautui užbaigus mišias, suteikus palaiminimą 
ir pasveikinus motinas, apleidžiant altorių, chorelis kartu 
su Apreiškimo parapijos choru sugiedojo “O Kristau, 
pasaulio Valdove” (muz. K. Kavecko). Dalis vaikų lan
ko Maironio lituanistinę mokyklą New Yorke, o chore
liui vadovauja šios mokyklos mokytoja Birutė Mockie
nė.

Iš bažnyčios visi susirinko į žemutinę parapijos salę - 
ten jų laukė New Yorko Maironio lituanistinės mokyk
los mokinių paruošta meninė programa ir vaišes. 

Susirinkusius šventiškai nuteikė tvarkingai išrikiuo
ti, baltomis staltiesėmis apdengti stalai, ant kurių mažo
se vazelėse puikavosi melsvais žiedais pražydusios 
našlaitės, salės sienos buvo išpuoštos mokinių piešiniais, 
lietuviška tematika išaustais lino audiniais ir paveiks
lais. Bet labiausiai džiugino jaunieji lietuviukai, ku
rie bėgiojo aplink stalus, žaidė, linksmai klegėdami 
juokavo... Viso to vaikiško šurmulio pagautas, neju
čiomis ir pats pasijunti tarsi grąžintas į anas nutolusias, 
rūpesčių nepažinusias vaikystės dienas...

Į realybę sugrąžino mokytojos Gintarės Bukaus
kienės balsas, pakvietęs tylos susikaupimu prisiminti 
ir pagerbti šios žemės kelionę jau užbaigusias moti
nas.

Programą pradėjo patys mažiausieji - darželinukai, 
deklamuodami eilėraštuką“Mamytei”. Pirmo skyriaus 
mokiniai sudainavo dainelę “Bitė”, antraskyriai 
padeklamavo, pirmo, antro ir ketvirto skyriaus mokiniai 
kartu padainavo, o tų skyrių mokiniai: Marija, Fedia ir 

(nukelta į 19 psl.)

Motinos dienos minėjimo metu skudučius pučia New Yorko Maironio lituanistinės šeštadieninės mokyklos mokiniai 
Valdonės Gaubienės nuotr.
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2003 m. gegužės 10-11 d. vy
ko privalomasis referendumas dėl 
Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 
(ES). Vyriausiosios rinkimo komisi
jos duomenimis, už Lietuvos narystę 
Europos sąjungoje balsavo 89,92% 
referendume dalyvavusių rinkėjų, 
prieš - 8,85%. Šeštadienį ir sekma
dienį vykusiame referendume daly
vavo 63,3% rinkimų teisę turinčių 
piliečių. Komentuodamas referendu
mo rezultatus, V. Landsbergis balsa
vimą referendume palygino su 1991 
m. vasario 9 d. plebiscitu dėl šalies 
nepriklausomybės. “Lietuva ne pir
mą kartą pirma iš buvusių tarybinių 
respublikų bėga į Vakarus. Bėga nuo 
azijietinės kultūros, kurią teko pergy
venti. Pirmi skelbėme nepriklauso
mybę, pirmi skelbėme ir valią am
žiams atsikratyti sąsajų su posovie
tiniu bloku ir integruotis į Europos 
Sąjungą’’, - pabrėžė spaudos konfe
rencijoje dalyvavęs opozicinės li
beralų sąjungos pirmininkas E. Gent
vilas. Jis minėjo, kad euroreferendu- 
mo rezultatai, palyginti su kitomis 
valstybėmis, yra geriausi, nes “mes 
esame vienintelė valstybė, kurioje 
daugiau kaip 50% visų sąrašuose 
esančių rinkėjų pasisakė už inte
graciją”. Lietuvos ir kitų devynių 
kandidačių stojimo į ES sutartis, kuri 
buvo pasirašyta balandžio 13 d. Atė
nuose, įsigalios, kai ją ratifikuos ES 
narių ir kandidačių parlamentai. Lie
tuva visateise ES nare taps 2004 m. 
gegužės 1 -ąją. BNS

Lietuvių kalba yra viena se
niausių indoeuropiečių kalbų grupėje. 
Ji geriausiai išlaikė senąjįgarsynąir 
daugelį morfologinių ypatybių, 
pasižymi žodžių darybos priemonių 
gausumu. 1941 m. buvo įsteigtas

Lietuvių kalbos institutas. Po karo šis 
institutas sujungtas su Lietuvių litera
tūros institutu. Atkūrus nepri
klausomybę, šie institutai vėl tapo sa
varankiški. Pats didžiausias instituto 
darbas yra Lietuvių kalbos žodynas. 
Žodyno kartotekoje priskaičiuojama 
keli milijonai žodžių kortelių. Dialek
tologijos kartotekoje tarmių pavyz
džiai skaičiuojami šimtais tūkstančių.. 
Vietovardžių ir asmenvardžių su
kaupta per milijoną. Šiems neįkai
nojamą vertę turintiems turtams sau
goti inžinieriaus Petro Vileišio rūpes
čiu pastatyti rūmai Antakalnio gatvės 
pradžioje Vilniuje, darėsi ankšti ir 
nepritaikyti. Todėl prieš dešimtmetį 
buvo padėtas kertinis akmuo, kuris 
reiškė naujojo pastato statybos pra
džią. Balandžio 10 d. buvo oficialiai 
švenčiamos Lietuvių kalbos instituto 
įkurtuvės naujajame, erdviame, mo
derniame pastate (architektas Arū
nas Paslaitis). Pro kiekvieną pastato 
langą atsiveria nuostabūs vaizdai: 
srovenanti Neris, Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčia. Naujieji rūmai prigludę prie 
senųjų Vileišių rūmų. Bene didžiausio 
dėmesio susilaukė Lietuvių kalbos 
ekspozicijų erdvė, įrengta pagal nau
jausias technologijas. Čia vyks spe
cialistų (mokytojų, lingvistų) moky
mas, veiks Jaunųjų filologų mokykla, 
kalbos bendruomenės laboratorija, 
Knygų ir knygių klubas, Informaci
jos centras, Mobili diskusijų erdvė, 
Lituanistinė skaitykla. Vaikai kviečia
mi į kompiuterinį žaidimą“Raidžių 
loto”. XXI amžius

Po metus trukusių rekon
strukcijos darbų sostinėje duris at
vers didžiausias viešbutis Lietuvoje 
“Rėvai Hotel Lietuva”. Dešiniajame 
Neries krante įsikūręs pirmos klasės 
kategorijai priklausantis 22 aukštų 
viešbutis teiks visas nakvynės, mai
tinimo ir konferencijų paslaugas. 
Kaip viešbučio atidarymo išvakarėse 
sakė “Rėvai Hotel Group” preziden
tas Bengt Brustad, “Rėvai Hotel Lie
tuva” yra naujausias ir moderniau
sias šio tinklo viešbutis. Pasak jo, į 
atnaujinimą investuota 23 mln. eurų, 
o viso projekto vertė sudaro 32 mln.

eurų. 24 tūkst. kv. metrų ploto vieš
butyje įrengtas 291 kambarys, 15-os 
salių konferencijų centras bei sporto 
klubas. Nuliniame aukšte veikia 140 
vietų restoranas “Riverside” su atvi
ro tipo virtuve, verslo holas ir fojė 
baras pusšimčiui žmonių, o viršuti
niame 22 pastato aukšte lankytojus 
kviečia baras “Skybar” su puikiais 
Vilniaus vaizdais. Viešbutyje įrengtas 
konferencijų centras - didžiausias 
Vilniuje: vienu metu jame galės po
sėdžiauti net 1200 žmonių. Visos sa
lės pavadintos graikų abėcėlės rai
dėmis, aprūpintos moderniausia kon
ferencijų įranga. Viešbutyje vyrauja 
standartiniai vienviečiai ir dviviečiai 
kambariai, taip pat yra dviviečių liuk
so ir verslo klasės, ir brangiausių - 
prezidentinių kambarių, kuriuose 
nakvynė kaimuos 350 eurų. “Rėvai 
Hotel Lietuva” - kol kas vienintelis 
sostinės viešbutis, kuriame bus įreng
tas modemus kazino “Olympic Casi- 
no”-čia svečių lauks 16 lošimų stalų 
bei 120 automatų. Taip pat ketinama 
įrengti sporto kompleksą ir garažus. 
Šventinis viešbučio atidarymas nu
matomas birželio 11 d. “Rėvai Ho- 
tels Group” priklauso Norvegijos ne
kilnojamo turto kompanijai “Linstow 
Intemational”. Elta

Įsigaliojus 2003 metų sausio 
1 d. Lietuvos Respublikos gyve
namosios vietos deklaravimo 
įstatymui ir Lietuvos Respublikos 
vietos deklaravimo įgyvendini
mo įstatymui, visi Lietuvos piliečiai 
turi deklaruoti savo gyvenamąją 
vietą. Asmenys, keičiantys gyve
namąją vietą Lietuvos Respubliko
je, privalo deklaruoti atvykimą į nau
ją gyvenamą vietą. Asmenys, iš
vykstantys į užsienį ilgesniam nei 
6 mėnesiai laikotarpiui, privalo dek
laruoti savo gyvenamąją vietą už
sienyje. Visi Lietuvos Respubli
kos piliečiai, gyvenantys užsienyje, 
turi pateikti deklaracijas iki 2003 
metų liepos 1 dienos. Dėl anketos 
“Gyvenamosios vietos deklaracija” 
reikia kreiptis į LR Generalinį 
konsulatąNev/Yorketel.: (212)354- 
7840.
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“Liūdna girioj be genelio, kaip man jaunam be tėvelio” - kokia graži 
lietuvių liaudies daina ir kaip ji gražiai išreiškia lietuviškos šeimos santykius: 
tėvų ir vaikų. Lietuviškos šeimos buvo tvirtos, jaukios, pilnos šilumos ir 
meilės. Koks būdavo džiaugsmas vaikams susiglaudus prie tėvelio klausytis 
pasakų, senovės legendų, padavimų. O kaip buvo laimingas tas, kuris gavo 
pasėdėti ant tėvelio kelių.

Visi mažiuliai ir didžiuliai žinojo, kad tėvelis yra šeimos rūpintojėlis, stogas 
visiems. Jis grįžta iš laukų, ten bėręs grūdą, ir laukai žaliavo, atnešė duonelės 
visiems. Jis išvažiavo į miestą. Kai grįžo, parvežė drabužėlių ir batukų 
visiems...

Mamytės giesmės ir dainos pripildė namus. Mamytė buvo namų šiluma, 
šeimos židinys, o tos šeimos stogas nuo audrų ir pavojų buvo tėvelis.

Tėvelis sudrausmino vaikus, išmokė tvarkos, ryžto, kaip reikia eiti per 
gyvenimą ir nepasiklysti, nepasimesti, neprarasti to, kas taip brangu. Mamytė 
mokė ir religijos, maldų, prisirišimo prie savo artimųjų ir namų.

Todėl lietuviškosios šeimos buvo tvirtos, sujungtos gilios meilės ryšiais.
Bet laikas bėgo, atėjo revoliucijos ir karai. Žmogus buvo išblokštas iš 

savo normalaus gyvenimo. Pakilo ir naujos idėjos. Nuo prancūzų revoliucijos 
laikų atėjo liberalizmas, ir kiti vėjai ėmė vėsinti lietuviškąjį židinį. Tas pats 
buvo visame pasaulyje. Susirūpinta, kaip išlaikyti pastovias šeimas, kad 
vaikai nenukentėtų. Tada ir kilo sąjūdis už motiną. Tada atsirado ir Motinos 
diena. Tai buvo prieš pat Pirmąjį karą.

Bet negerovės nesiliovė. Blogis skverbėsi iš visų pusių. Tada atėjo mintis, 
kad reikia Tėvo dienos. Jis buvo lyg ir nuskriaustas. Tėvo diena pradėta 
švęsti tik po Antrojo pasaulinio karo. Daug iš namų išblokštų vyrų, daug 
naujų vargų užgulė šeimas.

Tėvo diena kviečia vėl visus prie senųjų tėvo tradicijų, kad vyrai globotų 
savo šeimas, kad gražiai augintų jaunimą.

Nuo senų senovės tėvas buvo šeimos globėjas. Tėvas buvo tas didysis 
ramstis, ant kurio rėmėsi šeima.Tai liudija ir kalba. Kiek turime žodžių, ku
rie kilę iš tėvo sąvokos. Tėvynė, tėviškė - tai kiekvienam brangiausi žo
džiai. Jie surišti su savo tauta ir su savo gimtąja vieta. Su tuo kas brangiau
sia.

Kokia didelė lietuvių tautosaka apie motiną ir tėvelį. Sūnelį išlydi į karą, 
ir sūnus dėkoja tėvui už išauginimą, už išmokymą, kaip žirgeliu joti į “vaine- 
lę”.

“Didžiosios nelaimės prispaudė tėvynę” - taip rašė Maironis Pirmojo 
pasaulinio karo metu. Bet nelaimės tėvynei nemažėjo ir per Antrąjį pasaulinį 
karą ir po jo. Nauja okupacija, nauji trėmimai į Sibirą. Kokios liūdnos ir 
tamsios buvo Lietuvos dienos. Bet vėl kėlėsi nepriklausoma. Kiek reikėjo 
tvirtų rankų ją atstatyti. Tik per lietuvišką šeimą auga ir tvirtėja Lietuva. Jai 
reikia tvirtų ir gerų tėvelių, kurie globotų šeimas, išvestų per pavojus. Tik 
tvirtos šeimos išlaikys ir tvirtą Lietuvą.

Tėvo dienos proga ir linkime tėvams kurti tvirtus lietuviškos šeimos 
pagrindus ir pačią lietuvišką šeimą.

Pi

Šiluvos Madona 
sugrįžta į 

Didįjį Bazilikos 
altorių

Po dvejus metus trukusio su
dėtingo ir sunkaus darbo Lietuvos 
dailės muziejaus Prano Gudyno mu
ziejinių vertybių restauravimo cen
tre užbaigti Šiluvos Bazilikos al
toriaus paveikslo “Dievo Motina su 
Kūdikiu” tyrimai ir restauracija. 
Prieš kelionę į Šiluvą, paveikslas buvo 
išstatytas Restauravimo centro sa
lėje.

Dailės muziejaus direktorius 
Romualdas Budrys priminė, kad tai 
jau antras čia restauruotas tokios 
didžiulės vertės sakralinio meno 
kūrinys - Popiežiaus karūnuotas 
Dievo Motinos paveikslas. Prieš 
istorinį popiežiaus Jono Pauliaus II 
vizitą į Lietuvą buvo restauruotas 
Aušros Vartų Marijos paveikslas. Jį, 
kaip ir dabar Šiluvos Madonos 
paveikslą, restauravo aukščiausios 
kategorijos tapybos restauratorė 
Janina Bilotienė su didele grupe kitų 
sričių specialistų.

Pašalinus penkis užtapymų 
sluoksnius, unikalus XVII amžiaus 
Šiluvos Dievo Motinos su Kūdi
kiu paveikslas, pasak restauratorių, 
sušvito visu savo žavesiu, atskleidė 
pirmapradę meninę ir sakralinę 
vertę. Iš esmės restauruoti ir patys 
vertingiausi menine prasme Lie
tuvoje šiuo metu esantys paveiklso 
aptaisai, gaminti žymaus Kara
liaučiaus auksakalio Lauryno Hof
mano.

Gegužės 13 dieną Šiluvoje buvo 
surengtos Švenčiausios Mergelės 
Marijos Gimimo Bazilikos Didžiojo 
altoriaus paveikslo “Dievo Motina su 
Kūdikiu” sugrįžimo iškilmės.

Dievo Motina Marija Šiluvoje gar
binama nuo seniausių laikų. Šiluvoje 
yra įvykęs anksčiausiai Europoje 
žinomas Švenčiausios Mergelės 
Marijos apsireiškimas. Šiluva - vie
na iš penkių vietų Europoje, kur Ma
rijos pasirodymą Bažnyčia yra ofi
cialiai pripažinusi.

Pagal Eltą
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Stasys Lozoraitis, Jr.

Devynerių 
metų 
mirties 
sukaktis
Š. m. birželio 13 d. sukanka 

devyneri metai, kai mirė Stasys 
Lozoraitis, Jr., pagarbiai pramintas 
“Vilties prezidentu”.

Jis gimė 1924 rugpjūčio 2 d. 
Berlyne, Lietuvos Respublikos dip
lomato Stasio Lozoraičio šeimoje. 
1935-1939 m. mokėsi Marijos Peč- 
kauskaitės gimnazijoj Kaune. 1943 
m. Romoje baigė vokiečių gim
naziją. Pradėjo dirbti Lietuvos pa
siuntinybėje prie Šventojo Sosto. 1944-1948 m. studijavo 
teisę Romos universitete. Aktyviai dalyvavo Italijos 
lietuvių veikloje. Nuo 1950 m. priklausė Tarptautinės 
tremtinių intelektualų sąjungos valdybai, spausdino savo 
rašinius leidiniuose “Santarvė”, “Europos lietuvis”, italų

spaudoje, 1946-1948 m. dirbo “Lie
tuvių balso” redakcijoje. Nuo 1970 
birželio 15 d. ėjo Lietuvos atstovo 
pareigas prie Šventojo Sosto. Nuo 
1968 m. dirbo Lietuvos atstovybėje 
Washingtone, DC. 1991 m. spalio 2 
d. paskirtas Nepaprastuoju ir Įga
liotuoju ambasadorium Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. 1992 m., po 53 
metų, grįžta į Lietuvą. 1993 m. vasario 
mėn. kandidatavo į Lietuvos Res
publikos Prezidento postą. Po nesėk
mingai susiklosčiusių prezidento rin
kimų, toliau dirbo Lietuvos ambasa
doriumi JAV. 1993 m. gruodžio mėn. 
pradėjo eiti Lietuvos Respublikos Ne
paprastojo ir Įgaliotojo ambasadoriaus 
pareigas Italijoje. Mirė 1994 m. birželio 
13 d. 12 vai. 25 min. VVashingtone, DC.

Palaidotas Dangaus Vartų kapinėse prie M. Nekalto 
Prasidėjimo seserų vienuolyno Putname, CT. 1999 
birželio 15 d. perlaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse. 
1994 m. rugsėjo 22 d. jam suteiktas Kauno miesto Garbės 
piliečio vardas.

prelatas dr. Juozas Prunskis

Mirė 
prelatas 
daktaras 
Juozas PRUNSKIS
2003 m. balandžio 26 d. Palos li

goninėje, Chicagoje, mirė prelatas dr. 
Juozas Prunskis. sulaukęs 95 metų 
amžiaus. Dr. J. Prunskio pastora
cinis darbas, žurnalistinė veikla, 
studijos, knygos, visuomeniniai dar
bai, rūpestis kitais, išaugęs į didžiulę 
mecenatystę, suformavo savitą pėd
saką Lietuvos kultūros istorijoje.

Gimė Lietuvoje 1907 m. gruodžio 
22 d. Žvirbučių dv., Utenos apskrity.
1940 m. liepos 22 d. palikęs Lietuvą ir tų pačių metų 
pabaigoje pasiekęs Ameriką, žadino lietuviams išeiviams 
tikėjimo, meilės Dievui troškulį, diegė busimosios laisvos 
Lietuvos viltį, visais įmanomais, o kartais, atrodo, ir 
nebeįmanomais būdais skleidė žinias apie didingą 
Lietuvos praeitį ir sunkią būklę okupacijoje. Nuo 1954 
m. jo vadovaujama lietuviška radijo programa, kiek vėliau 
pradėti sakyti Lietuvai pamokslai stiprino tėvynėje 
vargstančius tautiečius. Be tūkstantinių straipsnių, kurių 
gausu ne tik lietuviškoje išeivijos, bet ir kitataučių 
spaudoje, prelatas parašė, išvertė, sudarė ar redagavo 
39 knygas. Tarp jų darbai, skirti dvasinei atgaivai - 
dvasiniam asmens tobulinimui, darbai, atskleidžiantys 
okupantų žiaurumus, kiti įvairūs veikalai.

Kunigas, gyvendamas itin kukliai ir 
gavęs stambesnį palikimąjau nuo 1954 
m. pradėjo skirti smulkias premijas: 
rėmė spaudos darbuotojus, moksli
ninkus, menininkus, visuomenininkus- 
katalikiškos veiklos aktyvistus. 1978 
m. jis skyrė premiją“Už Lietuvos gar
sinimą kitataučių spaudoje”. Iš pradžių 
kuklios piniginės premijos greitai augo: 
1972 - 1982 m. prel. J. Prunskis sutei
kė 34 premijas, beveik visas po 1,000 
dol. Jis aktyviai rėmė Šv. Kazimiero 
kolegiją Romoje, jaunimo stovyklas, 
Ateitininkų namus, Lietuvių Fondą, Vy
čių fondą, premijomis skatino kata
likišką spaudą(tarp kitų ir “Darbinin
ko” savaitraštį) ir labdaringą veiklą. 
Prelatas dr. J. Prunskis buvo Lietuvių

Katalikų Mokslo Akademijos narys, tad rūpinosi šios 
institucijos veikla. Stengdamasis pagerinti jos leidybinės 
veiklos sąlygas, 1991 m. įkūrė savo vardo 150,000 dolerių 
fondą, kad iš palūkanų būtų leidžiama religinė literatūra. 
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, prel. dr. J. Prunskio 
mecenatiškąparamąjautė visos katalikiškos mokyklos, 
katalikiški laikraščiai bei žurnalai, radijo laidos, draugijos 
bei organizacijos, įvairios institucijos. Prel. dr. J. Prunskio 
veikla yra sektinas pavyzdys kiekvienam, kuris liudija 
meilės Dievui, tėvynei ir žmogui neišsenkamumą bei 
gilumą, pareigos ir atsakomybės jausmo tvirtumą.

Palaidotas gegužės 2 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse Chicagoje, IL.

Dr. A. V.
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Ona Dokalskaitė ir Mykolas Paškevičiai

išmoko lietuviškai ir pritapo prie 
išeivių lietuvių. Kaune gimė jų 
dukra Alyna, dabar viena žy
miausių dailininkių Disneyland, 
Japonijoje, Nevv Yorke ir kitur.

Mykolas baigęs Meno Aka
demiją St. Petersburge (Lenin
grade), anksti gavęs žymių, pel
nytų premijų už dailę, reiškęsis 
daugely parodų Rusijoje, Balta
rusijoje-Minske, vėliau -Kaune, 
(išbėgus nuo komunistų), Vokie
tijoje-su lietuviais išeiviais, Ame
rikoje - Nevv Yorke, Los Ange

les, Anaheim, San Juan Capistrano misijų bažnyčioje, 
kuriai paaukojo vertingų paveikslų.

Rimtas menininkas - klasikas. Nemažai galerijų 
domėjosi jo darbais.

Žmona jį slaugydama sakė: “Jis dabar toks ramus 
(prieš mirtį), kaip Nukryžiuotasis Kristus, kurįjis buvo 
nutapęs...”. Mykolas - rimtas, filosofuojantis, geros 
širdies žmogus.

Alė Rūta

Mirė dailininkas
Mykolas 
PAŠKEVIČIUS

2003 m. gegužės 19 d., Ana- 
heim, Kalifornijoje, savo namuose 
mirė žymus dailininkas Mykolas 
Paškevičius, beveik baigdamas 
96-uosius savo amžiaus metus. 
Paliko žmoną, irgi dailininkę, Oną 
Dokalskaitę-Paškevičienę, duk
rą Alyną, taip pat dailininkę ir 
adoptuotą dukterį Birutę, kurios jį
gražiai slaugė ir su pagarba ir apeigomis palaidojo.

Mykolas buvo Los Angeles bendruomenės, Šv. Ka
zimiero parapijos ir Dailiųjų menų klubo narys. Paš
kevičių šeima ilgai gyveno New Yorke, priklausė Lie
tuvių dailininkų draugijai, draugavo su dail. Vytautu K. 
Jonynu, Paulium Jurkum ir kitais dailininkais.

Mykolas buvo gimęs Rygoje, jo motina - vilnietė, tė
vas - baltarusis. Vedęs lietuvaitę Oną Dokalskaitę, 
mokytojų dukrą, tapusią irgi žymia dailininke, Mykolas

Mirė
Tėv. Leonardas
ANDRIEKUS, OFM
1914 - 2003 m.

Š. m. gegužės 19 d. 8:30 vai. 
vak. Matulaičio Slaugos Na
muose Putnam, CT, po ilgesnės 
ligos mirė Tėv. Leonardas 
Andriekus, OFM, pranciško
nas, rašytojas, poetas.

Velionis buvo gimęs 1914 m.
liepos 15 d. Barstyčiuose, Mažeikių aps. Pakrikštytas 
Kazimieros vardu. Iš Sedos vidurinės mokyklos 1934 
m. įstojo į Pranciškonų ordiną ir gavo Leonardo vardą. 
1937-39 m. studijavo teologiją Austrijoje. Antram Pa
sauliniam karui prasidėjus, išvyko į Italiją ir ten 1940 m. 
birželio 29 d. buvo įšventintas kunigu. 1965 m. Anto- 
nianum universitete Romoje įsigijo bažnyčios teisės dok
toratą. 1946 m. atvyko į JAV ir įsijungė į lietuvių pranciš
konų veiklą. Čia ėjo įvairias pareigas: daugel metų buvo 
provinciolo patarėjas, Pranciškonų berniukų gimnazijos 
Kennebunkporte rektorius; ir Brooklyno ir Kennebunk- 
porto vienuolynų vyresnysis; 1964- 1970 provincijolas; 
“Šv. Pranciškaus Varpelis” redaktorius; daugelį metų 
kultūros žurnalo “Aidai” redaktorius ir puoselėtojas. Ra
šytojas, poetas, išleidęs visą eilę poezijos knygų. Pas
kutinius dvejus metus sirgo.

Pradžioje buvo slaugomas Kennebunkporto vie
nuolyne, vėliau, labiau pašlijus sveikatai - buvo Šv. 

(nukelta į 18 psl.) 

Hartford, CT

Mirties metinės
Gegužės 17d., šeštadienį, 

šv. Mišių auka Holy Trinity 
bažnyčioje Hartford, CT, bu
vo prisiminta Salomėja 
Saliamonienė, brangi mamy
tė, močiutė ir prosenelė, kuri 
mirė 2002 m. gegužės 6 d. 
Hartforde, sulaukusi 96 metų
amžiaus. Po mišių draugai ir Salomėja Saliamonienė 
pažįstami buvo susirinkę velionės namuose, kur duktė 
dr. Regina Saldaitis-Čiurlienė surengė vaišes. Velionė 
buvo žemaitė - Salomėja Šimulytė - gimusi 1905 m. 
rugsėjo 28 d., Graužų vienkiemyje prie Kelmės, Raseinių 
apskrityje. Vienturtė duktė šeimoje. Gimnaziją pradėjo 
lankyti Kražiuose, vėliau Šiauliuose, iš kur persikėlė į 
Kelmės progimnaziją. Ištekėjo už Jono Saliamono, įsi
kūrė tėviškės ūkyje ir buvo pažangūs ūkininkai. Užaugino 
du vaikus: dukrą Reginą ir sūnų Vytautą. Su šeima atvyko 
į Ameriką 1949 m. Salomėja mokėjo daug kalbų, buvo 
linkusi į literatūrą, štai net ištrauka iš jo poezijos:

Prabėgo laikas kaip nebuvęs,
Ir niekas jo nesugrąžins, 
Smagių dienų jaunystės, 
Daugiau jau niekas neprimins...
Rėmė lietuvišką spaudą ir daug skaitė.
Nuliūdime liko duktė dr. Regina Saldaitis-Čiurlienė, 

anūkė dr. Danutė Saldaitis; sūnus Vytautas Saliamonas, 
4 anūkai ir 4 proanūkiai. D. S.
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Įšventintas 
naujas 

kunigas - 
JUAN DIELINIKAITIS

Š. m. gegužės 21 d., New Yorko lietuviai pergyveno 
nepaprastą įvykį: Viešpaties Atsimainymo par. bažny
čioje Maspethe, NY, lietuvis diakonas Juan Dielinikaitis, 
Lietuvių Sielovados išeivijoje pastangomis, buvo įšven
tintas kunigu. Daugelis dalyvavusių tokią ceremoniją 
matė pirmą kartą. 12 vai. vidudienį į iškilmingai išpuoštą 
bažnyčią įžengė nemaža procesija, kurios pabaigoje ėjo 
diakonas Juan Dielinikaitis, o po jo - vyskupas Paulius 
Baltakis, OFM, kuris atliko šventinimo apeigas.

Prie altoriaus ir pirmose suolų eilėse stovėjo 15 kunigų , 
jų tarpe 6 lietuviai (vysk. P. Baltakis, OFM, jo sekretorius 
kun. E. Putrimas, Msgr. L. Peck. Tėv. Pr. Giedgaudas, 
OFM, Tėv. J. Bacevičius, OFM. kun. V. Volertas). Mi
šios prasidėjo įprasta tvarka. 
Skaitinius angliškai atliko Helen 
Matulionis, lietuviškai-Anelė Ja- 
nevičienė. Vysk. P. Baltakis, 
OFM, pasakė pamokslą angliškai 
ir lietuviškai. Jis apibūdino kunigo 
pareigas. Dievo meilę, išreiškia
mą per pašaukimą, ir tuo pačiu 
didelę dovaną, skiriamą visai 
žmonijai, kada jai suteikiamas 
naujas ganytojas. Nupasakojo diakono biografiją:

Juan Alexander Dielinikaitis gimė 1945 m. balandžio 
19 d. Buenos Aires, Argentinoje. Tėvai: Juan Dieli
nikaitis ir Josefa Gudmonas de Dielinikaitis, imigrantai 
iš Lietuvos. 1976 m. Juan persikėlė gyventi įSao Paulo, 
Brazilijoje ir 20 metų dirbo Eastman Kodak Brasileira 
firmoje. Juan jautė pašaukimą būti kunigu nuo pat savo 
jaunystės, tačiau to neįvykdė iki 1996 m. Tais metais 
mirėjo sergantis tėvas, kurįjis ilgą laiką globojo; jo motina 
mirė, kai Juan buvo dešimties metų. 1998 m. Juan įsijungė 
į Lietuvių Sielovadą išeivijoje, kurios rūpesčiu buvo 
priimtas į HolyApostles seminariją/kolegiją, Cromwell, 
CT, kur pasiruošė kunigystei.

Kadangi Juan moka daug kalbų: ispanų, portugalų, 
anglų ir lietuvių, jis buvo paskirtas vikaru į daugiakalbę 
Our Lady of Mt. Carmel parapiją Brooklyne.

Ten klebonauja kun. Joseph Fonti, kuris drauge yra ir 
Apreiškimo par. administratorius. Naujasis vikaras aukos 
Apreiškimo parapijoje mišias lietuviškai. Ten pat vyksta 
ir ispaniškai aukojamos mišios, kur naujasis kunigas irgi 

panaudos savo ispanų kalbos talentą.
Po pamokslo buvo tęsiamos šventinimo apeigos.
“Sūnau, prieš tapdamas kunigu, paliudyk viešai 

savo ketinimą prisiimti kunigo pareigas ”, - sakė 
vyskupas Baltakis. Ir toliau: “Ar esi apsisprendęs, 
Šventajai Dvasiai padedant,sąmoningai, nesvyruo
damas atlikti kunigo pareigas ir, rūpindamasis Vieš
paties kaimene, talkininkauti vyskupams?”

“Esu”, - atsakė diakonas J. Dielinikaitis.
Teigiamai atsakęs į keletą kitų klausimų ir pasižadėjęs 

klusnumą ir pagarbą Apaštalų Sostui, diakonas atsiklaupė 
prieš altorių, vėliau atsigulė kniūpsčias, išreikšdamas 
savo nusižeminimą ir paklusnumą. Tikintieji tuo metu 

giedojo Visų šventųjų litaniją. At
sistojęs diakonas nuėjo prie sto
vinčio vyskupo ir atsiklaupė. Vys
kupas uždėjo rankas ant jo galvos 
ir sukalbėjo įšventinimo maldą. 
“... Vsagali Tėve, suteik šiam 
tarnui kunigystės kilnumą, at
naujink jame šventumo Dva
sią... ”. Rankas uždėjo ir kiekvie
nas dalyvaujantis kunigas. Tai 

svarbiausia šventinimo akimirka. Sekė įvilkimas stula ir 
arnotu ir rankų patepimas šventu aliejumi. Tikinčiųjų 
aukas atnešė Vida Jankauskienė ir Josephina Senken. 
Vyskupas Taikos pabučiavimu pasveikino naujai pa
šventintąjį. Tai darė ir visi kiti kunigai, kurie koncelebravo. 
Toliau sekė įprasta mišių tvarka.

Mišių metu vargonais grojo muz. V. Barkauskas. Gie
dojo jungtinis Apreiškimo ir Atsimainymo par. choras. 
Parapijos salėje sekė gražios vaišės, kuriose dalyvavo 
apie 160 žmonių. Vaišes paruošė Vida Jankauskienė, 
Patricija Sidiene ir talkininkės. Vaišės - Apreiškimo pa
rapijos dovana.

Buvo išleistas gražus spalvotas mišiolėlis anglų ir 
lietuvių kalbomis su visais šventinimo apeigų tekstais. Jį 
paruošė kun. Juan Dielinikaitis.

“The Tablet”, Brooklyno diecezijos laikraštis, gegužės 
24 d. laidoje aprašė šį įvykį ir įdėjo dvi nuotraukas.

Sveikiname naująjį lietuvį kunigą, mielą “Darbininko” 
bičiulį, ir linkime jam nuolatinės Dievo globos jo darbuose 
ir sėkmės lietuviškoje veikloje. a.ž.
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KUN. JUAN DIELINIKAIČIO ŠVENTIMAI

1. Į bažnyčią įžengia diakonas.
2. Guli kniūbsčias.
3. Rankas uždeda vyskupas P. Baltakis, OFM.
4. ...irTėv.Pr.Giedgaudas,OFM.
5. ... ir Tėv. J. Bacevičius, OFM.
6. ... ir kun. V. Volertas.
7. Jau įšventintas... Sėdi (iš k.): Holy Apostles 
seminarijos rektorius kun. Douglas Mosey, 
naujai įšventintas kun. Juan Dielinikaitis, 
vyskupas lietuviams katalikams išeivijoje 
Paulius A. Baltakis, OFM, vyskupo sekre
torius kun. E. Putrimas,
8. Iš bažnyčios išeina jau kunigas.

Albinos Žumbakienės nuotraukos
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Clevelando lietuvių padangėje
Paskutiniųjų dviejų mėnesių lai

kotarpyje Clevelando lietuvių visuo
menė turėjo progų pasilinksminti, 
švęsti ir gėrėtis. Kovo 13 d. vakare 
Dievo Motinos parapijos salėje įvyko 
iškilmingas ir turiningas Lietuvos 
valstybės 750 metų jubiliejaus 
minėjimas, kurį surengė Clevelando 
LB apylinkės valdyba. Po oficialaus 
minėjimo atidarymo, nuostabiai tu
riningą ir originalią programą pra
vedė Kauno Dramos teatro aktoriai 
Egidijus Stančikas ir Raigirdas Taut
kus. Toji dviejų dalių minėjimo prog
rama pasižymėjo puikiu atlikimu ir 
originaliu tekstu, šokiu bei dainomis. 
Po turiningos programos aktoriai 
paskatino publiką įsitraukti į dainą 
“Žemėj Lietuvos Ąžuolai žaliuos”. 
Publika aktoriams sukėlė audringas 
ovacijas. Po programos visi buvo 
puikiai pavaišinti parapijos svetainėje 
ir išvyko į namus su labai pakelta 
patriotine nuotaika.

Kovo 16 d. Clevelando skautija 
suorganizavo puikią Kaziuko mu
gę, kurios tradicija prasidėjo prieš 
daugelį metų Vilniuje, švenčiant Šv. 
Kazimiero gimtadienį, pirmą kartą 
minint 1636 m., kai Šv. Kazimiero 
palaikai buvo perkelti į Vilnių. Po pa
maldų Dievo Motinos parapijos 
šventovėje didžiulė minia susirinko į 
parapijos salę, kurioje galėjo gėrėtis 

skautų rikiuotėmis, raportais ir svei
kinimais, o po to publika pasipylė po 
salę, pirkinėdama skautų pagamintus 
produktus, jų tarpe nuostabiai numar
gintus margučius, originalius pyra
gaičius ir tortus. Malonu ir beveik 
graudu buvo stebėti žygiuojančių 
skautų rikiuotes, jų tarpe ir jau
niausiųjų būrelį.

Balandžio 5 d. vakare Dievo Mo
tinos parapijos salėje skaitlinga pub
lika gėrėjosi “Trijų panterų” iš
vaizda, šokiais ir dainomis. Tai trys 
labai talentingos merginos, kurių tu
riningą repertuarą sudarė pasaulinių 
kompozitorių dainos. Jos nuolat per- 
sirenginėdavo, programą įvairinda- 
mos šokiais, dainomis ir deklamavi
mu. Publika turėjo progą gražiai pasi
juokti, kai, programai pasibaigus, 
netoli scenos stovėjusius vyrus jos 
iškvietė šokti. Po turiningos prog
ramos visa publika pasivaišino para
pijos svetainėje. Už koncerto suor
ganizavimą padėka tenka Cleve
lando LB apylinkės veikliai valdy
bai.

Balandžio 26 d. vakare populiari 
ir plačiai po pasaulį gastroliavusi tau
tinių šokių grupė “Grandinėlė” at
šventė savo 50-ties metų veik
los sukaktį. Jo įkūrėjui Liudui Sagiui 
mirus 1988 m. ir jį palaidojus Lie
tuvoje, jo žmona Aleksandra sėk

mingai tęsėjo darbą. Svarbu pami
nėti, kad “Grandinėlė”, šalia išvykų į 
Australiją, Pietų Ameriką ir Europą, 
dalyvavo specialioje audiencijoje su 
popiežiumi Vatikane 1984 m. Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje susi
rinko didžiulė publikos minia. Popu
liarus dirigentas Rimas Biliūnas šalia 
scenos surikiavo orkestrą ir jam diri
guojant, programa buvo pradėta 
įžanginiu šokiu. Sušoko septynis šo
kius, buvo pertrauka, o po jos vėl bu
vo sušokti šeši šokiai, baigiant suk
tiniu. Publika sukėlė ilgas ir triukš
mingas ovacijas. Aleksandra Sa- 
gienė tarė trumpą padėkos žodį, po 
jos parapijos klebonas kun. Gedi
minas Kijauskas palaimino susirin
kusius ir tarė trumpą priešpietinę 
maldą. Publika, susėdus aplink gra
žiai padengtus stalus, pradėjo gar
džiuotis pietumis, užsigerdama ant 
stalų išdėliotu vynu. Svarbu pastebėti, 
kad kiekvienas publikos narys šalia 
savo lėkštės rado “Grandinėlės” 
puikiai suredaguotąjubiliejinį leidinį 
su visa veiklos istorija, nuotraukomis 
ir įtakingų asmenų sveikinimais... 
Užkandus pasigirdo puiki šokių mu
zika - vakaras buvo užbaigtas šokant 
modernius šokius. Taip buvo links
mai, turiningai ir iškilmingai atšvęstas 
“Grandinėlės” 50-ies metų veiklos 
sukaktis. Reikia turėti viltį, kad toji 
talentinga šokių grupė tęs savo sėk
mingą veiklą

Aurelija Balašaitienė

Sunny Hills, FL

Mirė
Boleslovas
v

Cepukas

Š. m. balandžio 24 dieną mirė 
Boleslovas Čepukas, kuriam šį rug
pjūtį būtų suėję 90 metų.

Buvo gimęs 1913 m. Clevelande, 
OH. Dar kūdikis tėvų buvo par
vežtas į Lietuvą. Tėvai netoli Anykš
čių įsigijo dvaro centrą su lentpjū
ve ir gražiai vertėsi.

1942 m. susituokė su Julija Pa- 

činskaite. Boleslovas turėjo muzi
kinių gabumų ir 1948 m. įstojo į Vil
niaus konservatoriją, bet po dvejų 
metų teko pasitraukti į Lenkiją, nes 
grėsė išvežimas į Sibirą. 1950 m. jis, 
kaip Amerikos pilietis, pasiekė 
Ameriką, o žmonai pasisekė atvyk
ti tik po 7 metų.

Susijungusi šeima daug metų 
gyveno Nevv Yorke. Boleslovas 
26 metus dirbo Sunshine Biscuit 
Co. mašinistu-mechaniku. Už pa
vyzdingą darbą buvo apdovanotas 
medaliu.

Sulaukęs pensijos ir 1978 m. at
sikėlęs į Sunny Hills, jis buvo vie
nas iš pirmųjų čia apsigyvenusių lie
tuvių ir vienas iš dešimties Lietu

vių Bendruomenės apylinkės stei
giamojo susirinkimo dalyvių. Bū
damas Nevv Yorke, priklausė vyrų 
chorui, o atsikėlęs į Sunny Hills, 
įsijungė į “Antrosios jaunystės” 
chorą. Mokėjo groti akordeonu 
ir koncertuose juo pritardavo cho
rui. Be akordeono jis mokėjo skam
binti gitara, pianinu, groti smui
ku ir koncertina. Buvo draugiškas, 
linksmo būdo, mėgo muziką ir dai
ną.

Balandžio 26 d., po pamaldų 
Sunny Hills Šv. Teresės bažnyčioje, 
palaidotas Forest Memorial ka
pinėse Panama City, FL. Liūdesyje 
liko žmona Julija, su kuria drauge iš
gyveno 61 -erius metus.
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Tautos Fondo Visuotinio metinio narių susirinkimo, 
įvykusio 2003,05.10 Apreiškimo parapijos salėje, Brooklyn, NY 

N UTARIM Al

Tautos Fondo nariai savo 
29-ame Visuotiniame meti
niame narių susirinkime Ap
reiškimo parapijos salėje, 
Brooklyn, N Y, 2003.05.10, 
Lietuvos jungimosi į Vaka
rų Europos Sąjungą išva
karėse, pabrėždami pagrin
dinį Tautos Fondo tikslą prie 
demokratijos įtvirtinimo ir 
tautinio sąmoningumo ug
dymo Lietuvoje, nutarė įpa
reigoti Tautos Fondo Ta
rybą:

1. Remti Amerikos Lietuvių Tarybą;
2. Plėsti sėkmingą mokyklų įdukrinimą;
3. Tęsti paramą “Tėviškės šviesai”;
4. Remti “Atodangas”;
5. Atkreipti dėmesį paramai Visuomeninių diskusijų 

sambūriams;
6. Tęsti pagalbą Lietuvos paribių ir užribių vietovėms, 

pagal esamas TF išgales;

Tautos Fondo metinio susirinkimo prezidiumas (iš k.): Tarybos vicepirm. Saulius Sirusas, 
Tarybos pirm. Jurgis Valaitis, Tarybos vicepir. Jonas Vilgalys, Tarybos vicepirm. Pranas 
Povilaitis, Tarybos sekretorė Nijolė Paronetto, MD Tėv. Pr. Giedgaudo nuotr.

7. Išsamiau visuomenę informuoti apie Tautos Fondo 
darbus.

Tautos Fondo Visuotinis metinis susirinkimas:
- taria padėką ir geriausius linkėjimus ambasadoriui 

Anicetui Simučiui;
• dėkoja susirinkimą sveikinusiems žodžiu ir raštu;
• dėkoja visiems Tautos Fondo veiklą parėmusiems 

ar dalyvavusiems jo veikloje.

XII—oji Lietuvių tautinių šokių šventė Chicagoje

XII-osios Lietuvių tautinių šokių 
šventės rengėjos (iš k.): Rasa Pas- 
kočimienė ir Audronė Tamulienė

Lietuvių tautinių šokių šventės - 
vienas gražiausių kultūros reiški
nių Amerikoje - JAV ir Kanados 
Lietuvių Bendruomenių bei Lietuvių 
tautinių šokių instituto gražios ir pras
mingos veiklos rezultatas. XII-oji 
lietuvių tautinių šokių šventė įvyks 
Chicagoje 2004 m. liepos 3 d., 
šeštadienį (repeticijos prasidės 
liepos 1 d.) Rosemont Allstate Arena, 
šokėjams ir tautinio šokio gerbėjams
gerai žinomoje vietoje, ten, kur šventėme IX-ąją ir X- 
ąjąšokių šventes. XII-osios šokių šventės organizaciniam 
komitetui vadovauja Audronė Tamulienė, šventės me
no vadovė Rasa Šoliūnaitė-Paskočimienė, darbščios, 
talentingos organizatorės, gerai žinomos LB kultūrinė
je veikloje. Suburtas darnus kolektyvas pradeda dar
bą, kuriama šventės programa, simbolika, suvenyrai, 
planuojama, kur įvyks susipažinimo vakaras, jaunimo 
šventė, kaip priimti svečius Hyatt Regency O’Hare, 
suruošti tautodailės parodą.

Taigi ši išsvajota lietuvių tautinių šokių šventė, sukurta 

1937 metais ir įvykusi Kaune birže
lio mėnesį, po 20 metų buvo atgai
vinta Chicagoje ir gyvuoja iki šių die
nų. Niekada neturėtume užmiršti 
gražios idėjos, Amerikoje virtusios 
tradicija, kas keleri metai sukviesti, 
surinkti iš visų pasaulio kampelių 
mylinčius tautinį šokį, kad draugautų, 
kad pajustų norą jungtis į šokio sū
kurį, išskleisti plačius “Malūno” 
sparnus, kad visada jų širdies ker

telėje tilptų geras jausmas, ilgesys nuoširdžiam, ne
suvaržytam, džiugiam šokiui besikeičiančio gyveni
mo triukšme. Šis trumpas pranešimas žymintis XII- 
osios Lietuvių tautinės šokių šventės ruošos darbų 
pradžią, skelbiantis šventės datą - 2004 m. liepos 3 d., 
yra ir kvieslys: visus šokėjus, šokių būrelius, šokio 
mylėtojus ir gerbėjus, visus pasiilgusius Chicagos, drau
gų ir bičiulių, visus kviečiame į XII-ąją lietuvių tauti
nę šokių šventę. Ruoškitės. Visą informaciją skelbsi
me spaudoje.

Laima Krivickienė
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Žvilgsnis į J. Brazaitį ir jo darbus (2)
100 metų nuo jo gimimo (1903 m. gruodžio 9 d.) paminėti

VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
(pradžia nr.5)
Juozas gimė 1903 m. gruodžio 9 d. Pradžios mokyklą 

lankė ten pat Trakiškiuose, tuo metu prisiglaudusią ra
šytojo Vinco Ramono tėviškėje. Tik tikyba ir gimtoji kalba 
buvo dėstomos lietuvių kalba, o kiti mokomieji dalykai, 
buvo einami rusų kalba. Atrodo, kad pradžios mokyklą 
Juozas bus baigęs 1914 pavasarį, nes I-asis Pasaulinis 
karas j į 1914 rudenį užklupo Marijampolės gimnazijos 
parengiamojoj klasėj, žmonių paprastai iš rusiško vadina
muose “stupkiuose”. Pačią Marijampolės gimnazijąjau 
karo pradžioj evakavus į Rusijos gilumą, į Voronežą, Juo
zas pasiliko tėviškėje.

Kai 1917 “Ziburio”draugijai pasisekė iš vokiečių 
okupacinės administracijos gauti leidimą Marijampolėje 
gimnazijai atsteigti, gruodžio mėn. vyko stojamieji 
egzaminai į I-ąją, Il-ąją, III-ąją ir IV-ąją klases. Tada 
drauge su Juozu teko laikyti egzaminus į IV-ąją klasę. 
Arčiau susipažinome tik 1918 pradžioje, gimnazijoje 

prasidėjus mokslo metams, kurie truko iki liepos 31 d. 
Tos mūsų IV-osios klasės mokinių žymi dalis buvo dar 
XX amžiaus gimimo, nespėję ar nenorėję karo pradžioje 
su gimnazija evakuotis į Rusiją ir trejus metus turėję 
mokymosi pertrauką. Tie vyrai jau buvo po ūsu ir palyginti 
su jais Juozas su savo amžininkais atrodė kaip vaikeliai. 
Kitais mokslo metais tų brenduolių dalis nubyrėjo. Kas 
peršoko V-ąją, kas tiesiai į Vl-ąją, kas išėjo į kunigų 
seminariją, o kas 1919 pradžioje savanoriu išėjo į besi
kuriančią Lietuvos kariuomenę nuo besiveržiančių rusų 
bolševikų nepriklausomybės ginti.

Apskritai 1919 metai Lietuvos nepriklausomybei buvo 
lemtingi. Ir toje lemtyje gimnazistai yra suvaidinę reikš
mingą valstybinį vaidmenį. Savo mokytojų ir vyresniųjų 
klasių mokinių instruktuojami ir vadovaujami ir penkta
klasiai ėmėsi skatinti kaimo jaunimą, kad stotų savano
riais į Lietuvos kariuomenę nepriklausomybės ginti.

Laikinosios vyriausybės posėdis 1941 m. Stalo gale sėdi prof. J. Ambrazevičius-Brazaitis, švietimo ministras ir ėjęs 
ministro pirm, pareigas, pirmininkavo posėdžiui. Dešinėje nuo jo: vidaus reikalų ministras J. Šlepetys, krašto apsaugos 
- gen. St. Raštikis, pramonės - dr. A. Damušis, darbo ir socialinės apsaugos - dr. J. Pajaujis, susisiekimo - inž. A. Novickis, 
L. Prapuolenis, teisingumo - M. Mackevičius. Kairėje pusėje asmenys nėra tiksliai identifikuoti. Ten yra užsienio reikalų 
ministras R. Skipitis, finansų - J. Matulionis, žemės Qkio - B. Vitkus, sveikatos - dr. K. Vencius, komunalinio ūkio - Vyt. 
Zemkalnis-Landsbergis, prekybos ministras ir valstybės kontrolierius - Pr. Vainauskas.
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Tokiu skatintojų tada buvo tapęs ir šešiolikametis Juozas. 
Su keleriais metais vyresniu savo tėviškės kaimynu iš 
Triobiškių kaimo septintaklasiu Jurgiu Steponaičiu ir 
penktaklasis Juozas jau tada pradėjo savo visuomeninę 
veiklą savuose Trakiškiuose ir aplinkiniuose kaimuose, 
daugiausia talkindamas kaimo jaunimui organizuotai 
veikti, dalindamasis su juo savo apsiskaitymu ir savo 
mokyklinėmis žiniomis.

Pačių moksleivių organizuotoj veikloj, kuri paprastai 
vyko vakarais, Juozas tik retkarčiais dalyvavo. Gimnaziją 
lankė iš Trakiškių ir vakare vėl kelis kilometrus vykti į 
Marijampolę jam buvo perdaug. Be to, Trakiškiuose ir 
elektros nebuvo. Pamokas teko ruošti prie žibalinės 
lempos ir dažniausiai, kai jau šeima nekliudė.

Mokymosi pažangumo atžvilgiu Juozas nebuvo nei 
prasikišęs, nei atsilikęs. Bet ėjo savomis jėgomis, be 
“suflerių” ir be “špargalkų”. Klasėje buvo tylus, sakytum 
užsidaręs, bet su klase buvo solidarus. Kai Vl-oji klasė 
nusitarė vienu metu nusikirpti plikai plaukus, tik vienas 
bendraklasis tam nepakluso, bet tai buvo ne Juozas, o 
Eduardas. Kai VH-oji berniukų klasė iš solidarumo VII- 
jai mergaičių klasei išėjo į streiką prieš labai nemandagų 
mergaitėms fizikos mokytoją, Juozas irgi buvo su klase. 
Kai, gimnazijos baigiamuosius egzaminus laikant, buvo 
galima pasirinktinai laikyti arba prancūzų arba vokiečių 
kalbos egzaminą ir klasė, afrontuodama nemėgtai 
vokiečių kalbos mokytojai, susibaudę, kad visi laikys tik 
prancūzų kalbos egzaminą, Juozas taip pat buvo su klase, 
nors vokiečių kalbą geriau mokėjo negu prancūzų ir 
nors vokiečių kalbos mokytoja jam buvo labai palanki.

Per mudviejų bendraklasiavimo metus gimnazijos 
aplinkoj neteko Juozo pastebėti gimnastikuojant, atseit, 
per pamokų pertraukas naudojantis turniku, kopėčiomis, 
lygiagretėmis ar kitais sporto įtaisymais. Nedalyvavo jis 
nė karinio pasiruošimo pratybose po pamokų su medi
niais šautuvėliais. Nepriklausė nė gimnazijos mokslei
vių šaulių būriui. Bet dalyvavo gimnazijos chore. Taip 
pat nedalyvavo gimnazistų vakarėliuose ir mergaičių 
nešokdino. Atrodė, kad apskritai mergaitės jam tarsi 
neegzistavo. Klasėje sėdėjome po du viename suole, 
Juozas sėdėjo su Jonu Aleksa, kuris jau nuo V-osios 
klasės buvo apsigyvenęs ar apgyvendintas pas tėvus 
marijonus ir kurį mūsų klasė laikė aiškiu kandidatu į 
kunigus. Jis ir tapo kunigu marijonu ir kurį laiką buvo 
Kauno kunigų seminarijos klierikų dvasios vadovu. Mirė 
prieš kelerius metus, klebonaudamas Tabariškių para
pijoj, netoli Kauno. Klasės bendra nuomonė buvo, kad 
Juozas patrauks savo suolo draugo Alekso pėdomis. Dėl 
to, kai 1922 pavasarį baigęs gimnaziją tų metų rudenį 
Juozas nepasirodė universiteto aplinkoje Kaune, buvo 
aišku, kad jis bus pasirinkęs savo suolo draugo Jono 
tolimesnį kelią. Vis dėlto po metų Juozas pasirodė 
universitete. Niekad neteko su juo išsikalbėti, kodėl ir 
kuriomis aplinkybėmis visa tai įvyko. Taip pat neteko su 
juo išsiaiškinti, kuriomis aplinkybėmis, tik pradėjęs 
studentauti, 1923 įsitaisė oficiozinio “Lietuvos” dienraš-

Kalba prof. Juozas Brazaitis

čio redakcijoje. Tuo metu “Lietuvos” vyr. redaktorium 
buvo buvęs mūsų gimnazijos direktorius ir lotynų kalbos 
mokytojas dr. Kazys Jokantas, vėliau buvęs švietimo 
ministru paskutinėje krikščionių demokratų vyriausybėje 
dr. Bistro kabinete 1925-1926 ir paskutinėje tautininkų 
vyriausybėje Merkio kabinete 1939-1940. Sibiro 
kankinys. Į Lietuvos istoriją, be kita ko, nuėjęs ir savo 
nusistatymu lemtingame 1940.06.14 vyriausybės 
posėdyje prezidentūroje. Jis pasisakė prie sovietų ul
timatumo priėmimą, už pasipriešinimą sovietų invazijai. 
Jokantas, gatvėje sutikęs savo buvusį mokinį, visada 
pasveikindavo, paprašydavo, kad jį palydėtum ir pa
pasakotum, kaip einasi, kuo vertiesi. Galimas daiktas, 
kad toks atsitiktinis Juozo susitikimas su savo buv. direk
torium bus jam atidaręs “Lietuvos” dienraščio redakcijos 
duris. Anuomet laikraščiai labai stigo žmonių, turinčių 
įmanomą stilių ir pakenčiamai mokančių rašomąjąkalbą. 
Juozo bendraklasis Jurgis Masaitis taip pat jau buvo įsi
taisęs krikščionių demokratų “Laisvės” dienraščio redak
cijoje.

Angažuodamas Juoząoficiozinei “Lietuvos” redak
cijai, Jokantas pataikė tikrą žurnalistinį talentą.

(bus daugiau)
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Atsiliepė “Neringos”rėmėjai
Marijos N. Pr. Seselių rėmėjai atsiliepė į rėmėjų 

vaidybos organizuotą 5-jį vajų “Neringai”. Nebuvo 
didelių aukotojų, bet surinkta graži suma padės “Ne
ringos” direktorių tarybai užlopyti šaltos žiemos padarytą 
spragą.

Prie vajaus pasisekimo labai daug prisidėjo užsklandai 
suruoštas monospektaklis, kurį atliko aktorius iš Lietuvos 
Egidijus Stančikas, jau dešimt metų vaidinantis Kauno 
Dramos teatre. Bene visus JAV lietuvių telkinius aplankė, 
atrodo, visiems patiko, visi juo žavėjosi. Vasario ir kovo 
mėnesiais atliko 20 koncertinių pasirodymų, švenčiant 
Karaliaus Mindaugo 750 metų karūnavimo jubiliejų.

Patiko jis daugumai putnamiečių, nes spektaklio “..ir 
reikia eiti...” turinys, apipavidalinimas, 
muzika nenubėgo kaip vanduo nuo žą
sies. Viskas palietė. Viskas buvo kitaip, 
neįprastai. O tas viskas buvo dėka gero, 
profesionalaus aktoriaus - Egidijaus 
Stančiko.

Kad skaitytojas bent truputį įsivaiz
duotų, kas vyko scenoje, keliais sakiniais 
nusakysiu vieną kitą detalę. Scena - tai 
erdvė viduryje salės, o iš abiejų pusių eilės 
kėdžių. Stora virvė! Kai Judas dvigubai 
ja apjuosia kolonas, Jėzus ir Judas joja, 
lyg asiliuku į Jeruzalę. Judas užmetė ant 
jų baltą staltiesę - paskutinės vakarienės 
stalas! Maža balta pagalvėlė simbolizuoja 
Jėzų, maišai - apaštalus.

Visą laiką salėje tylutėlė tyla, tik 
muzika ir Judo balsas. Puiki muzika.

Kadangi Seselių vienuolyno salė ne 
amfiteatrinio pobūdžio, jau trečioje eilėje 
buvo sunku girdėti, matyti, suprasti, kai 
aktorius vaidino ant grindų. Dalis svečių 
nebuvo pasiruošę naujenybėm; buvo ir 
tokių, kurie nesuprato, kad buvo vaiz
duojamas Judas, nes su savo samprota
vimais, jausmais buvo kitoks, nei randame 
šv. Rašte.

Būtų buvę gerai turėti paruoštą vaidi
nimo santrauką ar paties aktoriaus pa
sisakymus apie jo kuriamą Judą. Bet jau 
post factum.

Norėtųsi pamatyti monospektaklį 
Kauno Valstybiniame Dramos teatre ir 
tai ne mano vienos noras, nes “...ir reikia 
eiti...” paskutinėje analizėje klausiama ar 
tikiu, ir kokį Kristų tikiu? Tikėti - tai ga
lynėtis...

Rengėjai
Rengėjų komitetas - tai ta pati rėmėjų 

valdyba, tik su kita pirmininke. Visi 

komiteto nariai atlieka jiems patikėtas pareigas. Nė vie
nas netraukia vežimo vienas! Tą nuostabų vienetą sudaro: 
M. N. Pr. Seserų provincijole Sės. Paulė Savickaitė, 
pirm. Aldona Prapuolenytė, Gitą ir Aidas Kupčinskai, 
Sofija Šakalienė, Gintaras Gečas, Juozas Rygelis, dr. Č. 
Masaitis, Romas Drazdauskas, Gintarė Ivaškienė.

Visi renginį “traukė”, bet išskirtinai daug jėgų padėjo 
Aidas ir Gitą Kupčinskai, prisidedant dukrai Dainorai, 
kuri nuo šių metų yra “Neringos” vedėjos Vidos Straz
dienės padėjėja. A. Kupčinskas suformulavo vajaus laiš
kus, juos atspausdino, paruošė monospektaklio prog
ramos elegantišką lankstinuką bei padedant G. Čepui 
atvežė ir pritaikė garso aparatūrą bei apšvietimą.

Iš k.: Regina Taunienė, Marija Noreikienė, Birutė Bernotienė, Aldona 
Prapuolenytė ir Sofija Šakalienė

Po spektaklio (iš k.): R. Tautkus, N. Šmerauskas, Sės. Eugenija, R. Jag- 
minienė, Sės. Paulė, aktorius Egidijus Stančikas, Sės. Bernadeta, V. Straz
dienė, G. Kupčinskienė, A. Prapuolenytė; priekyje - būsimos neringietės 
Strazdaitės Gintaro Gečo nuotraukos
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Worcester, MA

Šventėme Motinos Dieną

Gegužės mėnuo skirtas Marijos Motinėlės garbei. Jo 
antrasis sekmadienis skirtas pagerbti žemiškąją motinėlę, 
nežiūrint ar j i būtų gyva ar mirusi.

Taip gegužės l l-tą ALRK Moterų Sąjungos 5-tos 
kuopos narės organizuotai, su vėliava, pasipuošusios 
kurios turi tautiniais drabužiais, dalyvavo 10 vai. ryto 
Šv. Mišiose Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje. Mi
šias atnašavo ir pasakė pamokslą kleb. kun. Ričardas 
Jakubauskas. Giedojo parapijos choras, vadovaujamas 
vargonininkės Edith Roberts. Solistas Valerijonas Ro- 
ževičius solo pagiedojo “Šioj dienoj, o Motin bran
giausia...” taip jaudinančiai, kad ne vienai ir ašaros sužibo 
akyse. Tik po Mišių išeinant iš bažnyčios, pasigedome 
“Sveika Marija...” gražiausios mūsų giesmės, kuri 
daugelį metų mus sąjungietes išeinančias išlydėdavo. 
Nekaltiname dėl to choro, kad jis giedojo “Štai jau bai
gėm auką gausią...” vietoj “Sveika Marija, Motina 
Dievo”.

Po mišių parapijos salėje skautės ir skautai suruošė 
mamyčių ir močiučių pagerbimą ir pusryčius. Vadovavo 
vs. Irena Markevičienė. Visas pasveikino ir pristatė 
ilgametę mūsų kuopos narę Petronėlę Antakauskienę, 
kuri puiki deklamuotoja, nežiūrint antrosios jaunystės, 
beveik visuose renginiuose gražiai pasirodo. Šį kartą 
eilėraštį skyrė “Mamytei”. Programėlės vedėja pakvietė 

parapijos tarybos pirm. Stephen Walinsky, Jr., trumpai 
paskaitėlei, kurioje jis išryškino motinos prasmę ir gilų 
įnašą į žmonijos gyvenimą, apgailėdamas, kad daugelis 
motinų šiais laikais neleidžia savo kūdikiams išvysti 
pasaulio šviesos.

Sesė vs. Irena Markevičienė padėkojo programėlės 
išpildytojams ir pati paskaitė eilėraštį “Mamytė”, pa
pildydama mamytei skirtu straipsneliu ir primindama, kad 
mylėdamos savo mamytes gyvas, visada prisimintume 
ir mirusias, o taip pat mylėtume visų mūsų Dangiškąją 
Motiną Mariją, nes Ji yra ne tik lietuvių karštai mylima, 
bet ir Amerikos globėja, o ta globa visada reikalinga 
visiems, ypač šiais neramiais laikais. Mylėkime Mariją 
visi.

Fil. vs. Danutė Marcinkevičienė įspūdingai apėjo 
salėje esančius stalus ir prie kiekvieno sėdinčias ma
mytes ir močiutes asmeniškai pasveikino. Skautės vi
sas apdovanojo gėlių žiedeliais, o skautai - vaikučius 
saldainiukais. Programėlės vedėja pasveikino ir visus 
tėvelius, nes sekantį sekmadienį buvo Tėvų diena. Kleb. 
R. Jakubauskas sukalbėjo maldą prieš pradedant valgyti. 
Skautės ne tik paruošė puikius pusryčius, bet ir vikriai 
aptarnavo, viską sudedamos ant stalų, net ir kavutę 
įpildavo į puoduką. Tikrai gražiai skautiškai viską atliko, 
taip praturtindamos mamyčių ir močiučių švenčiamą 
Motinos dieną.

Motinos meilė begalinė, gili, niekada neišsemiama. 
Ją nusineša savo vaikams ir į kapus.

Janina Miliauskienė

Kai visi klausėsi koncerto ar dalyvavo spektaklyje, 
Sofija Šakalienė virtuvėje ruošė vaišes. Jos talkininkės- 
draugės iš Providence. Kitą mažutę “gvardiją” sudarė 
putnamietės: stalų dengėjos, gėlėmis puošėjos, vaišių stalo 
dekoratorės - Regina Taunienė, Marija Noreikienė ir 
Birutė Bernotienė. Ir taipjau penkeri metai!

Vaišės spektaklio pabaigoje - būtinybė! Kur, jei ne 
prie stalo atsisėdus pabendrausi su seniau matytais 
draugais, pasidalinsi matyto spektaklio mintimis, jo 
pastatymo savybėmis. Pagirsi ar pakritikuosi. Daug 
įvairumo įnešė pats aktorius.

Nuostabios buvo vienuolyno seselės. Vienuolyno 
bokšte su savo palydovais Raigardu Tautkum ir Nerijum 
Šemerausku gyveno Egidijus Stančikas.

Scenai reikėjo akmenų - Sės. Paulė vedė visus tris ir 
padėjo nešti... Reikėjo maišų, virvės-ji tai parūpino. 
Beveik 7 pėdų vyrui rasti juodą kostiumą, apsiaustą- 
ne problema! Seselė Paulė rado! Rūpestis, kad visuomet 
būtų karštos stiprios kavos priklausė seselėm.

Rengėjai patenkinti dėkoja Dievui, Egidijui Stančikui 
ir visiems atsilankiusiems. Aldona Prapuolenytė

Izabelės Žmuidzinienės monospektaklio "... ir rei
kia eiti... ” įvertinimą skaitykite kitame, liepos mėn. 
"Darbininko” numeryje. Red.

Matulaičio Slaugos namams 
Putname - 35 metai

Matulaičio Slaugos namai

Matulaičio namų vadovybė maloniai visus kviečia 
atsilankyti birželio 14 d. į Putnamą ir pasidžiaugti 
Slaugos namų 35 metų gyvavimo vaisiais.

4 vai. p.p. Padėkos Šv. Mišios, kurias atnašaus naujas 
diecezijos vyskupas Michael Cote, po to vyks pa
bendravimas ir vaišės. Norintys susipažinti su Matulaičio 
Slaugos namais galės juos apžiūrėti, sužinoti sąlygas, 
kaip įjuos patekti.

Namų adresas: 10 Thurber Rd., Putnam, CT, netoli 
Centrinio Marijos Nekalto Prasidėjimo Seserų vie
nuolyno.

A.P.
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Hartford, CT

Pavasarinis tautinių šokių grupės 
“Berželis" koncertas

Balandžio 26 dienos vakarą. į Šv. Trejybės salę su
sirinko daugiau kaip 300 žiūrovų iš visos Connecticut 
valstijos. Tą vakarą jie turėjo progą pamatyti ir pasi
džiaugti puikiai surengtu tautinių šokių grupės “Berželis” 
koncertu. Ši šokių grupė švenčia jau 31 gimtadienį. 
Ilgametė vadovė Dalia Dzikienė ir jos pagalbininkas 
Jonas Kodis, subūrę gražų pulkąjaunimo, susirinkusius 
džiugino smagiais šokiais. Vakaro pradžioje žiūrovai matė 
šiuos šokius: “Suktinį”, “Šustą”, “Oželį”. Kai šie šokėjai 
ilsėjosi, į sceną išėjo “Berželio” grupės pamaina - vaikų 
grupė, kurioje šoka dešimt mažų mergaičių ir berniukų. 
Jie pašoko “Kiškelį”, “Malūnėlį”, “Vakaruškas”. Juos 
šokti moko taip pat Dalia Dzikienė. Vadovė džiaugiasi 
mažaisiais šokėjais, jų tėvais, kurie visada noriai atveža 
mažuosius į repeticijas ir koncertus. Šioje grupėje šoka 
Lidija, Algirdas ir Paulius Zabuliai, Gabija ir Diana 
Pileikaitės, Anastazija ir Sophia Dzikaitės, Alekandra 
Brittain, Ann Lova'lo ir Emilija Milukaitė.

“Berželio” programą paįvairino svečiai iš Nevv 
Britain - vyrų trio su gitaromis. Tai antrasis šios grupės 
pasirodymas žiūrovams. Evaldas Malinauskas, Andrius 
Jovaiša ir Romas Sakalauskas dainavo populiarias lie
tuviškas dainas: “Žalias mūsų kraštas”, “Medžiai be la-

“Berželio” šokėjai suka visų mėgiamą “Malūną”. Sparną 
sudaro (iš k.): C. Balskutė, L. Gust, L. Gust ir J. Kodis

I. Dzikienės nuotr.

pų”, “Lietuva”, “Per tą lietų”, “Tu vėjo paklausk” ir kitas.
Vyresnieji “Berželio” šokėjai dar pašoko “Linelį”, 

“Audėjėlę”, “Rankšluostėlį”. Savo koncertą ši šokių gru
pė baigė “Gegužine polka” ir “Gyvataru”. Vakaro metu 
J. Marcinkevičiaus ir A. Drilingos eiles skaitė šių eilučių 
autorė.

“Berželio” šokėjus sveikino “Vėtros” šokių grupė, 
atvykusi iš Nevv Haveno. Tomas Nenortas šokėjų vardu 
padėkojo visiems, kurie padėjo surengti šį pavasarinį 
koncertą. Sigita Šimkuvienė

Waterbury, CT
Šventinis krepšinio turnyras

Gražią balandžio 19 dieną, šeštadienį, į Waterburio 
Šv. Juozapo parapijos mokyklos sporto salę rinkosi krep
šinio entuziastai išNevv Yorko, Philadelphijos, Nevv Jer

Rungtynėms pasibaigus pirmosios vietos laimėtojai Nevv Jersey Statyba ir 
antrosios vietos laimėtojai Connecticut/jŽMo/a/

E. Petruškevičienės nuotr.

sey, Connecticuto. Juos visus atvykti sukvietė tik pernai 
metais atkurtas Connecticuto sporto klubas, kuriame 
dalyvauja jau 75 sporto mėgėjai. Šio klubo komanda, 
aikštelės šeimininkai, pasivadinę Ąžuolų vardu, į aikštelę 
išbėgo su neseniai įsigyta sportine apranga ir pradėjo 
pirmąsias varžybas. Jie susitiko su Nevv Yorko Atletų 

sporto klubo krepšininkais. Aikštelėje vy
ko graži kova, stipresni buvo Connec
ticuto Ąžuolai, įveikę varžovus 42:37. 
Antrąjį susitikimą pradėjo Philadelphijos 
Aro vyrai ir Nevv Jersey Statyba. Pas
taroji komanda parodė gražų žaidimą, vy
rai mokėjo ir kovoti, ir apsiginti. Rezultatu 
80:42 užtikrintą pergalę pasiekė Statybos 
vyrai. Toliau sekė Connecticuto Ąžuolų 
ir Philadelphijos Aro kova. Šį kartą buvo 
pranašesni šeimininkai, nedideliu skirtumu 
64:58 iškovoję pergalę. Visos komandos 
sužaidė tarpusavyje, tad žiūrovams nuo
bodžiauti neteko. Nevv Jersey Statyba 
nesunkiai įveikė Nevv Yorko Atletų klubo 
komandą. Bet pačios įdomiausios varžy
bos vyko turnyro pabaigoje, kai susi
tiko aikštelės šeimininkai su svečiais iš 
Nevv Jersey. Varžybos vyko įtemptai, vie
nu metu, po kiekvieno puolimo pirmau-
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New Britain, CT

Dainų ansamblis SODŽIUS

Prieš du metus po New Britain Lietuvių 
Bendruomenės stogu susikūrė dainų ansamblis, 
pavadintas gražiu lietuvišku pavadinimu “So
džius”. Šiame lietuvių telkinyje visos kartos ir 
bangos suranda bendrą kalbą, juos visus jungia 
meilė lietuvių liaudies dainai, lietuviškoms tra
dicijoms. Ansamblio vadovė Raimonda Alek- 
navičiūtė-Jalinskienė-aukštaitė iš Utenos, bet 
savo užsispyrimu bei noru tobulėti nenusileidžia jokiam 
žemaičiui. Raimonda džiaugiasi ansamblio širdimi - 
akompaniatorium Romu Butrimu. Jis prieš trisdešimt 
metų turėjo savo orkestrą, garsų visame New Yorke ir 
jo apylinkėse. Pasak Romo, nebuvo nei vieno lietuviško 
renginio ar vestuvių, kurios apsieitų bėjo orkestro mu
zikantų. Romas Butrimas tuo metu vadovavo New Bri
tain Lietuvių Bendruomenei, todėl su mielu noru išklausė 
pas jį atėjusius žmones, padėjo jiems susiburti ir pats į 
rankas paėmė akordeoną. Kaip prisimena, per pirmąją 
repeticiją diržai nutrūko, taip buvo sudūlėję. Ir dabar jis 
visur lydi ansamblį ir pritaria jiems akordeonu.

“Sodžiuje” dainuoja ir Romo žmona Vaiva. Visi an
samblio dalyviai visada buvo neabejingi muzikai. Broliai 
Paulius ir Giedrius Černiauskai yra baigę muzikos mo
kyklą. Paulius profesionaliai groja klarnetu. Diana ir 

davo tai Ąžuolai, tai Statyba. Šį kartą stipresni buvo 
Statybos vyrai, iškovoję pergalę rezultatu 51:47. Visiems 
susitikimams teisėjavo patys žaidėjai iš įvairių komandų: 
Modestas Buzinskas, Marijus Kuravas, broliai Arūnas 
ir Arvydas Eidukaičiai iš Waterburio.

Šio turnyro tikslas buvo turiningai praleisti Velykinį 
savaitgalį. Visi svečiai ir daug Connecticuto sporto klubo 
narių, po varžybų surengė susitikimą Waterburio Lietuvių 
klube, kurio prezidentas Jonas Veturis ir jo pagalbininkai 
tai progai buvo iškepę kugelį. Sportininkus lietuviškais 
sūriais vaišino klubo narys Tomas Nenortas, kuris su 
žmona Raminta prekiauja lietuviškais maisto produktais.

Kelis žodžius noriu pasakyti apie svečius iš New Jer
sey. Statybos komanda susibūrė visai neseniai. Mintis į 
ją sukviesti krepšinį mėgstančius jaunuolius kilo Mariui 
Beresnevičiui. Pats vaikinas kilimo iš Gargždų, mokslus 
baigė Klaipėdos universitete. Dar būdamas studentas, 
Marius buvo aktyvus visuomenininkas, tad atvykęs į JAV 
subūrė bendraminčių būrį, žaidžia krepšinį, pagal galimy
bes su komanda dalyvauja visuose turnyruose, į kuriuos 
yrajjakviečiami.

Šio turnyro geriausiu žaidėju buvo išrinktas “Statybos” 
žaidėjas Marijus Kuravas.

Visos šiame turnyre dalyvavusios komandos ruošiasi 
vykti į Clevelandą. kur gegužės 9-11 dienomis vyks 
ŠALFo turnyras. Sigita Šimkuvienė

Ansamblis “Sodžius” koncerto metu

Evaldas Malinauskai dar studijuodami dainavo Vilniaus 
pedagoginio universiteto dainų ir šokių ansamblyje “Švie
sa”. Ansamblyje dar dainuoja B. Sakalauskaitė, I. Bulo- 
vaitė, J. Sičiūtė, G. Patapovaitė, N. Raškevičienė, B. 
Marcinkevičius. Ansamblis “Sodžius” aplankė jau kelis 
Connecticut valstijos lietuvių telkinius. Praėjusiais metais 
jie padėjo suruošti šventinį koncertą šokių grupei iš Hart
fordo “Berželis”, kuri šventė savo veiklos 30-metį. Jo 
vadovė Dalia Dzikienė džiaugėsi dainininkų pagalba. Šių 
metų vasario mėnesį “Sodžius” koncertavo net du kar
tus. Ansambliečiai naujomis dainomis pradžiugino New 
Britain apylinkės lietuvius, susirinkusius į Šv. Andriejaus 
parapijos salę paminėti Lietuvos nepriklausomybės 85- 
erių metų sukaktį Šioje šventėje dalyvavo ir daug svečių, 
visi buvo sužavėti dainininkų liaudies dainomis “Padai
nuokime mes sustoję”, “Pjaun broliukai”. Bet daugiausia 
ploj imu susilaukė Linos Jurkaitienės daina “Avižų kisie
lius”. Vasario 16 d. ansamblis koncertavo Nevv Yorko 
lietuviams.

Savo repertuare “Sodžius” turi 20 dainų. Kiekvieną 
sekmadienį dainininkai noriai renkasi į repeticijas Šv. 
Andriejaus bažnyčios parapijos salėje.Ansamblio va
dovė Raimonda Aleknavičiūtė-Jalinskienė gimė ir augo 
gražiame kalvotame Utenos krašte, netoli Dauniškio eže
ro. Jos šeimoje nuolat skambėjo muzika, nes abu tėvai
- mama Onutė Aleknavičienė ir tėvas Pranas Alekna
vičius - muzikos mokytojai. Raimondos brolis taip pat 
susijęs su muzika - groja saksofonu, mėgsta džiazą. 
Šeimos ansamblis, pavadintas PROM (pirmosios vardų 
raidės) linksmino saviškius per giminės susiėjimus, grojo 
net jaunos tetos vestuvėse. Tėvas grojo tamburinu, mama
- akordeonu, Raimonda - smuiku, Mindaugas - sakso
fonu. Tad mokydamasi vidurinėje mokykloje Raimonda 
lankė ir muzikos mokyklos smuiko klasę. Abu vaikai 
baigė Klaipėdos muzikos akademiją. Iki atvykstant čia, 
Raimonda dirbo Vilniuje, mokė vaikus muzikos M. Dauk
šos vidurinėje mokykloje. Tad nenuostabu, kad Raimonda 
atvykusi į Ameriką greitai surado bendraminčių pulką ir 
įkūrė dainų ansamblį. Tėvai pilnai gali didžiuotis savo 
dukra. Už jūrų skamba lietuviškos dainos, kurių moko jų 
dukra.

Ansambliui “Sodžiui” ir jo jaunai vadovei Raimondai 
Aleknavičiūtei-Jalinskienei linkime skambių dainų.

Sigita Šimkuvienė
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LITHUANIAN DAYS 
at the Church of the Holy Child of Jesus

111-11 86th. Avė., Richmond Hill, NY 11418

Maloniai kviečiame visus į 
“TRIJŲ TIGRŲ” ir 

mezzo-soprano JUDITOS LEITAITĖS

KONCERTĄ
kuris įvyks šeštadienį, birželio 21 d., 6 vai. v. 

mokyklos salėje
Po koncerto nemokami pietūs - 

cepelinai mokyklos kavinėje. 
Sekmadienį, birželio 22 d., 9 v. ryto mišių 

metu solistai giedos “Avė Maria” 
Po mišių mokyklos valgykloje vyks 

blynų pusryčiai.
Vakare, birželio 22 d. 7 v.v. iki vidurnakčio 

mokyklos salėje vyks diskoteka.
Šventę atidarys ir kalbą pasakys 

LR gen. konsulas Mindaugas Butkus 
Šventės metu vyks fotomeniniko Algimanto 

Kezio paroda; gintaro meninių išdirbinių paroda ir 
pardavimas; naujų knygų išpardavimas irtk.

Bilietai - 30 dol. asmeniui bus gaunami prie 
įėjimo. Su tuo pačiu bilietu galėsite dalyvauti 
nemokamai visuose renginiuose: koncerte, pietuose, 
blynų pusryčiuose, parodose, diskotekoje.

Koncertą rengia ir visus maloniai kviečia 
Holy Child Church Littleheart Foundation 

(Fondas Lietuvos vaikams remti)

KODIS
FUNERAL HOME

63 - 06 Flushing Avė. 
Maspeth, NY 11378

Suteikia garbingas laidotuves 
Koplyčios parūpininamos visose miesto dalyse

Edvvard A. Kodis - Funeral Director
Kreipkitės

tek: (718) 326-1658

Silver Bell Baking Co.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

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

Dalia Radžiūnas,
43-04 Junction Blvd., 

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

yi-As"Neringos" Stovyklos
Lietuvių Kalba

birž. 29 - liep. 5 d.d. - šeimoms su mažais vaikais 
liep. 6- 12 d.d.-7-10 metų vaikams 

liep. 13 - 27 d.d. -10-16 metų vaikams 
liep. 27 - rugp. 2 d.d. -13-16 metų vaikams

rugp. 23 - 29 d.d. - šeimoms su vyresniais vaikais 
rugp. 29 - rūgs. 1 d.d. - alumnų tautodailės savaitgalis 

Lietuvių Kilmės Stovyklautojams Anglų Kalba 
rugp. 3-16 d.d.-7-16 metų vaikams 

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

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

Kviečiame paremti TAUTOS FONDĄ 
savo darbu ir aukomis.

Remdami TAUTOS FONDĄ remiate Lietuvos Švietimą 
ir demokratijos įtvirtinimą Lietuvoje.

TAUTOS FONDAS
UTHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INO.

Aukas siusti:
307 W. 30th St tel: (212) 868 - 5860; (212) 868-5815
New York, NY 10001 eLpaštas:TAUTFD@aol.com

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

Garantuotas, greitas ir saugus siuntinių 
pristatymas nuo DURŲ iki DURŲ

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

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

June 7 Brooklyn, NY 12-1pm
June 8 Philadelphia, PA 1 -2 pm
(at St. An dresv Lithuanian Church 1913 Wallace St.)

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

July 8 Waterbury 4-5pm
New Britain. CT 6-7pm

July 10 Elizabeth, NJ 1 - 2pm
July 12 Brooklyn, NY 12 -1pm
July 13 Philadelphia, PA 1 - 2 pm
(at St. Andrevv Lithuanian Church 1913 Mallace St.)

Baltimore, MD 4-5pm
July 15 Putnam, CT 1 - 3 pm

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

rziausys@hotmail.com

mailto:info@neringa.org
http://www.neringa.org
mailto:TAUTFD@aol.com
mailto:rziausys@hotmail.com
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... Malonu sulaukti, kad ir rečiau ir mažesnio, taip 
mėgiamo svečio “Darbininko”. Džiaugiuosi, kad jis atgijo 
ir stiprėja. Linkiu ištvermės nepavargti, sėkmės ir Dievo 
palaimos. Paramai - 50 dol.

Zigmas Dičpinigaitis, VVoodhaven, NY

... “Darbininkas” yra visuomet laukiamas mūsų 
namuose. Sėkmės! Paramai - 25 dol.

Dalia Auštrienė, Braintree, MA

... Esam labai dėkingi, kad neužmiršot mūsų ir nepa
ilstamai siunčiant žinutes į mūsų padangę. Paramai - 60 dol.

Albina ir Joseph Belazarai, So. IVindsor. CT

... I enjoy the new format, būt hopeful ly the old origi- 
nal nevvspaper vvill retum some day. Enclosed 50 dol- 
lars for your endeavors. Vytiškai -

Mille Kocenaitis-Pietz, Mt. Vernon, NY

...Labai įvertinu Jūsų darbą ir gerai suprantu sunkias 
leidėjų pastangas spaudos išsilaikyme. Geriausios 
sėkmės! Paramai - 50 dol.

Eufemija Steponis, Seven Hills, OH

... Niekaip negalime apsieiti be “Darbininko”... 
paramai - 50 dol.

Kazimieras ir Eilėn Vainius, Maspeth, NY

...Dėkojame už “Darbininkėlį”. Jis labai reikalingas. 
Paramai - 50 dol.

Juozas Rygelis, Thompson, CT

..."Darbininko” laukiame, sulaukę su įdomumu 
skaitome... Paramai - 50 dol.

Stasys Rudys, Uxbridge, MA

..."Darbininkas” visada laukiamas. Paramai - 50 dol.
Ednard Juzumas, Grayson, GA

... Duok Dieve Jums laimės ir ištvermės tėsti “Dar
bininką”. Paramai - 25 dol.

Eugenia Uselytė, Franklin Lakęs, NY

...Sėkmės ir Dievo palaimos! Paramai - 50 dol.
Anna Žilionis, No. Olmsted, O H

... Po kelių dienų palieku JAV ir vykstu nuolatiniam 
apsigyvenimui į Lietuvą. Ačiū Jums už viską ir Dievo 
palaimos Jūsų darbams.

Dr. Juozas S. Kriaučiūnas, Putnam, CT

ADMINISTRACIJA PRANEŠA:

Čia skelbiame pavardes tų skaitytojų, kurie au
kojo 2002 arba 2003 metų “Darbininko ” pre
numeratai ir jų čekius gavome iki gegužės 15 d.

Po 100 dol.: Laima Price, Wellesley Hills, MA; 
Birutė Pocienė, Elizabeth, NJ; George S. Sirusas, 
Flemington,NJ.

Po 75 dol.: Stefa Dimas, DDS, Middle Village, NY.
Po 55 dol.: Nijolė Levenson, Dauphin Island, AL.
Po 50 dol.: Vyt. ir Angelą Vaicekauskas, Los An

geles, CA; Alg. J. Strazdas. Placentia, CA; Elizabeth 
Navikas, E. Hartford, CT; Juozas Kazlauskas, Water- 
bury, CT; Stasė Levanas, Waterbury, CT; Vyt. Soliūnas, 
Lemont, IL; Otilia Valiūnas, Brocton, MA; Ursula 
Narkus, Lavvrence, MA; V. A. Jokūbaitis, Toms River, 
NJ; Nijolė Baltrulionis, Jamaica, NY; F. Kubilius, 
Poughkeepsie, NY.

Po 40 dol.: Stefa Vitenas, Cromwell, CT; D. J. 
Gelumbauskas, Waterbury, CT; Izabelė Ramanauskas, 
Daytona Beach, FL; J. Bacanskas, Pompano Beach, 
FL; Danguolė Kasper, Brocton, MA; Paul Slabosevicius, 
Teaneck, NJ; Helen Matulonis, Maspeth, NY; Ona 
Jauneikaitė, NYC, NY; Donna Sulmar, Springfield, PA; 
Kazys Navakauskas, Coventry, RI.

Po 35 dol.: Br. Papšys, Los Alamitos, CA; V. Tus- 
kenis, San Diego, CA; Elena Miknius, Thompson, CT; 
J. Daniliauskas, Gulfport, FL; Dalia Bernotas, Wayland, 
MA.

Po 30 dol.: Ed. Radionovas, E. Hartford, CT; Ant. 
Gudaitis, Ormond Beach, FL; Eugenija J. Treimanis, 
St. Petersburg, FL; Joseph Vitenas, Oxon Hill, MD; 
Anna Savage, Hingham, MA; George Stuopis, Sharon, 
MA; Regina Jonusis, Calverton, NY; Ane Burbulienė, 
Rochester, NY; C. Sakas, Williamsville, NY.

Po 25 dol.: V. Šalčiūnas, Port St. Luicie, FL; E. 
Juzumas, Grayson, GA; George Budreika, Arlington, 
Hgs, IL; Kazys Kaspariūnas, Elizabeth, NJ; Genevieve 
Viseckas, Orange, NJ; Stasė Ozalas, Amsterdam. NY; 
Helen Petniunas, Richmond Hill, NY; Jūra Viesulas, 
Hatboro, PA; Arv. Barzdukas, Falls Church, VA.

Po 20 dol.: Jurgis Kisielius, New Haven, CT; VI. 
Vasikauskas, Seminole, FL; B. ir G. Naras, Shrewsbury, 
MA; Henry Andruska, Woodhaven, NY; Z. Prūsas, 
Chillicothe, OH.

Už visas aukas nuoširdžiai dėkojame.

Mieli skaitytojai,
NUOŠIRDŽIAI PRAŠOME 

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

- remiate mūsų spaudą
- įvertinate mūsų pastangas ir

- norite “Darbininką ” gauti 2003 metais
“DARBININKO” Administracija
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Sekminės - birželio 8 d.
Švč. Trejybės šventė - sekma

dienį, birželio 15 d.
Tėvo Diena - sekmadienį, bir

želio 15 d.
Kristaus Kūno ir Kraujo šven

tė - sekmadienį, birželio 22 d.
Kun. James T. Rooney, Vieš

paties Atsimainymo par. klebonas 
Maspethe, NY, birželio pabaigoje 
iškeliamas į Mary š Nativity parapiją 
Flushing, NY, kuri yra didesnė ir turi 
savo katalikišką mokyklą.

Prel. Vytautas Balčiūnas mi
rė Matulaičio Slaugos namuose ge
gužės 29 d. Plačiau - kitame nu
meryje..

“Trijų Tigrų” ir Juditos Leitai- 
tės koncertas įvyks š. m. birželio 
2! d. 6 v. v. Holy Child of Jesus 
parapijos salėje, 11 l-l l 86th. Avė., 
Richmond Hill, NY. (Visai netoli 
Union Congregation salės, kur iki 
šiol vyko daugelis renginių). Tą 
savaitgalį vyks šventė, pavadinta 
Lithuanian Days, kurios metu bus 
viršminėtas koncertas, pietūs ir kiti 
renginiai. Žiūr. skelbimą 16 psl.

Dr. Rimantas Morkvėnas, Lie
tuvos Užsienio reikalų ministerijos 
specialusis patarėjas išeivijos klausi
mais, gegužės 21-25 d. dalyvavo 
XIl-ame Mokslo ir Kūrybos simpo
ziume Chicagoje. Jis skaitė pra- 
nešimąapie lietuvių išeivijos dabar
tinę padėtį ir Lietuvos valdžios 
planus. Grįždamas per New Yor- 
ką, apsilankė “Darbininko” redak
cijoje.

Koncertą-priėmimą rengia LR 
generalinis konsulas New Yorke 
Mindaugas Butkus su ponia š. m. bir
želio 23 d., 7 v.v. St. Peter’s Church 
(619 Lexington Ave./53rd. St.) Man- 
hattan, NY. Daugiau informacijų 
žiūr. skelbimą paskutiniame puslapyje.

Dr. Antanas Valionis, LR Už
sienio reikalų ministras, buvo atvykęs 
į Washingotn, D.C., kur dalyvavo 
Amerikos Senate NATO sutarties 
patvirtinimo iškilmėse. Grįždamas į 
Lietuvą, sustojo New Yorke ir gegu
žės 11 d. po lietuviškų pamaldų apsi
lankė Apreiškimo parapijos salėje ir 
susirinkusiai lietuvių visuomenei pa
pasakojo apie gyvenimą Lietuvoje, 
apie Lietuvos pakvietimą į ES, apie 
gerėjančias gyvenimo sąlygas Lietu
voje. Su juo drauge atvyko amb. prie 
Jungtinių tautų Gediminas Šerkšnys, 
LR gen. konsulas New Yorke Min
daugas Butkus ir kt.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios

Krikštynos. Gegužės 23 d., 
penktadienį, 1:30 vai. popiet buvo 
pakrikštytas Grantas Jokūbas 
Naskauskas. Sveikiname tėvelius 
Ramūną ir Violetą Naskauskus. Te
gul Dievas suteikia jiems palaimos 
ir ištvermės, auklėjant krikščionį.

Vestuvės. Gegužės 24 d., 10 v. 
r. Linas Vebeliūnas ir Faustina 
Šinkūnienė sumainė aukso žiedus 
- buvo sutuokti. Telaimina juos Die
vas jų vedybiniame gyvenime.

Lietuvos Vyčių 110 kuopa kvie
čia visus, ypatingai naujuosius imi
grantus, į savo susirinkimąš. m. bir
želio 22 d. po 11:30 lietuviškų mišių 
parapijos salėje. Nori susipažinti.

Atitaisymas. Gegužės mėn. “Dar
bininko” 15-ame psl. P. Palio straips
nyje buvo parašyta: “Julija Laba
nauskaitė, ilgametė mišių patar
nautoja...” Turi būti: “Julija Jurgė- 
laitė...” Už klaidą atsiprašome.

Šis “Darbininko” numeris yra 
padidintas iki 20 puslapių.

Vysk. P.A. Baltakio, OFM, 
kalendorius

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

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

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

Rugsėjo 7 d. - kun. V. Valkavi- 
čiaus 50-ies metų jubiliejus, Nor- 
wood, MA.

Rugsėjo 28 d. - Lietuvos Kan
kinių parapijos 75 m. sukaktis, Mis- 
sissauga, Ont.

Mirė
Tėv. Leonardas
Andriekus, OFM

(atkelta iš 5 psl.)
Andriejaus slaugos namuose Bidde- 
forde. Paskutinį pusmetį buvo prižiū
rimas Matulaičio slaugos namuose, 
kur ir mirė.

Laidotuvių mišios buvo aukotos 
Nekalto Prasidėjimo seserų vienuo
lyne Putname gegužės 21 d. 11:30 
vai. ryto. Koncelebravo vysk. Pau
lius Baltakis, OFM, Tėv. Placidas 
Barius, OFM, prel. A. Kontautas, 
kun. St. Žukas, prel. A. Bertašius ir 
kun. J. Dielinikaitis.

Gegužės 22 d. 11:30 vai. ryto kū
nas palaidotas Šv. Jono kapinėse, 
pranciškonų sklypelyje Middle Vil
lage, NY. Čia laidotuvių apeigas 
atliko Tėv. Pr. Giedgaudas. OFM. 
Dalyvavo vysk. P. Baltakis, OFM, 
Tėv. PI. Barius, OFM, būrelis draugų 
ir buvusių bendradarbių. p. j.

Velionis jau 1993 m. parašė sa
vo kiek ilgesnę autobiografiją, ją 
paliko “Darbininko" redakcijai 
su prašymu, kai ateis laikas, ją iš
spausdinti. Tai padarysime “Dar
bininko ” sekančiame - liepos mė
nesio numeryje. Red.

Šis “Darbininko” Nr. 6
(16) išsiunčiamas birželio 4 d. 
Sekantis Nr. 7 (17) numaty
tas išsiųsti liepos 2 d.
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Redaguoja ir rankraščius savo nuoiiūra taiso 
REDA KCINĖ KOMISIJA.

MOTINOS DIENA
su Maironio lituanistinės mokyklos mokiniais

(atkelta iš 1 psl.)
Jurgis Savaiko, kurių tėveliai namuo
se kalba anglų kalba, gražiai lietuviš
kai padeklamavo eilėraštį. Ketvir- 
taskyriai vaidino, o šešto ir septinto 
skyriaus mokiniai sugrojo skudu
čiais.

Programoje savo meniniais su
gebėjimais susirinkusius džiugino 
ir privačiai muzikos besimokantys 
Maironio mokyklos mokiniai. Tai pia
nistai: Emmalina Glinskytė, Lina 
Mockutė, Kamilė Vilimaitė, Niką 
Norvilaitė, Gintas Norvilą, Gedi
minas Pliura, Emilija Gaubaitė. Vio
lončele grojo Gintas Savukynas, sak
sofonu Simas Glinskis ir fleita - 
Elena Guobytė.

Jau bažnyčioje atkreipęs dėme
sį vaikų chorelis iš Elizabeth, salėje 
padainavo dvi dainas: “Visiems, ma
žiems ir dideliems” (muz. B. Gor- 
bulskio) ir “Mūsų daina” (muz. G. 
Abariaus).

Susirinkusieji, jų buvo apie 180,

Maironio lituanistinės mokyklos vaikai programos, skirtos Motinos dienai, metu
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Dvigubas sukaktuvininkas

visiems programos atlikėjams pa
dėkojo gausiai ir nuoširdžiai plodami, 
o vaikai ne tik savo mamytėms, bet 
ir visoms salėje esančioms mo
tinoms įteikė po didelę raudoną ro
žę..

Šiam žaviam ir nuotaikingam 
Maironio mokyklos mokinių pa
sirodymui vadovavo mokytoja muz. 
Gintarė Bukauskienė.

Programai pasibaigus, sekė šei
myniškos vaišės, rengėjų atneštos ir 
padėtos ant kiekvieno stalo.

Padėka priklauso Nevv Yorko 
Maironio lituanistinės mokyklos 
mokytojams už tokį gražų ir rūpes
tingą, nemažai darbo ir pastangų 
pareikalavusį mokinių pasirodymą. 
Kartu galime pasidžiaugti, kad 
mokykla auga ir stiprėja, daugiausia 
trečios bangos imigrantų dėka. Jei 
prieš keleris metus mokykloje mokėsi 
vos keliolika vaikų, dabar ją lankojau 
60 mokinių. Mokyklos vedėja - 
Audrė Lukoševičiūtė.

Kun.
Vytautas 
Volertas
Š. m. gegužės 9 d. Viešpaties 

Atsimainymo parapijos vikaras kun. 
Vytautas Volertas tyliai atšventė 
savo 50-j į gimtadienį.

Vytautas Volertas, žymiųjų visuo
menės veikėjų Bronės ir Vytauto Vo- 
lertų sūnus, gimė 1953 m. gegužės 9 
d. Philadelphijoje, PA. 1976 m. įsigi
jęs LaSalle universitete Business 
Administration ir vėliau Account- 
ing diplomus, dirbo Medco bendro
vėje kontrolieriumi ir University City 
bendrovėje revizoriumi.

Vėliau, 1989 m. įstojo į Pontifico 
Collegio Beda Romoje ir baigęs 
filosofijos-teologijos mokslus 1993 
m. birželio 26 d. vyskupo Pauliaus 
Baltakio, OFM, buvo įšventintas 
kunigu. Nuo 1993 m. rugpjūčio 1 d. 
iki 1998 m. liepos 30 buvo vikaru Lie
tuvių kankinių parapijoje Missi- 
ssauga, Ontario, Kanadoje.

Kun. Vytautas nuo pat savo jau
nystės metų entuziastingai reiškėsi 
lietuviškoje veikloje: Lietuvių Ben
druomenėje, Jaunimo sąjungoje, atei
tininkuose ir kt. Tapęs kunigu talkino 
visuomeninėm organizacijom, jau
nimo stovyklom, dėstė religiją To
ronto lituanistinėje mokykloje.

Jau penkeri metai, kai dirba Vieš
paties Atsimainymo parapijoje Mas
peth, NY, atlikdamas visas vikaro 
pareigas. Yra Lietuvos Vyčių 110- 
tos kuopos dvasios vadas. Dar pagal 
vyskupijos paskyrimą, sekmadieniais 
lietuviškai aukoja mišias Apreiškimo 
parapijoje Brooklyn, NY. Ilgametis 
“Darbininko” rėmėjas ir bičiulis.

Sveikiname kun. Vytautą dvigu
bos sukakties: 50 metų amžiaus (ge
gužės 9 d.) ir 10 metų kunigystės 
(birželio 26 d.) proga. Tegul Dievo 
globa lydi visus jo žingsnius, a. d.

mailto:darbininkas@hotmail.com


20 •

/tią/įjM - 
ffetiaMia dwaua
“Darbininko” administracija 

skelbia knygų išpardavimą, ku
ris tęsis visus 2003-uosius me
tus. Knygos yra išparduodamos la
bai žemomis kainomis.

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

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

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

tel.: 718-827-1351.

Nr. 6(16), ju ALp(LK)2628
-------  2003, Nr.6

Lietuvos Respublikos Generalinis Konsi 
MINDAUGAS BUTKUS ir JŪRATĖ BUTK.^, 

ir JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS MANHATTAN APYLINKĖ

kviečia į
KONCERTĄ ir PRIĖMIMĄ

Lietuvos Valstybės dienos -
Karaliaus Mindaugo karūnavimo 750-ųjų metinių proga

Sveikinimo kalba:
Lietuvos Nepaprastas ir įgaliotasis Ambasadorius JAV 

VYGAUDAS UŠACKAS

A 11 i k ėj a i:
GABRIELIUS ALEKNA - fortepijonas 

JŪRATĖ ŠVEDAITĖ-WALLER -soprano 
RAMINTA ŠERKŠNYTĖ - fortepijonas

Renginys įvyks
Birželio 23 d., pirmadienį, 7 vai. vakare 

St. Peter’s Church (619 Lexington Ave./53 St.)

Vietų skaičius ribotas, bilietus užsisakyti, siunčiant 20 dol. čekį, 
išrašytą: Lithuanian-American Community 

adresu: Laima Sileikytė-Hood, 40 Fifth Avė. New York, NY 10011

Tel. pasiteiravimui: (212) 982-1335; (212) 354 - 7840

Likus laisvų vietų, bilietus bus galima įsigyti prie įėjimo
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