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Pranciškonų gimnazijai Kretingoje - 70 metų

Juozas Kojelis

1932 gegužės 26 d. kun. Antanas Dirvelė, OFM, pa
šventino statomos pranciškonų gimnazijos Kretingoje 
kertinį akmenį, o 2003 gegužės 14 d. Lietuva paminėjo 
gimnazijos 70-jį gimtadienį. Per tą laiką tik 20 metų 
gimnazija buvo kuriama ir ugdoma, o 50 metų dviejų 
okupantų, nacių ir bolševikų, plėšoma ir naikinama.

Tačiau, gimnazijos direktorės Astos Radikienės žo
džiais, Pranciškonų gimnazija išliko “sena savo išore ir 
labai jauna, kasdien atsijauninanti savo dvasia”, nes “pa
statai subyra, o dvasinės vertybės išlieka”.

Jubiliejinė šventė vyko Kretingos pranciškonų gim
nazijos patalpose, dalyvaujant gimnazijos bendruomenei, 
miesto valdžios atstovams, kviestiems svečiams ir gau
sioms kitų Lietuvos gimnazijų - vidurinių mokyklų 
delegacijoms.

Šventės programa labai turtinga menine dalimi. Čia 
pasirodė patys jaunieji ir vyresnieji dainininkai, instru
mentalistai, deklamatoriai, tautinių ir šiuolaikinių šokių 
šokėjai. Mokinius paruošė ir patys dalyvavo daugiausia 
mokytojai(os) - L. Šiaulienė, S. Buivydas, A. Lubienė, 
D. Rimkutė, S. Šimkus, A. Žilys, B. Jašinskienė, Ž. Ado
mienė, S. Garbaliauskienė, R. Valytė, A. Paulauskienė, 
A. Mačėnas.

Šventės pradžia - pamaldos Viešpaties Apreiškimo 
Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo kun. 
Linas Vodopjanovas, OFM, pamokslą sakė gimnazijos 
kapelionas kun. Gediminas Numgaudis, OFM. Minė
jimą-koncertą salėje vedė mokyt. Virginija Rudavičienė 

ir kun. Evaldas Darulis, OFM.
Akademinėje dalyje pagrindinę kalbą, surištą su pri

siminimais, pasakė dr. Juozas Aleksandravičius, buvęs 
šios mokyklos auklėtinis, Vilniaus pedagoginio instituto 
dėstytojas. Kalbėjo prel. Bernardas Talaišis, OFM, 
gimnaziją baigęs 1948, televizoriaus ekrane iš 1993 
metų minėjimo pasirodė kun. Placidas Barius, OFM. 
(Kretingos kunigai pranciškonai dabar save vadina ne 
tėvais, bet broliais). Pranciškonų nuopelnus aptarė 
direktorė Asta Radikienė. Buvęs mokytojas vokiečių 
okupacijos metais Juozas Kojelis pabandė pažvelgti į 
mokyklos ateitį kosmopolitizmo grėsmės ir globalizacijos 
tikrovės sąlygose.

Vakare Kretingos verslo žmonės ir tėvai mokytojams 
ir kviestiesiems svečiams suruošė šaunų priėmimą. 
Kretingos miesto mero pavaduotojas Virginijus 
Domarkas sveikinimo žodyje išryškino gimnazijos 
reikšmę ir pažadėjo savo talką. Svarbų vaidmenį 
Pranciškonų ordino Lietuvoje atkūrimo ir gimnazijos 
įkūrimo darbuose suvaidinęs kun. Astijus Kungys, 
OFM, energingame žodyje reiškė giliai krikščionišką 
mintį, kad Pranciškonų gimnazija su kitomis Kretingos 
mokyklomis turi bendrauti ne konkurencijos, bet 
savitarpės talkos dvasioje tautos pažangai ir gerovei.

Vakaro programą pravedė mokytoja Zita Skarienė, 
sumaniai pindama kalbų-dainų-prisiminimų pynę, o 
šokiais ir tradiciniais bei naujoviškais žaidimais išjudino 
visus dalyvius.

Iškilmingas mišias koncelebravę pranciškonai (iš k.): kun. Paulius Vaineikis, kun. Bernardas Talaišis, diakonas 
Aivaras Pudževelis, kun. Linas Vodopjanovas, kun. Astijus Kungys, kun. Gediminas Numgaudis
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Apie 40 skulptorių ketina daly
vauti atvirame paminklo Lietuvos 
himnui ir jo autoriui dr. Vincui Kudir
kai projektų konkurse. Konkursą pa
skelbė Labdaros ir paramos fondas 
dr. Vinco Kudirkos vardui įamžinti. 
Pagal fondo sutartį su Vilniaus sa
vivaldybe paminklas bus statomas 
baigiamoje rekonstruoti Savivaldybės 
aikštėje. Konkursas, kaip informavo 
vienas minėto fondo kūrėjų valdybos 
narys,Vilniaus universiteto Medici
nos fakulteto prof. Gintautas Česnys, 
vyks dviem etapais. Projektus iki š. 
m. rugsėjo 10 d. dienos reikia prista
tyti į Vilniaus rotušę, kur jie bus išsta
tyti keletą savaičių. Konkurso orga
nizatoriams įdomi ir visuomenės nuo
monė, tad bus įrengta dėžė, kur kiek
vienas galės įmesti savo atsiliepimus. 
Iš visų pateiktų darbų bus atrinkti 
trys geriausieji, jų autoriai apdovanoti 
po 10 tūkst. litų. Su jais bus sudarytos 
sutartys toliau tobulinti projektus ir 
pateikti antrajam konkurso etapui. Iš 
trijų antrojo etapo dalyvių projektų 
bus atrinktas vienas geriausių, kurio 
autoriui ir bus patikėta kurti galutinį 
paminklo variantą. Sutartyje numato
ma, kad paminklas turėtų iškilti iki 
2006 m. vasaros. Konkurso vertini
mo komisijos sąraše - žymių daili
ninkų, architektų, menotyrininkų, kitų 
meno ir mokslo sričių atstovų pavar
dės. Elta

9-10 metų Lietuvos vaikai, pa
gal skaitymo gebėjimus užima 7 vietą 
tarp tokio pat amžiaus vaikų iš 35-ių 
tyrime dalyvavusių valstybių. Tai 
parodė Tarptautinio skaitymo gebė
jimų tyrimo PIRLS 2001 (Progress 
in Reading Literacy Study) re
zultatai. PIRLS 2001 tyrimo rezultai 
ypač džiuginantys Lietuvai, kadangi 
ji pateko tarp tyrime pirmaujančių 
šalių - geresni buvo tik Švedijos,

Anglijos ir Nyderlandų rezultatai. Pa
našūs buvo Bulgarijos, Latvijos, Ka
nados, Vengrijos, JAV, Italijos, Vo
kietijos ir Čekijos, o likusių šalių - 
žemesni. Tyrimo dalyvių teigimu, 
daugiausia įtakos moksleivių skai
tymo gebėjimams turi namų aplinkos 
veiksniai: knygos ir kitų mokymo 
priemonių skaičius namuose; tėvų iš
silavinimas, socioekonominė padė
tis. Nors Lietuva išsiskiria tuo, kad 
ypatingai didelė dalis moksleivių pra
deda lankyti mokyklą 7 metų (dau
gumoje kitų šalių- anksčiau), tačiau 
jokio skaitymo rezultatų skirtumo tarp 
tų moksleivių, kurie mokyklą pradėjo 
lankyti 6 m, irtų, kurie pradėjo lankyti 
7 m., tyrimo metu nebuvo pastebėta. 
PIRLS tyrime dalyvavo 35 šalys iš 
Europos, Azijos, Siaurės, Centrinės 
ir Pietų Amerikos, Afrikos, Austra
lijos. PIRLS - tarptautinės švietimo 
asociacijos IEA (International As- 
sociation for the Evaluation of 
Educational Achievement) organi
zuojamas tyrimas, kurio tikslas - su
rinkti informaciją apie pradinę mo
kyklą baigiančių moksleivių skaitymo 
gebėjimus bei veiksnius, turinčius 
įtakos šiems sugebėjimams. Tokio 
dydžio ir lygio tarptautinis skaitymo 
gebėjimų tyrimas Lietuvoje vyko pir
mą kartą. Elta

Praėjusiais metais didžiąją dalį

2003 birželio 14d. Pranciškonų gimnazijos Kretingoje 70 m. jubiliejaus šventėje 
(iš deš.): kun. Astijus Kungys, OFM, gimnazijos direktorė Asta Radikienė ir 
1941-1943 buv. gimnazijos mokytojas Juozas Kojelis

užsienio turistų Lietuvoje sudarė 
atvykėliai iš Vokietijos ir Rusijos. 
Dauguma Latviją aplankiusių užsie
nio turistų buvo lietuviai ir estai, tuo 
tarpu Estijoje dažniausiai lankėsi tu
ristai iš Suomijos. Didžiąją dalį Lie
tuvoje praėjusiais metais aplankiusių 
užsienio turistų - 24% - sudarė ke
liautojai iš Vokietijos. Turistai iš Ru
sijos sudarė 21% visų turistų, Len
kijos - 10%, Estijos - 7%, JAV - 
5%, o likusius 33% sudarė turistai iš 
kitų užsienio valstybių. Elta

Lietuvos finansų ministrė Da
lia Grybauskaitė pažymėjo, jog aiš
kus ir teigiamas Lietuvos įstojimo į 
Europos sąjungą poveikis šalies ūkio 
plėtrai pasireikš jau nuo 2005 metų. 
“Pagrindinį plėtros poveikį pajusi
me 2005-2006 m. Ūkio augimas gali 
sudaryti 7%”, - pareiškė Finansų 
ministerijos vadovė spaudos kon
ferencijoje Briuselyje. Lietuvos fi
nansų ministerija numato, jog 2004 
m. ūkio prieaugis sudarys 6,2%. 
Ministrė pažymėjo, jog Lietuva jau 
atitinka visus Manstrichto kriteri
jus, ir anksčiausiai bus pasirengusi 
narystei euro zonoje 2006 m. Lie
tuvos finansų ministrė taip pat 
pareiškė numatanti, jog nedarbas 
šalyje nuo 2004 m. numatomų 10,2% 
2006 metais turėtų smukti iki maž
daug 8%. Elta
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Saule apsisiautusi moteris
Švč. M, Marijos ėmtmas i dangų (Žolinė)
Apr 11,19; 12,1-6.10; Kor 15, 20-26; Lk 1, 39-56

Švč. Mergelės Marijos ėmimo j dangų dogmą iškilmingai paskelbė po
piežius Pijus XII 1950 m. lapkričio 1 d. Paskelbtoji tikėjimo tiesa nenustato, 
mirė Marija ar ne prieš paimama j dangų. Šiuo klausimu Bažnyčioje ilgus 
amžius vyko debatai. Paskelbtoji tikėjimo tiesa sako, kad Marija pilniausiai 
ir apsčiausiai dalyvauja amžinajame gyvenime su savo Sūnumi. Šis tikslas 
yra ir visų mūsų viltis.

Naujajame Testamente nėra tiesioginių Marijos paėmimo j dangų liudijimų. 
Tačiau kai kurie tekstai nuo pat pradžių nurodo mąstymo kryptį, pagal ku
rią Bažnyčia vėliau suformulavo savo mokymą. Dvasia, nuolat esanti Baž
nyčioje, primena ir moko, leisdama Bažnyčiai vis aiškiau ir giliau suvokti ti
kėjimo tiesas. Šios dienos pirmasis skaitinys iš Apreiškimo knygos yra vie
nas tų tekstų, kuriuose Bažnyčia įžvelgia nuorodą į Mariją. Kalbama apie 
moterį, apsisiautusią saule, po kurios kojomis mėnulis, o ant galvos dvylikos 
žvaigždžių vainikas. Ši moteris pagimdė sūnų, “kuriam skirta ganyti visas 
tautas geležine lazda”. Be abejo, šio berniuko gimimas vaizduoja Mesiją 
Jėzų Kristų. Niekas kitas negalėtų būti aprašytas tokiu būdu. Tokiu atveju 
jo motina turi būti Marija, ir tuomet ankstesnėse eilutėse pateiktame aprašy
me galime įžvelgti mokymo apie ėmimą j dangų patvirtinimą. Tačiau kai 
kurie teologai moters įvaizdyje įžvelgia nuorodą į Bažnyčią. Ši mintis atitinka 
tą vietą, kur kalbama, kad moteris pabėgo į dykumą, “kur buvo jai Dievo 
paruošta būstinė”. Bažnyčią taip pat galime suvokti kaip Mesijo gimdytoją. 
Pastaroji eilutė taip pat tinka ir Marijos ėmimui į dangų. Tačiau jeigu ją 
taikytume bažnyčiai, tuomet reikštų, jog Dievas rūpinasi persekiojama 
Bažnyčia iki pasaulio pabaigos. Galima manyti, jog Apreiškimo knygos 
autorius šiame tekste turėjo omenyje ir Mariją, ir Bažnyčią.

Apokalipsės moteris yra drauge pranašų Izraelis, iš kurio gimė Mesijas ir 
drauge naujasis "Dievo Izraelis” (Gal 6, 16) t.y. Bažnyčia, kuriai Velykinė 
Jėzaus pergalė laidavo drauge pergalę prieš blogio galybes. Argi galėjo 
šv. Jonas, kurio vardu surašyta Apreiškimo knyga, nemąstyti apie Kryžiaus 
papėdėje jam patikėtą Jėzaus Motiną - kurią Jėzus, nurodydamas į Pradžios 
knygos moterį, Evangelijoje iškilmingai vadina Moterimi (plg. Jn 2,4; 19,26)?

Bažnyčia, pateikdama šį liturginį skaitinį, Dangun ėmimo iškilmėje siūlo 
mums apmąstyti Mariją amžinai susivienijusią su Dievu. Vatikano II Susirinki
mo dogminė konstitucija apie BažnyčiąLumen gentium, 59 sako: “Baigusi 
žemiškojo gyvenimo kelią, Nekaltoji Mergelė buvo su kūnu ir siela paimta 
į dangaus garbę ir Viešpaties išaukštinta kaip visatos Karalienė, kad taptų 
panašesnė į savo sūnų, viešpačių Viešpatį (plg. Apr 19, 16) ir nuodėmės 
bei mirties nugalėtoją”.

Antrajame skaitinyje iš Laiško korintiečiams Marija neminima, tačiau čia 
apaštalas Paulius leidžia mums suprasti, kaip gali būti įmanomas ėmimas į 
dangų. Tai tampa įmanoma Kristaus prisikėlimo galybe: “Kristuje visi bus 
atgaivinti, tačiau kiekvienas pagal savo eilę. Pirmasis bus Kristus, tada 
priklausantys Kristui jo atėjimo metu”. Bažnyčia tiki, kad Marija, ypatingu 
būdu priklausanti Kirstui, jau pasiekė šį gyvenimą.

Mums nelengva priimti Jėzaus prisikėlimo išvadas savo pačių gyvenime. 
Tai visų pirma pasakytina apie mūsų pačių prisikėlimą. Tuo sunku patikėti 
ne tik šiomis dienomis. Neveltui apaštalas Paulius Korinto bendruomenei 
išsamiai dėsto mokymą apie mūsų prisikėlimą Iš pirmųjų žmonių nuodėmės 
paveldėta kūno mirtis yra tikrovė, tačiau tikėjimu priimama Kristaus šlovė 
įveikia mirties galybę. “Kaip paskutinis priešas bus sunaikinta mirtis”.

(nukelta į 16 psl.)

Pranciškonai Lietuvoje 
padeda ilsėtis ir tobulėti

Liepos 12- 20 d. d. Pakutuvėnuo- 
se (Plungės r., 6 km nuo Aleksan
drovo) vyksta brolių pranciškonų ir 
Pranciškonų jaunimo tarnybos or
ganizuota stovykla šeimoms, vie
nišiems tėvams ir motinoms, išsisky- 
rusiems asmenims.

Stovykloje dalyvauja daugiau nei 
300 asmenų iš visos Lietuvos. Pas
kaitas j iems skaito ir susitikimus or
ganizuoja iš JAV atvykęs kunigas jė
zuitas Mathew Linn, SJ, “Atvirų 
durų” (“The Open Door”) bendruo
menės įkūrėjas Roy Hendy iš Didžio
sios Britanijos, brolis Gediminas 
Numgaudis, OFM. Svarbiausia šių 
metų stovyklos šeimoms tema - 
“Vidinis išgydymas”.

Svečiams talkina ir pranciškonai 
iš Vilniaus Bernardinų bažnyčios: 
naujųjų religinių judėjimų specialis
tas, psichologas brolis pranciškonas 
Arūnas Peškaitis organizuoja paskai
tas tema “Okultizmas šiandien” ir tei
kia asmenines konsultacijas; buvęs 
populiarių televizijos laidų vedėjas 
brolis Astijus Kungys vadovauja 
liturgijai vaikams; brolis Algis Mala- 
kauskis rūpinasi šlovinimu ir muzi
kiniais renginiais stovykloje.

“Svarbu, kad šeimoms, negalin
čioms skirti pakankamai lėšų savo 
atostogoms, būtų sudarytos bent jau 
minimalios sąlygos pabūti kartu, su
laukti specialistų pagalbos spren
džiant per visus metus šeimoje susi
kaupusias problemas”, - teigė brolis 
A. Malakauskis. Sukviesdami Lietu
vos šeimas, vienišus tėvus ir motinas, 
išsiskyrusius asmenis broliai pranciš
konai įgyvendina šios vasaros pra
džioje išsakytą popiežiaus Jono Pau
liaus II priminimą kad “atostogos - 
tai metas ne tik poilsiui, bet ir vidinio 
žmogaus gyvenimo atnaujinimui”.

Stovyklas Lietuvos šeimoms Pran
ciškoniško jaunimo tarnyba ir broliai 
pranciškonai pradėjo rengti 1996 m. 
Pirmojoje stovykloje dalyvavo apie 
150 žmonių, tačiau jau po trejų metų, 
1998-aisiais, dalyvių buvo daugiau 
kaip penki šimtai. Pastaraisiais me
tais būdavo rengiamos stovyklos, 
skirtos mažesnėms šeimų grupėms.

XXI amžius, Nr. 56
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TIK LIEPSNELĖ MAŽYTĖ

Tėv. Leonardo Andriekaus, OFM, autobiografija

(pradžia Nr 7)

Jaučiu, kad gimiau ir augau pačiame 
žiauriausiame žmonijos istorijos laikotarpyje, 
kai komunizmas iš pagrindų griovė amžiaus 
sukauptas moralines bei kullūrines vertybes, 
naikino tautas, ugdė vergiją. Tai vadinamo 
Gulago laikai. Tai Stalino ir kiek vėliau Hitlerio 
šėlimo laikai. Gulago neigiama įtaka dar ilgai 
bus jaučiama. Kai kurios žaizdos kraujuos net 
šimtmečiais, nes komunizmas dar labiau skur
dino vargingas pasaulio tautas, jas kiršino 
revoliucijomis, rovė iš sąžinių pagrindinius 
moralės dėsnius, auklėjo jaun imą bedieviais... 
Mano gyvenime laikraščiai daugiausia turė
jo rašyti tik apie karus, masines žudynes, 
deportacijas. Žiauri praeitis ir net dabartis 
paralyžiuoja net kilniausias pastangas atgimti, 
atsistatyti ir sugrįžti į normalias vėžes.

Tokiomis aplinkybėmis kunigui, ypač vienuoliui 
uždedama sunki pareiga atnaujinti pasaulį, atnaujinti 
tautą. Galvoju, kiek aš prie to žygio begalėsiu prisidėti. 
Raminuos tuo, kad mano idėjos broliai - Lietuvos pran
ciškonai - sėkmingai veiks, gaivindami Lietuvą Šv. Pran
ciškaus serafiška meile, kurios ypač dabar jai labai rei
kia. Toji meilė visą gyvenimą gaivino ir mane, įkvėpdama 
atlaidumo, užuojautos ir polėkio vaduotis iš skaudžios 
tikrovės.

Posūkis pas pranciškonus
Pas pranciškonus atėjau ankstyvoje jaunystėje, savo 

jėgomis baigęs keturias gimnazijos klases. Jie mane 
maloniai priėmė, įvertino, išleido į mokslus. Studijavau 
Austrijoje ir Italijoje. 1940 metais Milane buvau 
įšventintas kunigu. Paskui trejus metus studijavau 
bažnytinę teisę pranciškonų popiežiškame universitete 
“Antonianum” Romoje ir vienerius metus - Laterano 
Bažnytinės ir civilinės teisės institute. Tuo pačiu metu 
dar lankiau bažnytinės administracijos teisinį kursą 
vadinamoje Concilium kongregacijoje. “Antonianum” 
universitete parašiau doktoratui disertaciją apie nepil
namečių baudimą romėnų ir bažnytinėje teisėje. Karo 
metu Romoje buvo ramu, išskyrus kelis žiauresnius 
Amerikos oro puolimo atvejus.

Tada dar nebandžiau kiek rimčiau rašyti eilėraščius 
-tik atsitiktinai, vieną kitą, nors viduje spragsėjo poetinės 
kibirkštėlės. Deja, jų niekas nepakurstė nei tada, nei 
anksčiau. Pranciškonų gimnazijoje lietuvių kalbos 
mokytojas buvo gana žymus lituanistas, net straipsnių 
bei monografijos apie Mariją Pečkauskaitę autorius - 
Juozas Tarvydas, bet jis daugiausia dėmesio skyrė

1993 m. nuotraukoje Tėv. Leonardas Andriekus, OFM (stovi antras 
iš k.) - buvo provincijolo patarėju. Daugelį metų velionis buvo 
Pranciškonų Provincijos taryboje.

gramatikai, sintaksei ir literatūros istorinėms schemoms. 
Dar mažiau mokinių kūrybiniam budinimui tiko veteranas 
lituanistas, pirmųjų literatūros vadovėlių autorius kun. 
dr. Vincentas Zajančkauskas, tada jau pranciškonas ir 
lietuvių kalbos mokytojas. Jo žinių atsargos buvo 
pasakiškos, bet dėstymas neišsakomai vargingas. Ką 
jau ten bekalbėti apie skatinimą mokinius rašyti. Šiuo 
atžvilgiu mes labiau glaudėmės prie lotynų kalbos 
mokytojo Kazio Baubos, kiek vėliau redagavusio “Židi
nį” ir pagaliau nužudyto vokiečių koncentracijos 
stovyklose.

Baigęs doktoratu teisės mokslą Romoje, buvau nu
matytas dėstyti tame pačiame “Antonianum” universi
tete, bet Amerikos besiorganizuoją lietuviai pranciškonai 
iš ordino vadovybės išprašė leidimą man vykti pas juos 
ir įsijungti į išeivijos pastoraciją. Apie kokį literatūrinį 
reiškimąsi tada negalvojau. Nuotaikas dar labiau ap
sunkino staigus įsakymas (1954 m.) vėl grįžti Romon ir 
“Antonianum’e” dėstyti teisę vietoj mirusio profesoriaus. 
Pagaliau laimingai išsiteisinau, kad jau seniai esu nuo 
mokslinio darbo atitrūkęs ir nepajėgus priėjo iš naujo 
grįžti. Romoje greičiausiai būčiau paskendęs aka
deminėje kasdienybėje ir nebeįsijungęs į grožinį raštą. 
Bet Apvaizda patvarkė savaip.

Taigi nuo 1956 m. balandžio mėnesio kaip kunigas 
pranciškonas įvairiai reiškiausi išeivijos visuomenėje, kuri 
buvo labai gausi ir veikli. Pranciškonų veiklai sąlygos 
pasitaikė didžiai palankios, ir jie smarkiai triūsė, steigdami 
vienuolynus, perimdami administruoti parapijas, leisdami 
laikraščius, rengdamiesi net steigti lietuvių vaikams gim
naziją. Greit tai ir buvo sėkmingai atlikta. Gimnazija su 
bendrabučiu veikė 14 metų. Man vienintelis užsiėmimas 
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raštu buvo “Šv. Pranciškaus varpelio” redagavimas.

Draugystėje su rašytojais ir menininkais
Išeivijos padėtis pagrindinai pasikeitė, kai Europą 

užplūdo pabėgėliai iš Lietuvos. Tiesa, Amerikoje jau kiek 
seniau gyveno žymūs rašytojai: Antanas Vaičiulaitis ir 
Jonas Aistis. Pirmasis redagavo katalikišką savaitraštį 
“Amerika” New Yorke, antrasis mokytojavo marijonų 
gimnazijoje Thompsone. Su jais susidraugavau vos tik 
atvykęs iš Italijos. Tai jie ir paskatino rimčiau žiūrėti į 
poeziją. “Šv. Pranciškaus varpelyje” paskaitę kelis mano 
eilėraščius, vis įkalbinėjo rašyti. Prie jų šiek tiek prisidėjo 
ir poetas Juozas Tysliava, New Yorke redagavęs sa
vaitraštį “Vienybė” ir mėgęs apsilankyti vienuolyno 
sodyboje Maine. Nuo to laiko pradėjau daugiau skaityti 
lietuvių ir kitataučių kūiybą, bendraujant su grožinio rašto 
kūrėjais, kurių čia, prasidėjus imigracijai iš Europos, 
atsirado daugybė.Tie garsūs asmenys - rašytojai, dai
lininkai, aktoriai, muzikai, solistai - pažinti tiktai iš knygų 
bei žurnalų, tapo nuoširdžiais bičiuliais. Tarp jų ypač 

Poetas Bernardas Brazdžionis ir Tėv. Leonardas Andriekus,OFM

minėtinas poetas Bernardas Brazdžionis, kuris vertino 
dažną mano eilėraštį, tuo norėdamas paskatinti įrimtesnį 
rašymą. Netrukus, 1950 m. pradžioje, kai pranciškonai 
perėmė leisti “Aidus”, bičiulystė su kūrybingais žmonėmis 
vis labiau stiprėjo ir noras rašyti brendo. Mat nuo pat 
pradžios tapau “Aidų” techniniu redaktorium. Vėliau re
dagavau kai kuriuos skyrius, o nuo 1980 metų pavasario 
iki 1992 metų pradžios buvau vyriausiu redaktoriumi.

Per tokį ilgą laiką bendraudamas su rašytojais, 
menininkais ir įvairių mokslinių sričių žinovais, įsidrąsinau 
ir pradėjau leisti eilėraščių knygas. Pirmoji pasirodė 1955 
m., būtent “Atviros marios”, kai jau buvau 41 metų am
žiaus. Palankios recenzijos skatino daugiau rašyti. Taip 

ir susidarė aštuoni eilėraščių rinkiniai lietuvių kalba ir 
dvi anglų kalbon išverstos rinktinės. Be “Aidų”reda
gavimo, dar 10 metų (1960-1970) vadovavau Lietuvių 
rašytojų draugijai išeivijoje. Tokios garbės, aišku, jau
čiausi nevertas, bet tris kartus buvau renkamas narių 
slaptu balsavimu. Draugijos vaidmuo buvo žymus, nes 
rašytojai - tai kūrybingiausias kultūrinis sambūris, pa
rodęs net savotiško heroizmo. Visi rašytojai pragyveno 
iš fizinio darbo. Kūrė tik šventadieniais ir vakarais. 
Parašytas knygas spausdino dažnai savo lėšomis, kurios 
dėl mažo tiražo ir visuomenės atbukimo grožinei literatūrai 
retai kada bent dalinai sugrįždavo. Bet rašytojai nepalūžo. 
Taip pat nė kiti menininkai bei žurnalistai. Panašiai ir 
mokslo žmonės. Visų sričių specialistai nemokamai ben
dradarbiavo periodinėje spaudoje. Dirbdamas “Aidų” 
redakcijoje, išmaldaudavau straipsnių, kuriems parašyti 
reikėjo metų ar net daugiau. Vadinamų honorarų mokėt 
nebuvo iš kur. Tada gauti straipsnius bei grožinę kūry bą 
veltui atrodė kažkaip natūralu, nes gyvenom rezisten
cinėm nuotaikom, kovodami prieš nutautėjimą ir komu

nistinę priespaudą tėvynėje. Vadovauti 
gi Lietuvių rašytojų draugijai reiškė 
rūpintis literatūrinėmis premijomis, jų 
finansais ir įteikimo vietomis bei iškil
mėmis, naujų narių priėmimu, mirusių 
rašytojų raštų saugojimu bei išleidimu, 
metiniais sąjungos narių suvažiavi
mais, ryšiais su Amerikos bei kitų šalių 
rašytojais ir t.t. Tai buvo labai įdomi 
tarnyba, praturtinusi gyvenimą, suve
dusi į glaudų ryšį su įvairių pažiūrų 
kūrėjais ir palikusi amžinus prisimini
mus. O kas per tą dešimtmetį nuveik
ta, rodo įvairūs raštai, laikomi Lietuvių 
archyve Chicagoje.

Kalbant grynai asmeniškai, mane 
ypač išbudino ir jaudino draugystė su 
Jonu Aisčiu. Tai pats jautriausias 
mūsų tautos lyrikas, bet mačiau j į gi
liame varge, kai su šeima gyveno 
Brooklyne, kol gavo tarnybą Wa- 
shingtone Kongreso bibliotekoje. Po 
mirties kurį laiką net teko rūpintis dr.

Konstancijos Gudaitytės žymiu palikimu Aisčio raštams 
išleisti. Jo lyrika visados mane graudina, ypač atsiminus 
poeto žodžius, kad jis savo žymiuosius eilėraščius rašęs 
verkdamas.

Iš dailininkų, ypač atnaujinant anksti paliktos Lietuvos 
gamtovaizdį, labai daug padėjo Adomo Galdiko lyrinė 
kūryba. Mat iš Lietuvos išvykau 1937 m. vasarą, dar 
dvasiniai neįaugęs į Lietuvos gamtą. Galdiko paveiks
luose, kuriuos jis čia kūrė iš senų piešinių bei gimtojo 
krašto prisiminimų, išvydau Lietuvos poetinį grožį. Tai 
daug reiškė eilėraščiams, kuriems įkvėpimo teikė gamta. 
Apie dvidešimt metų draugystė su Adomu Galdiku, 
nuolat sekant jo kūrybos raidą, teikė net įkvėpimo rašyti
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Skulptorės Elenos Kepalaitės darbų parodoje Tėv. Leonardas Andriekus, OFM, 
ir autorė

lyriškus eilėraščius. Taip pat ir iš kitų dailininkų, kaip 
V. Vizgirdos, T. Valiaus, V.K. Jonyno, V. Petravičiaus, 
P. Augiaus, V. Igno, E. Kepalaitės esu laimėjęs nemažai 
estetinės pagalbos.

Šaknys Lietuvoje
Bet, žinoma, mano išeiviškos kūrybos šaknys yra 

pačioje Lietuvoje, jos religiniuose papročiuose, istorijoje, 
gamtoje, tautosakoj ir net kasdieninėje buityje. Nuo Lie
tuvos atskirtas gi fiziškai, svetur jau išgyvenau pen
kiasdešimt penkerius metus. Gyvenimas įvairiose šalyse, 
o ilgiausiai Jungtinėse Amerikos Valstijose, aišku, turėjo 
neigiamą vaidmenį. Ryšys su tauta negalėjo būti toks 
glaudus, kaip gyvenant tėvynėje. Tą ryšį gi palaikyti gyvą 
daug padėjo vaikystės ir ankstyvos jaunystės atsiminimai 
ir išgyvenimai. Ojų tiek daug ir tiek jautrių, šviesių ir 
amžinų!

Be to, gyvenant svetur, labai gaivino dvasiąžinojimas, 
kad esu gimęs garbingiausioje Žemaitijos vietoje. Ten, 
kur vaikystėje bėgiojau ir augau, visiškai arti yra vysk. 
Motiejaus Valančiaus tėviškė-Nastrėnų kaimas Salan
tuose - ir Simono Daukanto tėviškė - Kalviai, Skuodo 
valsčiuje. Mano gimtinės, Barstyčių, artumoje - Plungėje 
- kunigaikščio Oginskio dvaro rūmų orkestre grojo Č iur- 
lionis. Sedoje, kur mokiausi vidurinėje mokykloje, vals
čiaus raštininkėliu yra dirbęs vysk. Antanas Baranaus
kas. Bukantiškės dvare, Plungės valsčiuje, gimė ir augo 
rašytoja Žemaitė, o artimuose Židikuose gyveno kita 
rašytoja - idealiste Marija Pečkauskaitė. Pagaliau nuo 
mano tėviškės netoli ir Lenkimai (Skuodo valsčiuje), 
kur gimė žymusis pranciškonas Jurgis Ambrozijus 
Pabrėža, ir Mosėdis - dail. Adomo Galdiko bei garbingo 
patrioto arkivysk. Pranciškaus Karevičiaus gimtinė. Mo
sėdyje kadaise vikaravo ir nenuorama Vaižgantas. Kai 
tik prisimenu tokius lietuvių tautos milžinus, sakau: kokia 
garbinga ta mano tėviškėlės aplinka ir koks aš menkas! 
Sykiu su jais prisimenu Paulių Jurkų, dail. Paulių Augių 

ir humoristu rašytoją Juozą Pronckų. 
Visi jie nuo Žemaičių Kalvarijos. Tada 
noriu pabučiuoti tą garsią talentais savo 
tėviškės žemelę. Jaunystėje tai ne sykį 
esu daręs, vaikščiodamas prie Apuolės 
piliakalnio, kur gimė mano tėvas.

Neveltui gyventa
Visa tai autobiografijoje suminėjęs, 

džiaugiuosi savo gyvenimu, nors jis toks 
paprastas - be skaudžių išorinių kon
fliktų ar lūžių. Gimiau senojoj Lietuvoje, 
kuri dar vadinosi šventa, kryžių bei 
koplytėlių pavėsyje. Šeimoj gavau tvir
tą krikščionišką auklėj imą, anksti įsto
jau į vienuolyną, buvau ir tebesu akty
vus vienuolijos narys, dalyvavau įvai
riopoje pranciškonų veikloje, šešerius 
metus net vadovavau visam jų kolek
tyvui Amerikoje provincijolu, vienuo

lynų vyresniuoju, jų laikraščių redaktorium irt.t. Sutau- 
pytąnuo pareiginio darbo laiką skyriau rašymui, skaitymui 
ir kultūriniam triūsui. Gyvenimo prasmę regiu krikščioniš- 
koje-katalikiškoje ideologijoje. Duoklę dailei atidaviau, 
vienuolynams ir tuo pačiu atgimusiai Lietuvai telkdamas 
savų ir kitataučių dalininkų meną.

Pagaliau savo gyvenimo pabaigoje išgyvenau aiškų 
stebuklą - staigų komunizmo griuvimą ir Lietuvos 
prisikėlimą. Nei aš, nei mano bendraamžiai jo nesitikėjo 
sulaukti, o kai sulaukė, pasijuto neišsakomai laimingi. 
Laimingas jaučiuos ir aš, regėdamas iš vergijos iš
silaisvinusią savo tautą ir per vargus žengiančią į saulėtą 
ateitį. Mane ypač džiugina Lietuvos dvasininkų va
dovaujantis vaidmuo dabar ir priespaudų laikais, po
grindyje atgimusių pranciškonų ir kitų vienuolių ryžtas 
aukotis tautos gerovei, jaunimo stojimas į seminarijas 
bei vienuolijas ir visų Lietuvos žmonių troškimas atgimti, 
veikti, aukotis, laimėti. Tai aiškiai pajutau lankydamasis 
Lietuvoje 1989 metais.

Ryšium su tuo stebuklu ir mano gyvenimas įgyja naują 
prasmę. Dabar net ir menkas įnašas į bendrąj į tautos 
lobyną teikia paguodos, nes matau, jog neveltui dar
buotasi, kentėta, liūdėta, džiaugtasi... O išleistos ei
lėraščių knygos ir tas nuoširdus ryšys su kūrybingais 
žmonėmis dar aukščiau iškelia žemiškąją egzistenciją. 
Prieš septyniasdešimt aštuonerius metus, gimdamas 
naktį, išvydau “pritemdytą visatos veidą”, dabar gi, prieš 
amžinai persikeldamas į naują buitį, matau per didžias 
kančias apsivalantį pasaulį ir savo tautą, netgi spin
duliuojančius kažkokia paslaptinga šviesa. Džiaugiuosi, 
kad Visagalis leido gimti ir pagyventi šioje nuostabioje 
planetoje, kuri visatoje galbūt yra vienintelė su gyvybės 
ir kūrybos galia. Tad norėčiau, kad mano autobiografija 
būtų padėkos himnas Kūrėjui už gausią skausmo ir 
džiaugsmo malonę.

Leonardas Andriekus, 
1993 m. gegužės 1 d.
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Lietuvos operos dainininkų pasirodymas VVaterbury, CT
Gražią birželio 14 dienos popietę Waterburyje į Šv. 

Juozapo lietuvių mokyklą rinkosi žmonės iš visos 
valstijos. Ši mokykla kadaise buvo viena didžiausių 
lietuvių mokyklų visoje Amerikoje. Daugiau kaip 10 metų 
čia nebeskamba lietuvių vaikų balsai. Tik lapkričio mėnesį 
atsikūręs Connecticuto lietuvių sporto klubas sukvie
tė sporto mėgėjus. Ir mokyklos patalpose suskambo 
lietuviška šnekta. Čia tris kartus savaitėje vyksta 
krepšinio, stalo teniso treniruotės, susirenka apie 40 ir 
daugiau sporto entuziastų. Bet šį sekmadienį lietuviai 
rinkosi ne į krepšinio treniruotes, o paklausyti operos 
solistų, atvykusių iš Lietuvos, parengtos programos. Tai 
pirmas kultūrinis renginys, suruoštas šio sporto klubo. į 
svečius atvyko solistai: mezzo-sopranas Judita Leitai- 
tė, baritonas - Eduardas Kaniava ir bosas Vladimiras 
Prudnikovas. Solistams akompanavo pianistė Nijolė 
Ralytė-Prudnikovienė. Solistų parengtoje programoje 
skambėjo populiarių operų, operečių ištraukos, lietuvių 
liaudies ir kitų tautų kūriniai. Susirinkusieji, kurių buvo 
gerokai virš 200, nuoširdžiai dėkojo dainininkams už 
puikų koncertą. Nežiūrint to, kad antroje dalyje buvo

Lietuvos operos solistai (iš k): Eduardas Kaniava, pianistė 
Nijolė Ralytė, Judita Leitaitė ir Vladimiras Prudnikovas

problemų su garso aparatūra, dainininkai parodė visą 
savo išmonę ir koncertas tikrai pasisekė. Per pertrauką 
ir po koncerto norintys galėjo vaišintis užkandžiais, 
gaivintis lietuvišku alumi ir kitais gėrimais.

Sigita Šimkuvienė

2003 metų ŠALFASS varžybinis kalendorius - II dalis

Pateikiame 2003 m. ŠALFASS varžybinio kalendo
riaus II-ąją dalį, kuri yra tęsinys šių metų pradžioje pa
skelbtos I-osios dalies.

18-asis S. Amerikos Lietuvių kviestinis softbolo 
turnyras įvyks 2003 m. rugpjūčio 22-24 d., Wasaga 
Beach, Ont., Kanadoje. Tai yra Co-Ed 3-Pitch tipo tur
nyras. Informuoja: Sonia Houle, 498 Glenlake Avė., To
ronto, Ont,. M6P 1H1, Canada. Tel.: (416) 762-0636. 
E-mail: sonia@kanada.ca.....

2003 m. S. Amerikos Baltiečių lauko teniso pir
menybės planuojamos rugpjūčio mėn., Columbus, 
Ohio. Rengia latviai. Tiksli data dar nenustatyta. 
Informuoja: Arturs Zageris, tel.: (614) 985-1997. 
Papildomas ryšys lietuviams: Eugenijus Krikščiūnas, 105 
Anndale Dr., Willowdale, Ont., M2N 2X3, Canada. Tel.: 
(416) 225-4385. E-mail: dkrik3@rogers.com

2003 m. S. Amerikos Lietuvių individualines ir 
komandines golfo pirmenybes vykdo Clevelando 
Lietuvių golfo klubas, 2003 m. rugpjūčio 30 ir 31 d., 
Quail Hollovv Country Club, Painesville, Ohio. Infor
muoja: Algis Nagevičius, 1150 Chapman Lane, Unit 31, 
Medina, OH 44256, USA. Tel.: (330) 721-2424. Faksas: 
(330) 721-2423. E-mail: stonemed5@hotmail.com

2003 m. Š. Amerikos Baltiečių šaudymo sporto 
pirmenybes vykdo lietuviai, rugsėjo mėn. Kanadoje, 
šia tvarka: rugsėjo 6 d. - stendinio (Trap) šaudymo, rug
sėjo 13 d. - smulkaus (.22) kalibro šautuvų ir rugsėjo 20 
d. - pistoletų. Smulkaus kalibro šautuvų ir pistoletų 2003 
m. lietuvių pirmenybės bus išvestos iš baltiečių. Infor

muoja: Kazys Deksnys, 1257 Royal Drive, Burlington, 
Ont., L7P 2G2, Canada. Tel.: (905) 332-6006. Faksas: 
(905) 547-5556. E-mail: kdeksnys@sprint.ca

2003 m. ŠALFASS Lengvosios atletikos pirme
nybės planuojamos 2003 m. rugsėjo 13 d., šeštadienį, 
Clevelande ar Toronte. Tiksli data ir vieta bus pranešta. 
Informuoja: Algirdas Bielskus (žr. žemiau).

Šarūno Marčiulionio kviestinis lauko teniso 
turnyras įvyks 2003 m. rugsėjo 26, 27 ir 28d., Bames 
Tennis Center, at San Diego’s Mission Bay, 4490 West 
Point Loma Blvd, San Diego, Cal. 92107. Tel.: (619) 
221-9000. Rengia: San Diego Lietuvių teniso klubas 
“Aras”, c/o Algis Bačanskas, pirm., 990 Highland Drive, 
Suite 212 D, Solana Beach, GA 92075. Tel.: (760) 723- 
1076. E-mail: abacanskas@aol.com Papildomi ryšiai: 
LTK Aras Website - www.arastennisclub.com; Algis 
Šėkas, tel.: (814) 968-8124, E-mail: isekas@octa.net; 
arba Šarūnas Landys, tel.: (858) 259-0320, E-mail: 
sarunas@metaflex.com Starto mokestis: $ 50.00 US 
žaidėjui padengia turnyro mokestį, nežiūrint keliose 
rungtyse dalyvautų, ir penktadienio vakaronę. Išankstinė 
registracija iki 2003 m. rugsėjo 1 d. imtinai, pasiunčiant 
registracijos formą ir starto mokestį šiuo adresu: ARAS 
Tennis Club, 990 Highland Drive, Suite 212 D, Solana 
Beach, CA 92075 USA.Tumyro vakarienė-balius-šokiai: 
rugsėjo 27 d., šeštadienį, Hyatt Island Hotel, San Die
go. Įėjimas - $50.00 US asmeniui. Rezervacijos - iki 
2003 m. rugsėjo m. rugsėjo 1 d.

(nukelta i 17 psl.)

mailto:sonia@kanada.ca
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mailto:isekas@octa.net
mailto:sarunas@metaflex.com
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TRUPUTIS LIETUVOS

Aš dar kartą grįžtu
KĘSTUTIS ČERKELIUNAS

Sakoma, kad ir sapnai pasibaigia - taip ir su 
kasmetiniu grįžimu į savo tėvų kraštą. Dabarties įvykių 
fone tyso ir praeities kreivės. Praeitis ir dabartis stoja 
viena prie kitos - “laikas tarsi savaime pralekia pro 
pirštus, lyg vanduo pasemtas sauja” (Vytautas Sirijos 
Gira).

Šiemetinė viešnagė, prasidėjusi į gegužės pabaigą, 
dar leido nučiupti teatrų sezono likučius. Balansas kuklus 
- trys dramos ir trys operetės. Iš dramų džiugino aktorės 
Doloresos Kazragytės humoro vakaras “Lėk gervele”. 
Pati benefiso kaltininkė su kitais aktoriais vaidino 
septynių autorių (nuo V. Žilinskaitės iki A. de Saint 
Exupery) veikalų ištraukas.

Kitas įsimintinas spektaklis - Federico Garcia Lorca 
trijų dalių “Dona Rosita” arba “Gėlių kalba” (iš ispanų 
kalbos vertė Tomas Venslova). Režisierius Gintaras 
Varnas. Tai vienas iš vienuolikos Lietuvos teatruose 
statytų Lorca kūrinių.

Tolesnis spektaklis buvo Augustino Griciaus šaržas 
“Palanga”. Deja, rodinys nuvylė, nuožmiai nukajika- 
tūrinti 1930-tųjų metų Lietuvos piliečiai (dar menu tuos 
laikus), daug vulgarumo, tad pristigo kantrybės ir 
spektaklio vidury nusprendžiau dingti. Viena durininke 
buvo nustebusi, bet kita balsiai pareiškė, jog ji bėgliui 
pritaria.

Iš operečių tradicinis Johann Strausso “Šikšno
sparnis”, kasmetinis nuotaikos kėlėjas. Kiti du gabalai - 
simpatiška palyda: Franz Leharo “Grafas Liuksem
burgas” ir J. Strausso “Naktis Venecijoje”.

perkūno naiiiaB

Muziejininkės Kazimiera Galaunienė ir Nijolė Ado
mavičienė sudarė progą dar prieš atidarymą susipažinti 
su naujuoju Čiurlionio muziejaus priestatu, kurio išorės 
architektūra galėtų didžiuotis ne viena meno šventovė 
Vakaruose. Buvo smagu įsitikinti, kad muziejaus vadovai 
įsisavino modemiątechniką, gerai išstudijavo iškiliųjų 
muziejų patirtį, paveikslų apsaugą ir jų išstatymą. Atrodo, 
Lietuvoje jau turime ne tik vėliausių medžiagų, bet ir 
meistrų, gebančių tas medžiagas kruopščiai apipa
vidalinti.

Miela patirti, kad ir Perkūno name, prie jėzuitų 
gimnazijos, rūpinamasi muziejaus kūrimu. Jaunimo grupė 
atidžiai ir rūpestingai valo apipleišėjusias rūsio sienas.

Tik persiritęs per Atlantą, gegužės 23 d., spėjau į 39- 
tojo Poezijos pavasario parengimą Maironio literatūros 
muziejaus sodelyje. Šiemetinis laureatas vilnietis poetas 
ir vertėjas Antanas A. Jonynas. Jam įteiktas tradicinis 
ąžuolo lapų vainikas ir piniginė premija. Prieš festivalį 
pasirodė Jonyno naujausių eilėraščių knyga “Lapkričio 
atkrytis”. Jonynas yra išvertęs austrų, latvių, rusų ir 
vokiečių poetų kūrinių. Žymiausias vertimas J. W. 
Goethe’s “Faustas”.

Pernykštis Poezijos pavasario laureatas - Kazys Bra
dūnas, o pirmasis, 1965 m., - Justinas Marcinkevičius. 
Iš 39 pagerbtųjų tik penkios moterys.

Šiemet apdovanota ir kaunietė poetė Dovilė Želčiūtė 
-ji gavo dienraščio Kauno diena premiją. Savo ketvir
tame poezijos rinkinyje Želčiūtė prabyla provokuojančiai 
atvirai ir savitai (“Dar minutėlę pusvalandį”).

Galėjau dalyvauti dviejų knygų pristatyme. Birželio 2 
d., po gedulingų pamaldų Kauno katedroje, rotušės salėje 
pristatyta naujausia Irenos Petraitienės knyga apie prieš 
trejus metus mirusį kardinolą Vincentą Slatkevičių 
“Padaryk mane gerumo ženklu”.

Birželio 12 d. Lietuvos Kūno kultūros akademijoje 
aptarta prof. Stanislovo Stonkaus monografija apie 
Vytautą Augustauską-Augustaitį (1904-1958). Tame 
renginyje, po 18-kos metų, vėl susitikau olimpinių žiemos 
žaidynių nugalėtojo Algimanto Šalnos trenerį Albertą 
Jakubauską, su kuriuo bendrauta Sarajeve 1984 ir 
Ruhpoldinge 1985 m. Dr. Jakubauskas dabar yra LKKA 
neakivaizdinių studijų centro direktorius.

Birželio 11 d., Kaune prie 8000 žiūrovų Europos fut
bolo pirmenybėms rungtynės Lietuva-lslandija. Neseniai 
Lietuvos vyrai sužaidė su Vokietija 1-1 (Tomo Ra- 
žanausko įvartis) ir įveikė kitą futbolo galiūną Škotiją 1- 
0 (pergalės įvartis Ražanausko). Dėl to laukta, kad 
lietuviai suspindės pergale prieš ne tokius stiprius
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Kęstutis Čerkeliūnas prie bažnytinio meno Kalvių 
šventoriuje

islandus, nors pernai spalio 18 d. Reykjavike šeiminin
kai buvo laimėję 3-0. Dabar Kaune mūsiškiai iš pradžių 
spaudė, bet be įvarčių. Vieną baudą Ražanauskas 
nušveitė virš vartų. Antrame kėlinyje iniciatyva islan
dų pusėje, mūsų gynyba nebuvo užtikrinta ir 60 min. 
svečiai veda 0-1 - vartininkas Gintaras Staučė pavėla
vo reaguoti. 71 min. jau 0-2 - įvartį įkirto E. Gu- 
djonsenas, kuris Reykjavike spindėjo dviem pataikymais. 
Baigminėje minutėje islandai pasekmę pašokdina iki 
0-3.

Rungtynes stebėjęs Škotijos vienuolikės treneris Fogts 
sakė: “Lietuviai labai norėjo laimėti ir tai kaustė jų 
veiksmus, o šiauriečiai islandai žaidė šalta galva”. 
Vilniaus dienraštis Respublika turėjo antraštę “Vietoj 
svajotos pergalės - kartus nusivylimas”. Rinktinės 
žaidikas Edgaras Jankauskas teigė: “Antrame kėlinyje 
islandai atrodė galingi ir energingi, o mes, regis, išėjome 
atostogų”.

Nors ir pralaimėta, tai buvo patrauklus sporto spek
taklis su išradingais choristais A tribūnoje. Kai prieš 
dvikovę užgrojo Lietuvos himną, ne vieną žiūrovą 
apsiautė graudulys.

Daugel metų sekiau sportą, apie jį rašiau, tad Lietuvoje 

pavartau tris kartus per savaitę Vilniuje leidžiamą Sportą, 
stabteliu prie sporto skyrių dienraščiuose. Čia ir užgula 
tamsoki debesys, kai susiduri su abejotinos vertės sporto 
terminais. Užkliūna taip dažnai kaišiojamas čempionatas, 
kai jau seniai turim atitikmenį: pirmenybės.

Kiti darkalai: mačas (turėtų būti rungtynės), na
cionalinė ekipa - valstybinė rinktinė, patas - lygiosios, 
teniso kortai - teniso aikštės, pusfinalis - pusiaubaigmė, 
finalas-baigmė, finišas-baigtis. Tekstą griozdina, kai 
sporto klubų pavadinimai apvelkami kabutėmis (bene 
bus sovietinis palikimas. Vakaruose kabučių nėra). Be 
to, derėtų skirti sviedinį nuo kamuolio. Tenise ir golfe 
būtų tik sviedinukai, o futbole, krepšinyje, tinklinyje - 
kamuoliai.

Turime žodžius bėgikas, ėjikas, tad kodėl ne žaidikas, 
gynikas, puolikas? Apie 1939 m. Kaune žaidiku vadinom 
tą kuris yra komandoj, žaidžia už klubą gimnaziją, o 
žaidėjas tai tik mėgėjas, kur nors pajūryje bandąs žaisti 
tinklinį ir pan. Be to, vertėtų skirti jubiliejų nuo sukakties 
ir ar ne perdaug tų prezidentų kad ir smulkmenose?

Jei pernai pirmą kartą kopiau į Šatrijos kalną, tai 
šiemet užsukau į Dionizo Poškos lietuviškų senienų 
muziejėlį, vad. Baubliu, Bijotuose ir gotikinę bažnyčią 
Švėkšnoje (dvigubi šoniniai altoriai lygiuojasi su vid. 
altoriumi).

Grįžkime į Kauną kur prie Merkurijaus parduotuvės, 
Laisvės alėjoje, ant stalų knygos įvairiomis kalbomis. 
Kartą ten radau už 3 lt. Vytauto Sirijos Giros dvitomį 
romaną “Paskutinis sekmadienis”, kurio nebuvau skaitęs 
(ten pulsuoja senasis Kaunas). Centriniame knygyne, 
taip pat Laisvės ai., susidomėjau Baltąją lanką leidiniais: 
Pulgio Andriušio apysakomis “Anoj pusėj ežero” už 8 
lt. ir Petro Cvirkos apsakymais “Saulėlydis Nykos 
valsčiuje” su nuolaida už 2,90 lt.

Prie greitkelio Kaunas-Vilnius rinktinis restoranas 
Bernelią užeiga turi kaimyną - užkandinę su stambiu 
įrašu ant vienaaukščio stogo: Makt Duona - šaipokiš- 
kas atsakas amerikiniams McDonald’s.

Užsklandai nuotrupa, kuri galėtų taikyti į netikėtumų 
bokštą- žmona iš Palangos man į Kauną pasiuntė atvi
ruką kuris ilgai keliavo: vienerius metus ir vieną dieną: 
Palangos pašto antspaudas aiškiai rodo datą2002.06.04, 
o Kauno paštas žymi 2003.06.05 (žr. iliustraciją).
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Žvilgsnis į J. Brazaitį ir jo darbus (4)
100 metų nuo jo gimimo (1903 m. gruodžio 9 d.) paminėti

VYTAUTAS VAITIEKŪNAS

Prof. Juozas Brazaitis ir poetas Bernardas Brazdžionis

(pradžia nr.5)
Galbūt todėl, kad lygiagrečiai savo 

įgimtam intravertiškam, tarkime, mo
teriškai švelniam kuklumui, lygiagrečiai 
savo įgimtam jautrumui kitų nesėkmėm 
bei skriaudom ir lygiagrečiai savo įgimtam 
pedagoginiam taktui kantriai išklausyti 
kiekvienos susopusios širdies atsivėrimą 
ir ją suprasti bei sustiprinti, žodžiu, lygia
grečiai savo įgimto “behavior”, savo “Le- 
bensart”, Juozas taip pat buvo išmokęs ir 
tvirtai įsisavinęs ir savo pasaulėžiūros 
principus, savo “Weltanschauung”, savo 
“conseption of the world”, be to, dar 
išsiugdęs savo geležinę valią.

Kai 1965 sausio 20 Apreiškimo para
pijos bažnyčioje Brooklyne Juozą ištiko 
pirmasis širdies priepuolis ir, dr. Radzivano 
atgaivintas, jis pats vienas parvairavo 
automobilį į savo Flatbushą, tai gal buvo 
ne tik Viešpaties gailestingumas jam, bet 
ir jo paties valios ryžtas nepasiduoti.

Taigi iš vienos pusės Juozo į aplinką 
spinduliuojanti asmenybės šiluma, asme
nybės magnetas, tačiau iš antrosios pasaulėžiūriniai prin
cipai ir tų principų tarnyboje geležinė valia galbūt ne
išvengiamai dialektiškai kryžiavosi Juozo gyvenime.

Po karo lietuvių tremtinių atžvilgiu ir vėliau mūsų 
išeivijos atžvilgiu Juozui rūpėjo formuoti lietuvių atspa
rumą ne tik sovietų kėslam, ne tik pačiuose lietuviuose 
pasireiškusiam destruktyviam elementui, bet ir svetimos 
aplinkos demoralizuojančiam poveikiui. Juozui taip pat 
rūpėjo, kad išeivijos intelektualai susipažintų su naujomis, 
po karo iškilusiomis idėjomis valstybinės santvarkos 
atžvilgiu. Tuo reikalu Juozas rašė: “Pasidalinimas min
timis, lojalus svarstymas veda prie aiškumo, prie nuo
monių panašumo ar skirtingumo. Jei ryškėtų nuomonių 
artimumas, būtų kai kas laimėta, siekiant bendros vi
suomeninės minties. Jei ryškėtų skirtingumas - būtų 
rimtas akstinas patikrinti dar kartą abipusiškai savo 
principinį nusistatymą abejojamu klausimu ir galimas 
suderinti skirtingas nuomones praktiniame gyvenime”.

O kad tokie svarstymai būtų vaisingi, pagal Juozą, 
tam reikalingas ne tik: “noras savo idėjas kitiem įteigti, 
bet džentelmeniškas sutikimas, kad vieno žmogaus idėja 
nebūtinai yra neklaidinga, kad ir konkurento idėja gali 
būti teisinga; (reikalingas) pripažinimas, kad, norint lai
mėti bendradarbiavimą praktiniame gyvenime, galimi ir 
reikalingi kompromisai; norint laimėti sugyvenimo pažan

gą, reikia pakelti save ir artimuosius, o ne konkurentus 
žeminti”.

Juozui ypač imponavo pokarinėje Prancūzijoje iškilęs 
naujas Mouvement Respublicain Populaire sąjūdis, 
trumpai MRP. Šio sąjūdžio platformoje Juozui ypačiai 
patiko du dalykai: siekimas priartinti politiką prie moralės 
ir siekimas išjungt iš valstybės politikos konfesinius klau
simus. Nors Juozas nemanė, kad išeivijoje mūsasis politi
nis susigrupavimas pasaulėžiūriniu pagrindu greitu laiku 
pasikeistų ir visos mūsų politinės grupės religijos veiksnį 
pripažintų pozityviu veiksniu, jis vis dėlto laikė naudingu 
uždaviniu įtaigauti lietuviam nepasaulėžiūrinės politikos 
supratimą ta prasme, kad jokia valdžia netarnautų tik 
kuriai vienai pasaulėžiūrai, o rūpintųsi užtikrinti laisvę 
visom pasaulėžiūrom. Tačiau Juozo gyvenimo dialektiko
je ir šios tikrai didesniam lietuvių tarpusavio suartėjimui 
ir sugyvenimui paveiktos mintys faktiškai tik suerzino 
žymiądalį paties Juozo ideologinių bendraminčių ir nesu
laukė jokio palankaus atgarsio kitų ideologijų sluoks
niuose. Bent man tokie atgarsiai nežinomi.

Nors psichologija, sociologija, statistika, įstatymai ir 
kiti veiksniai žmones grupuoja labai įvairiais atžvilgiais, 
faktiškai betgi tėra du apsigimę žmonių tipai. Vieno tipo 
žmonės rūpinasi, siekia ir stengiasi kuo nors tapti, kuo 
aukščiau iškopti visuomenės, profesinės, turto padėties
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1974 m. gruodžio 6 d. “Darbininko” pirmas puslapis

kopėčiomis, būti kitų priešakyje, būti žinomi ir matomi. 
Antrojo tipo žmonėm pirmiausia rūpi ką nors nuveikti, 
kas reikalinga šeimos, organizacijos, išeivijos, tautos 
uždaviniam vykdyti. Ką nors nuveikti, nesirūpinant, kokia 
iš to bus nauda ar garbė sau pačiam.

Neabejotinai Juozas buvo antrojo tipo žmogus. Ne 
dėl naudos ar garbės jis iki išnaktų rašydavo XX amžiaus 
dienraščiui straipsnius, pats juos po vidunakčio nuneš
davo gerus 4-5 blokus į “Žaibo” spaustuvę, kad rytą 
dienraščio linotipininkas jau rastų rankraštį spaustuvės 
pašto dėžėje. Ne dėl naudos ar garbės Pfullingene jis 
rašydavo Vliko memorandumus, kurdavo informacines 
knygeles apie Lietuvą svetimiesiem informuoti. Ne dėl 
naudos ar garbės jis buvo Krupavičiaus, Sidzikausko, 
Kaminsko, Bielinio ir kitų Vliko bendradarbių neat
lyginamas ir nepakeičiamas šoferis į Frankfurtą, Baden- 
Badeną, Augsburgą, Miuncheną, Freiburgą, Detmoldą, 
Hanau. Ne dėl naudos ar garbės literatūros profesorius 
tapo politinės informacijos gamintoju. Bet kad taip 
reikėjo, kad nebuvo kas kitas tą darbą dirba. Viename 
savo laiške gen. Raštikiui Juozas rašė: “Aš buvau jau 
naikinamos Lietuvos vaikas, ir mano rolė tebuvo kamščio 
rolė - užkimšti skyles, kurios atsirado sunaikinus kva
lifikuotus žmones. Kamšiojau skyles net tokiose srityse, 
kurios man buvo svetimos, kurių nekenčiau, kurios mane 
patį sunaikino”.

Tikrai žiauri gyvenimo dialektika. Savo ruožtu, ne
paisant ir tik kamščio vaidmens, gaminant politinę infor

maciją, palaikant ryšius su diplomatais, redaguojant 
deportacijų memorandumus Jungtinėm Tautom ar sielo- 
jantis okupanto vykdomu genocidu Lietuvoje, Juozas vis 
tiek nebuvo praradęs savo meninio jautrumo, savo esteti
nio masto. Kai 1948 architektas Tadas Vizgirda užsimojo 
Miunchene išleisti seriją meniškai apipavidalintų knygų 
“Lithuania, Country and Nation”, Juozas įtikino Vliką, 
kad leidėją finansiškai paremtų, nes tokie meniški leidiniai 
informacijai apie Lietuvą daugiau pasitarnauja, nekaip 
politinės brošiūros.

Negalima neprisiminti ir dar vieno Juozui būdingo 
bruožo - jo ištikimybės savo draugam. Savo atsiminimuo
se Churchi 11 is pabrėžia, kad, nepaisant jam darytų įvairių 
priekaištų, vis dėlto niekas neradęs preteksto jam prikišti, 
kad būtų buvęs neištikimas savo draugam. Juozas šiuo 
atžvilgiu tikrai prilygo Churchii 1 iui. Gal net daugiau. Jis 
pats pergyveno draugų nesekmes. Pats imdavosi arbitro 
iniciatyvos, stengdamasis įsijausti įabiejų šalių nuotaikas, 
jas atvėsinti ir tarpusavio draugiškumą atstatyti. Ir tatai 
jam sekėsi.

Po didžiai intensyvaus darbo (o Juozo darbštumas 
buvo fenomenalus - per visą savo gyvenimą vis triūsė 
ir triūsė, kaip tikra darbo pelė) Juozas, išgyvenęs tik 70 
metų 11 mėnesių ir 19 dienų iškeliavo į Putnamo seselių 
kapines ir į Lietuvos istorijos lapus. Iškeliavo ten, kur 
jau prieš jį yra iškeliavę jo širdžiai brangūs Julijonas 
Būtėnas, Juozas Lukša ir tūkstančiai mūsų tautos laisvės 
kovoj kritusiųjų. Jie visi ten susipranta. Tik mes čia vieni 
pailsome gyvenimo kely, kiti susitaikėm su padėtimi ir 
kapituliavome, dar kiti suburžuazėjome ir nebepajėgiame 
iš kasdienybės išsikapstyti, o dar kiti neišsitenkame šalia 
vienas kito, pykstamės dėl pirmos vietos, dėl vado

vaujamo vaid
mens. Ogi kaip 
labai ir šiandie
ną mūsų išeivi
ja ir okupuota 
Lietuva yra rei
kalingos bra- 
zaitiškų visuo
meninių kamš
čių. Dėl to yra 
svarbu, yra tiks
linga, dėl to ir 
mes to norime - 
palaikyti Bra
zaitį gyvą, ne
užmirštą. Dėl to 
leidžiami jo raš
tai. Rengiama 
monografija. Ir 
jis nepamiršta

Prof. J. Brazaičio kapas V. Maželio nuotr.
mas.

(pabaiga)

Red. pastaba: Atsiminimai apie prof. J. Brazaitį bus 
tęsiami sekančiuose numeriuose.
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Yra laikas verkti
ir laikas džiaugtis...

M. N. Pr. Vie
nuolijos seserys ir 
jų draugai džiau
gėsi birželio 14 
dieną, nes tada 
įvyko seniai nu
matytas ir pla
nuotas - Matu
laičio Slaugos 
namų 35 metų 
jubiliejaus mi
nėjimas.

Šventės dieną 
Namai žvilgėjo, o 
gyventojai šven
tiškai pasipuošę 
suprato, kad įvyks
kažkas ypatingo. Įvyko, nes po iškilmingų Šv. Mišių, 
kurias aukojo Norvvich vyskupas Michael R. Conte, D.D., 
su koncelebrantais kun. R. Krasausku ir kun. V. Gedvai-

Solistė Jūratė Švedaitė-Waller ir 
akompaniatorė Aldona Prapuolenytė 
Padėkos Šv. Mišių metu

Matulaičio Slaugos namų vyresnioji ir šventės pravedėja 
Sės. Bernadeta Švč. Mergelės Marijos Vainikavimo iškilmių 
metu su vainikavimą atlikusiom mergaitėm

niu, vyskupas lankė gyventojus, su jais vaišinosi ir svar
biausia - fotografavosi.

Šventės pagrindinė dalis - Padėkos Šv. Mišios už 
Dievo palaimą per tuos 35 metus, buvo iškilmingos ir 
džiaugsmingos. Kaimyninės parapijos choras su gitarom 
papildė Seselių ir solistės Jūratės Švedaitės-Waller 
giedojimą. Iškilminga pradžios procesija su kryžiumi, šv. 
Raštu, žvakėmis, visų giedama “Lai būna ramybė že
mėje” nuteikė Dievo garbinimui ir dėkojimui.

Apie šventę buvo skelbiama visokiais būdais: lie
tuviška ir angliška žiniasklaida bei pakvietimais kai
myninėm parapijom. Norėta, kad atvyktų kiek galima 
daugiau žmonių su Matulaičio Slaugos namais susipažinti, 
ir... laikui atėjus, juose apsigyventi. Šiame laike yra laikas 
gyventi savo namuose ir laikas gyventi slaugos namuose, 
kurie visuomet laukia naujų gyventojų, ypač lietuvių, 
kuriems prieš 35 metus jie buvo pastatyti.

Po Šv. Mišių svečių laukė turtingos vaišės, į kurias 
susirinko šventės dalyviai pabendrauti su seselėm ir 
vyskupu ir vėliau pasivaišinti.

Šventę praturtino meniškų nuotraukų paroda. Nuo
traukos kalba daugiau nei žodžiai. Jos prabilo apie M. 
N. Pr. Seserų atvykimą ir kūrimąsi Connecticute, apie 
Matulaičio namų gyventojus, apie jų rankų darbus, 
sportą, gimtadienius, vedybinių jubiliejų šventimą ir 
iškilmingą Dievo Motinos karūnavimą gegužės mėnesį.

Visa tai Seselės Bernadetos Matukaitės, Matulačio 
Slaugos namų Seserų vyresniosios ir M. S. N. tarybos 
pirmininkės, bei Jane Logan, M. S. N. administratorės, 
nuopelnai. Jos ir jų vadovaujama “armija” šį 35 metų 
jubiliejų padarė nepamirštamu.

M. N. Pr. Seserų talkininkė Aldona Prapuolenytė

Jubiliejinių Padėkos Šv. Mišių aukotojai (iš k.): kun. R.
Krasauskas, vysk. Michael R. Conte, D.D., ir kun. V. Gedvai- 
nis

Jubiliejinių Šv. Mišių metu (iš. deš.): sėdi - kun. R. Kra
sauskas, ęrel. A. Bertašius ir kun. V. Gedvainis; stovi - 
solistė J. Švedaitė-Waller, seselės Laimutė, Miriam, vie
nuolyno vyresnioji Paulė, Tercizija, Danutė, Arkadija, 
Margarita ir akompaniatorė A. Prapuolenytė
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Gegužės ir
birželio
įvykiai PUTNAME

Putnamo gyvenimas ribojasi Matulaičio Slaugos 
namais, kuriuose vyksta Connecticut LB renginiai ir M.
N. Pr. Seserų vienuolyno sodyboje vykstančiu judėjimu.

Išvyko dr. J. Kriaučiūnas
Gegužės 27 d., sekmadienio pusryčių metu Seserys 

ir parapijiečiai palinkėjo laimingos kelionės dr. Juozui 
Kriaučiūnui. Po kelių dešimtmečių, praleistų Putname,

Dr. Juozas Kriaučiūnas

jis išvyko į Lietuvą. Tai 
neeilinis žmogus, o di
džiai nusipelnęs Lie
tuvai ir Amerikos lie
tuviams: ALKO’s vyr. 
direktorius, LB pirmi
ninkas, BALF’o direk
torius, Lietuvos gydy
tojų d-jos rytiniame 
Amerikos pakraštyje 
pirmininkas, Seselių 
rėmėjas ir ligi pat iš
vykimo - Mindaugo 
pilies prižiūrėtojas. Pi
lis, kun. S. Ylos ir jo 
draugų pastatyta tarp 
natūralių akmens 
skulptūrų, kaip toj dai

noj, žaliam miško gojelyje, dar iš komunistų okupuotos 
Lietuvos atvykstančius į Archyvą, stebino, vertė 
susimąstyti... Kažkur tai toli nuo didelių miestų, ir kur, 
jei ne vargdienių seselių miškelyje, stovi Mindaugo pilis.

Dr. J. Kriaučiūnas buvo prezidento V. Adamkaus 
apdovanotas DLK Gedimino ordinu, kurį jis buvo tikrai 
nusipelnęs. Putnamiečiai pasiges jo malonaus žvilgsnio, 
jo draugiškų pokalbių, jo pasisakymų politiniais ir 
kultūriniais klausimais.

Mirė prel. dr. V. Balčiūnas
Gegužės 28 d. Matulaičio Slaugos namuose mirė 

prelatas dr. Vytautas Balčiūnas, lietuvių katalikiškai 
visuomenei žinomas rekolekcijų vedėjas, pamokslininkas, 
“Krikščionis gyvenime” knygų serijos leidimo or
ganizatorius.

V. Balčiūnas gimė 1910 m. lapkričio 21 d. Vilkaviškio 
apskr., Vystyčio valsč., Rečiūnų kaime, Povilo ir Pet
ronėlės Balčiūnų šeimoje. Baigęs pradžios mokyklą ir 
gimnaziją, studijavo Kauno kunigų seminarijoje ir Vytauto 
D. universitete. Teologijos studijas baigė 1933 m. ir tais 
pačiais metais buvo įšventintas kunigu. Paskirtas į 
Panevėžį kapelionu, pradžios mokyklose dėstė tikybą. 

1935 m. paskirtas Pa
svalio gimnazijos ka
pelionu. 1940-44 m. 
buvo Kauno kunigų se
minarijos dvasios tėvu. 
1952 m., baigęs Šv. Gri
galiaus universitetą, 
įgijo teologijos daktaro 
laipsnį. Romoje akty
viai reiškėsi lietuvių vi
suomeniniame ir reli
giniame gyvenime, taip 
pat spaudos baruose. 
1963 m. popiežiaus pa
aukštintas prelatu. 1963 
m. atvyko į Ameriką su 
ypatinga misija - rū
pintis lietuvių dvasinių Prelatas dr. Vytautas Balčiūnas

pašaukimų ugdymu. Važinėjo po visą Ameriką skaityti 
paskaitų, sakyti pamokslų ir vesti rekolekcijų, vykdavo 
net į Kanadą, Italiją, Škotiją, Angliją ir tolimąją Australiją.

Matulaičio slaugos namuose prelatas buvo globojamas 
ketveris metus.

Prelatas buvo pašarvotas N. M. Pr. Seserų koplyčioje. 
Po iškilmingų Šv. Mišių, dalyvaujant Norwich vyskupui 
Michael R. Cote, D.D., palaidotas Dangaus Vartų ka
pinaitėse. Vyriausias Šv. Mišių celebrantas prel. Albertas 
Kontautas anglų ir lietuvių kalbomis nušvietė velionio 
gyvenimo kelią, pabrėždamas jo maldingumą, kaip 
svarbiausiąjo asmens bruožą, o vysk. Conte dar pridėjo, 
kad prelatas kaip maldos žmogus yra visiems sektinas 
pavyzdys, bet ypatingai šiuo bandymų metu - kunigams. 
Šv. Mišias koncelebravo kun. A. Krasauskas, kun. V. 
Gedvainis, prel. A. Bertašius, kun. Z. Smilga, Tėv. J. 
Petrauskas, MIC, Tėv. Pl. Barius, OFM, kun. R. Ja
kubauskas ir būrys amerikiečių kunigų - prelato gerbėjų 
ir draugų.

Prelato artimieji visus laidotuvių dalyvius pakvietė 
vaišėms į Vargdienių seselių vienuolyną, kur toliau buvo 
dalinamasi prisiminimais apie prelatą ir jo darbus.

Mirė seselė Dolores
A.a. Seselė Dolores Gedmantaitė paliko Putnamą 

birželio 9 d. Prieš metus jos artimos bendradarbės jautė, 
o kai kurios seselės žinojo, kad ji negaluoja, bet kadangi 
ji niekam nesiskundė, o dirbo savo pamėgtą darbą, buvo 
Matulaičio Slaugos namų gyventojams įvairių programų 
organizatorė ir pravedėja, nustebino visus, kai pasakė, 
kad eina daryti širdies operacijos. Visos džiaugėsi, kai 
operacija pavyko, kad Seselė sugrįžo sustiprėti į M. N. 
Slaugos skyrių. Bet nestiprėjo... Birželio 9-tos naktį, 
budint Seselei Bernadetai, ji iškeliavo į Amžinojo Tėvo 
namus. (Buvo mums labai liūdna).

“Ir kas prižiūrės miško žvėrelius šaltą žiemos dieną, 
kas palesins paukštelius? Ji taip juos mylėjo. Kažin ar 
bus kas šį rudenį pasodina žiemines gėles, kad kitą 
pavasarį džiugintų Namų gyventojus? Ar žydės raudonos
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Worcester, CT 
Kviečiame 

į koncertą ir gražius pietus
WorcesterioNekalto Marijos Prasidėjimo vienuolijos 

Putname rėmėjai spalio 5 d. sekmadienį, 1 vai. p.p. 
Maironio parko didžiojoje salėje vienuolijos darbams 
paremti ruošia koncertą ir pietus.

Koncertą atliks visiems gerai pažįstamas ansamblis, 
nes jau eilę metų gėrimės jo gražiomis dainomis Maironio 
parke. Gėrėsimės ir šiais - tai “Vyrų kvartetas” iš 
Bostono, vadovaujamas Daivos Navickienės.

Lietuviškus pietus pagamins rėmėjos, o jų gamyba 
visiems patinka. Atvažiavusios seselės vaišins lietuviška 
juoda duonele ir pyragais. Taigi Jūsų atsilankymo laukia 
rengėjai, seselių rėmėjai, šaunus koncertas, pietūs ir po 
pasibaigusios vasaros pirmas visų susibūrimas. Ypač lau
kiami nepavargstantieji renginių lankytojai - Providence 
lietuviai, kurie kiekvieną kartąjau daugelį metų atvažiuoja 
su vertingomis dovanomis. Kviečiame atsilankyti ir kitų 
aplinkinių telkinių lietuvius, nes jau retai vienokius ar ki
tokius renginius suruošiame. Savo atsilankymu parem- 
sime seselių darbus, kurių jos turi apsčiai ne tik Ameri
koje, bet ir tėvynėje Lietuvoje.

Janina Miliauskienė

Rugiapjūtė

aguonos, bijūnai, jurginai, astros ilgoje vejoje prieš 
gyventojų kambarius? Jau nebus kas pasakoja links
mą anekdotą ir pralinksmina nuliūdusį. Nebus kas mo
kės iškepti obuolinių blynų palepinti seselėms ir gy
ventojams”. 35 metus seselė Dolores dirbo M.S.N. te- 
rapeutine darbuotoja. Mirė tik 86! Seselės dirba dar ir 
po 90!

Ji buvo pašarvota vienuolyno koplyčioje, kur po 
Mišparų įnirusiems turėjome laiko jąapverkti. Sekančią

Prof. Adolfas Damušis

Kaune paminėtas 
prof. Adolfo Damušio gimtadienis
Lietuvos 1941 bir

želio Sukilėlių sąjungos 
tarybos pirmininko Al
fonso Žaldoko ir jo ben
dradarbių rūpesčiu bu
vę sukilėliai, ateitinin
kai, buvę Damušio stu
dentai birželio 16 d. 
paminėjo a. a. prof. 
Adolfo Damušio 95- 
ąjį gimtadienį. Minėji
mas prasidėjo pamal
domis Vytauto bažny
čioje. Šv. Mišias atlai
kė arkivyskupas Sigi
tas Tamkevičius, pa- 
moksląpasakė Vytauto bažnyčios klebonas kun. Kęstutis 
Rugevičius. Po pamaldų dalyviai nuvyko į Petrašiūnų 
kapines prie naujai supilto Profesoriaus kapo. Adolfas 
Damušis palaidotas šalia Stasio Lozoraičio, Jr., o kiek 
toliau ant kalnelio poetas Bernardas Brazdžionis, 
Damušių šeimos bičiuliai už a.a. Adolfo vėlę pasimeldė, 
giedojo giesmes ir apsilankymą užbaigė ateitininkų ir 
tautos himnais.

Grįžę į Kauną, minėjimo dalyviai susirinko į Karininkų 
ramovę, čia ramovės šeimininko maj. Gedimino Reuto 
globoje prie organizatorių paruoštų vaišių prisiminimais 
dalijosi Damušio bendraminčiai ir buvę studentai, kai 
kurie vėliau patys tapę profesoriais-Albertas Jasiulionis, 
Romualdas Baltrušis, Irena Eigelienė, Kęstutis Skrups- 
kelis, Gediminas Ruzgys, maj. Gediminas Reutas ir kiti. 
Visi prisiminimuose pabrėžė prof. Damušio asmenybės 
bruožus: kūrybingumą, krikščionišką principingumą, 
patriotizmą, drąsą sunkiausiose situacijose. Visągyve- 
nimąjis dirbo Lietuvai.

Labai įdomiai Mirusįjį apibudino jo idėjų bendramintė 
ir darbų talkininkė našlė Jadvyga Damušienė, ištikima 
ilgo gyvenimo draugė. Dr. Genovaitė Jasiulionienė 
padeklamavo simbolinį Bern. Brazdžionio eilėraštį 
“Ąžuolas”. Profesorius Adolfas Damušis - asmenybė, 
kurios reikšmė nesibaigia su mirtimi.

J.Kj.

dieną po Šv. Mišių, kurias aukojo M. S. N. kapelionas 
kun. R. Krasauskas, prel. A. Bertašius ir vienuolyno 
kapelionas kun. V. Gedvainis, palydėjome į Dangaus 
Vartų kapinaites.Ji atgulė prie šiais metais ten 
iškeliavusios Sės. Apolonijos.

Stiprinamės pal. Jurgio Matulaičio mums paliktais 
žodžiais: "Ar ne ramesnis esi žmogus, ar ne drąsiau 
žiūri į ateitį, kai visai su giliu tikėjimu esi Dievo Ap
vaizdai atsidavęs

M. N. Pr. Seserų talkininkė Aldona
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53-jų žaidynių plaukimas Clevelande, OH
2003 metų Š. Amerikos Lietuvių plaukimo pir

menybės, kaip dalis 53-jų ŠALFASS žaidynių įvyko š. 
m. gegužės 10 d., John Caroll universiteto uždarame 25 
jardų baseine, University Heights, Ohio. Varžybas vykdė 
Clevelando LSK Žaibo plaukimo sekcija, vadovaujama 
Pilypo Taraškos. Varžyboms sumaniai sekretoriavo Sha- 
ron Taraškienė su savo štabu. Varžybos praėjo sklandžiai.

Pirmenybėse dalyvavo 24 plaukimai: ll vyrų/bemiukų 
ir 13 moterų/mergaičių. Tai, gal ir mažokas skaičius, ta
čiau didesnis negu tikėtasi. 19 dalyvių buvo iš Clevelando 
apylinkių ir 5 iš Chicagos. Į vyrų (ir moterų) atvirą klasę 
buvo įtraukta ir senjorų (25 metų ir vyresnių) bei 15-16 
metų klasės.

Vyrų pasekmės buvo silpnokos, tačiau moterų - geros, 
ką pasako 5 nauji pirmenybių rekordai moterų klasėje:

Krista Norkutė, 18 m., iš Chicagos, pagerino 3 
rekordus: 50 j laisvu stiliumi (25.59 sek.), 100 j laisvu st. 
(55.70 sek.) ir 100 j peteliške (1:00.68 min.). Ji taipogi 
laimėjo 100 j krūtine (1:14.37 min.).

Emilija Mekešaitė, 15 m. (Cleveland, OH) pagerino 
moterų ir 15-16 m. mergaičių rekordus 200 j laisvu sti
liumi, praplaukusi per 2:08.16 min. Ji taipogi laimėjo 100 
j nugara (1:09.29 min.), buvo antra 100 j laisvu st. (59.65 
sek.) ir 100 j peteliške (1:08.11 min.).

Kitos moterų pasekmės:
Ann Skerkoski, 19 m., (Cleveland, OH) laimėjo 200 

j kompleksiniai (2:27.90 min.), buvo antra 200 j laisvu 
st. (2:09.88 min.) ir trečia 100 j laisvu st. (59.89 sek.).

Veronika Taraškaitė, 24 m., užėmė antrą vietą 50 j 
laisvust.(26.65 sek.), 100j nugara(l: 13.72 min.) ir200 
j kompleksiniai (2:35.03 min.), ir trečią-200 j laisvu 
stiliumi (2:10.75 min.).

LauraSkerkoski, 19 m., (Cleveland, OH) buvo antra 
100 j krūtine (1:28.76 min.) ir trečia 50 j laisvu st. (29.25 
sek.) bei 100 j peteliške (1:19.97 min.).

Vienintelė dalyvė moterų senjorų klasėje buvo cle- 
velandietė Barbara Taraškienė, 63 m., kuri plaukė 50 
j laisvu st. (56.37 sek.) ir 100j krūtine (2:52.13 min.).

Vyrų atvirose klasėse dalyvavo 7 plaukikai, iš kurių 5 
senjorai. Pilypas Taraška, 23 m., (Cleveland, OH) 
laimėjo 4 pirmas vietas vyrų atviroje klasėje: 50 j laisvu 
st. (24.90 sek.), 200 j laisvu st. (2:12.00 min.), 100 j 
nugara (1:12.20 min.) ir 100 j peteliške (1:06.56 min.).

Aurimas Matulevičius, 26 m. (Chicaga, IL) laimėjo 
2 pirmas vietas vyrų atviroje ir kartu senjorų klasėse: 
100 j laisvu st. (1:10.52) ir 100 j krūtine (1:21.69 min.).

Kiti vyrų senjorų laimėtojai: Petras Taraška, 34 m., 
(Cleveland, OH) 50 j laisvu st. (27.50 sek.) ir Antanas Ta
raška, 35 m. (Cleveland, OH) 100j nugara (1:24.46 min.).

Įvairaus amžiaus jaunučių klasėse dalyvavo 7 mergai
tės ir 4 berniukai. Geriausiai pasirodė mergaičių 11-12 
metų klasė, kur dalyvavo 4 plaukikės: Diana Norkutė, 
11 m. (Chicaga, IL), laimėjusi 50 j laisvu st. (29.02 sek.), 
50 j nugara (39.34 sek.) ir 50 j peteliške (33.63 sek.).

Julija Totoraitytė, 11 m., (Cleveland, OH) laimėjo 200 
j kompleksiniai (3:47.25 min.) ir buvo 50 j nugara (49.20 
sek.) ir trečia - 50 j laisvu st. (39.20 sek.). Adrija 
Taraškaitė, 11 m. (Cleveland, OH) užėmė antras vietas 
50 j laisvu st. (31.40 min.) ir 50 j peteliške (36.82 sek.).

Kitųjaunučių klasių laimėtojai (visi iš Clevelando, OH):
Berniukų 11-12 m.: Milės Iverson, 11 m., 50 j laisvu 

st. (40.54 sek.), 50 j nugara (49.32 sek.) ir 50 j krūtine 
(58.95 sek.).

Mergaičių 9-10 m.: KajaKijauskaitė, 9 m. 50 j laisvu 
st. (50.79 sek.) ir 50 j nugara (50.90 sek.).

Berniukų 9-10 m.: Soren Iverson, 9 m., 50 j laisvu 
st. (52.81 sek.), 50 j nugara (1:38.73 min.) ir 50 j krūtine 
(1;18.92 min.).

Berniukų 7-8.: Nicholas Taraška, 8 m., 25 j laisvu 
st. (22.76 sek.), 25 j nugara (31.52 sek.), 25 j krūtine 
(50.75 sek.) ir 25 j peteliške (30.00 sek.).

Mergaičių 6 m. ir jaunesnių: Viktorija Taraškaitė, 6 
m., 25 j laisvu st. (23.32 sek.), 25 j nugara (30.92 sek.), 
25 j krūtine (46.00 sek.) ir 25 j peteliške (37.51 sek.).

Berniukų 6 m. ir jaun.: Kovas Kijauskas, 6 m., 25 j. 
laisvu st. (42.37 sek.) ir 25 j nugara (34.75 sek.).

Sekančios plaukimo varžybos numatomos 2003 metų 
baltiečių pirmenybėse, 2003 m. spalio 25 d., Toronte, 
Kanadoje, 25 metrų baseine. Lietuvių metrinės 2003 m. 
pirmenybės bus išvestos iš baltiečių.

ŠALFASS informacija

Gamtos abstraktas. Romualdo Kisieliaus nuotrauka, laimė
jusi antrąją premiją juoda-balta kategorijoje 1975 m. RCA 
kompanijos meno ir fotografijos parodoje Somerville, N J.
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2003 m ŠALFASS varžybinis kalendorius 
(atkelta iš 7 psl.) ~ dalis

2003 m. ŠALFASS Jaunučių krepšinio pirme
nybes vykdo Toronto PPSK “Aušra”, 2003 m. spalio 
3, 4 ir 5 d., Toronto, Ont., Kanadoje. Šios varžybos 
turėjo įvykti gegužės 30,3 i ir birželio 1 d. Toronte, tačiau 
dėl SARS ligos pasirodymo Toronte, buvo atidėtos. 
Žaidynės vyks šiose berniukų ir mergaičių klasėse: B 
(1987-88 m. gimimo), C (1989-90 m.), D (1991 -92 m.), 
E (1993-94 m.) ir F “molekulių” (1995 m. gim. ir jau
nesnių). Data ir vieta dar nėra galutinai patvirtinta. 
Informuoja: Rimas Miečius, 54 Burrows Avė., Etobicoce, 
Ont., M9B 4W7, Canada. Tel.: (416) 234-0878. Faksas: 
(416) 234-8506. E-mail: rimmer 1 @sympatico.ca

2003 m. Š. Amerikos Baltiečių plaukimo pirme
nybės numatomos 2003 m. spalio 25 d., Toronto, Ont., 
Kanadoje. Data ir vieta dar galutinai nepatvirtinta. Lie
tuvių metrinių nuotolių pirmenybės bus išvestos iš bal
tiečių. Informuoja: Mrs. Catherine Jotautas, 35 Cum- 
berland Dr., Brampton, Ont. L6V 1W5, Canada. Tel.: 
(905) 457-7664. Faksas: (905) 457-5932. E-mail: 
Caromire@aol.com: Papildomas ryšys: Algirdas 
Bielskus (žr. žemiau).

Visų varžybų reikalais galima kreiptis į ŠALFASS gen. 
sekr. Algirdą Bielskų, 3000 Hadden Rd., Euclid, OH 
44117-2122, USA. Tel.: (216) 486-0889 (paliekant žinutę, 
leiskite suskambėti 8 kartus). Faksas: (216)481-6064. 
E-mail: Vvts@VPAcct.com (receivingonly)

Laikui pribrendus, kiekvienų varžybų platesnės 
informacijos bus skelbiamos atskirai. Kalendoriaus 
papildymai bei pakeitimai bus nuolatos pranešami.

ŠALFASS Centro valdyba

KODIS
FUNERAL HOME
63 - 06 Flushing Avė. 
Maspeth, NY11378

Suteikia garbingas laidotuves 
Koplyčios parūpininamos visose miesto dalyse 

Edward A. Kodis - Funeral Director 
Kreipkitės

tel.: (718) 326-1658

Silver Bell Baking Co.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 

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

Dalia Radžiūnas,
43-04 Junction Blvd., 

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

(atkelta iš 3 psl.)
Filosofas Jean Guitton šitaip nusako visos mūsų būties 
ir veiklos sublimaciją: “Kūnas, pilnateisis slėpinio 
bendrininkas, tampa tarsi sielos žodžiu".

Evangelijos skaitinys tiesiogiai kalba apie Mariją. Žy
miojoje Magnificat giesmėje galime įžvelgti pagrindą 
tos garbės, kuria Dievas per Bažnyčią apdovanoja Mari
ją. Ji per amžius vadinama palaiminta. Ši giesmė skamba 
skubančios per Judėjos kalnyną su dieviškuoju Pažadu 
įsčiose Marijos širdyje. Ją pasitikusios Elzbietos šūksnis 
išreiškia biblinę viltį ir glaustai nusako visą Marijos slė
pinio esmę: “Laiminga įtikėjusi”. Tai yra viso Marijos gy
venimo grožio ir šlovingo spindesio, jos unikalaus pa
šaukimo paslaptis. Tai raktas į daugybę stebuklų, kurių 
viršūnė yra ėmimas į dangų. Marija įtikėjo ir pakluso. 
Visa sutelpa į šį trumpą šūksnį. Marija įtikėjo klusnia, 
tačiau drauge ir tvirta širdimi. Ji suvokė, kad Dievas 
patiki jai visišką veikimo laisvę. Marija veikė tikėjimu 
pačiomis žmogiškiausiomis aplinkybėmis. Tikėjimu ji 
dalyvauja Kryžiaus slėpinyje ir dalijasi juo su kitais 
kenčiančiais. Iš Magnificat trykšta Marijos tikėjimo 
šaltinis. Iš jos sklinda tikėjimas tokia meile, kuri per 
akimirką įvykdo neįmanomus dalykus, peržengdama 
bedugnę: “Šiandien su manimi būsi rojuje” (Lk 23,43). 
Dievo malonės galybė šypsosi dėl mūsų nustatomų ri
bų.

Marijos ėmimas j dangų nurodo ir mūsų tikslą - 
amžiną vienybę su Viešpačiu. Marija jau dalyvauja šioje 
vienybėje ir savo pavyzdžiu kviečia mus tikėti.

Bažnyčios tintos Nr. 13-14, Homilijos

Kviečiame paremti TAUTOS FONDĄ 
savo darbu ir aukomis.

Remdami TAUTOS FONDĄ remiate Lietuvos švietimą 
ir demokratijos įtvirtinimą Lietuvoje.

TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONALFOUNDATION, INC.

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

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

Garantuotas, greitas ir saugus siuntinių 
pristatymas nuo DURŲ iki DURŲ 

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

I LIETUVĄ, LATVIJA. BALTARUSIJA, RUSIJA

Rugpjūčio mėn.
siuntiniai nebus paimami

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

rziausys@hotmail.com

mailto:rimmer_1_@sympatico.ca
mailto:Caromire@aol.com
mailto:Vvts@VPAcct.com
%25c2%25aeaol.com
mailto:rziausys@hotmail.com
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Atidengtas paminklas 
Bernardui Brazdžioniui

R. Šaknio nuotr.

Liepos 11 d. kauniečiai minėjo poeto, Kauno miesto 
garbės piliečio Bernardo Brazdžionio (1907-2002) mirties 
metines.

Ryte Petrašiūnų kapinėse buvo padėta gėlių prie poeto 
kapo. Vėliau prie Bernardo ir Aldonos Brazdžioniu namo 
Taikos prospekte 21, kuriame poetas gyveno prieš pasi
traukdamas į Vakarus 1936-1944 m., čia apsistodavo ir 
grįžęs į Lietuvą 1991 -2001 m., atidengtas skulptorės Vir
ginijos Babušytės-Venckūnienės sukurtas paminklas B. 
Brazdžioniui - ant ketaus kolonos stovintis iš bronzos 
išlietas poeto galvos skulptūrinis atvaizdas. Paminklą 
pašventino arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Poeto eiles 
skaitė ir renginiui vadovavo aktorius Petras Venslovas. 
kalbėjo mero pirmasis pavaduotojas Kazimieras Starke
vičius, kultūros viceministras Gintaras Sodeikia, VDU 
rektorius prof. Vytautas Kaminskas, Rašytojų sąjungos 
Kauno skyriaus pirm. Petras Palilionis, poeto bičiulis 
Juozas Kojelis. Skulptorius Stasys Žirgulis pripažino, kad 
šis paminklas - labai sėkmingas projektas, kuris tvirtai 
įamžino gražią metaforą, parskridusią tarsi išblukęs po
pieriaus raštas į tą vietą, kurioje daug metų praleido poe
tas. Jis tarsi baltas paukštis, kurio mes nematom, bet 
kuris yra šalia. Skulptorius dėkojo paminklo autorei, kuri, 
kovodama su labai sudėtingomis problemomis, visgi įgy
vendino savo sumanytą darbą, pasiekdama įtaigaus ir 
portreto, ir metaforinio sprendimo, ir gražios kompozici
nės jungties su aplinka sintezę bei dovanodama poeto dvasią 
visam Kauno miestui, o ne vien uždaram kiemeliui.

Liepos 12 d. Kauno Arkikatedroje Bazilikoje šv. Mi
šias už a.a. B. Brazdžionį aukojo arkivyskupas S. Tam
kevičius ir kunigai.

Džiuljeta Kulvietienė

ADMINISTRACIJA PRANEŠA:
Čia skelbiame pavardes tų skaitytojų, kurie auko

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

Po 100 dol.: Aldona Prapuolenis, Putnam, CT; John 
J. Žitkus, Levittown, PA; Rūta Graudušytė-Andries, 
Media, PA.

Po 50 dol.: Edvvard Baranauskas, Vilnius, Lietuva; 
Mary Gallagher, Sun City, AZ; Nijolė Kent, Valencia, 
CA; A. Daukantas, Santa Monica, CA; Elona M. 
Vaisnys, No. Haven, CT; Constance Baksys, Daytona 
Beach Shores, FL; Alfonsas Samušis, Pembroke Pines, 
FL; Aldona Juozavicius, Oak Lawn, IL; Sisters of Jesus 
Crucified, Brockton, MA; Liuda Waingartin, Milton, 
MA; Vita Hodges, Plymouth, MA; Kostas Norvilą, 
Brooklyn, NY; A. B. Gustaitis, Scranton, PA; Dalia 
Woss, Missouri City, TX.

Po 40 dol.: Angele Jonynas, Berlin, CT; Prekseda 
Stirbys, New Britain, CT; Elvira Ošlapas, Old Green- 
wich, CT; Bertha Gircys, Worcester, MA; Elena Dir- 
mantas, Glen Cove, NY: Julia Tamkewicz, Pittsburgh, 
PA.

Po 35 dol.: Lola Pilis, Noank CT; Elizabeth 
Didzbalis, Linden, NJ.

Po 30 dol.: J. Kontautienė, Centerville, MA; Audrey 
Tozzi, Lindenhurst, NY; Danutė Krivickas, Clarks Sum- 
mit, PA.

Po 25 dol.: L. Kapeckas, Hartford, CT; Gražina 
Mikulskis, Sharpsburg, GA; Peter Zemeikis, Bound 
Brook, NJ; J. P. Baltrus, Ph. D., Jeflferson Hills, PA.

Po 20 dol.: Algis Simonaitis, Hartford, CT; Henry 
Gailiunas, Athol, MA; Aug. Dumbra, Saginavv, MI.

Po 15 dol.: Halina Anthaney, DE.
Už visas aukas nuoširdžiai dėkojame.

Aukos Kretingos Pranciškonų 
“RŪPESTĖLIŲ” 
labdaros valgyklai

Viktorija Norvaiša, Erie, PA - aukojo 65 dol.
Kun. Vytas Memenąs, Oak-Brook Terrace, IL, 

sakė pamokslus Westmont, IL, parapijoje, kalbėdamas 
apie Lietuvos vargšus ir našlaičius. Buvo suaukota 
1,125 dol., kuriuos kun. V. Memenąs prisiuntė Kre
tingos Pranciškonų Rūpestėlių valgyklai

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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Žolinė - Marijos į dangų paėmi
mo šventė (rugpjūčio 15 d.) yra vie
na iš tų švenčių, kuriose katalikai pri
valo išklausyti mišias. Parapijose mi
šios aukojamos tą dieną ir vakare, 
kad dirbantieji galėtų atlikti šią pa
reigą. (Žiūr.vedamąjį str. 3 psl.)

Ateitininku
Studiiu ir poilsio savaitė
JAV Rytinio pakraščio ateitininkai 

rengia Studijų ir poilsio savaitę 2003 
m. rugpjūčio 9 - 16 d. Tėvų pran
ciškonų vasarvietėje Kennebunk- 
port, ME.

Savaitės programa:
Rugpj. 9 d., 8 v. v. dr. Frances 

Covalesky - Piano koncertas.
Rugpj. 10., 8 v. v. Paulius Jurkus

- Prof. J. Brazaičio gyvenimas ir 
kūryba.

Rugpj. 11 d., 8 v. n. Alfonsas Dzi
kas - Lietuviškos radijo valandė
lės ir įspūdžiai iš Lietuvos.

Rugpj. 12 d., 8 v. v. Fausta Sa- 
daugaitė - Kalba, klaida ir stilius.

Rugpj. 13 d., 10:30 v.r. - Organi
zacinis susirinkimas.

Rugpj. 13 d. 8 v. v. dr. V. Vaitkus
- Lietuvos dantų gydymo lygis jau 
pasiekė Vakarus.

Rugpj. 14 d., 8 v. v. kun. Vytautas 
Gedvainis - Lietuvoje tikėjimo 
tendencija iki nepriklausomybės 
ir po nepriklausomybės. w

Rugpj. 15 d. Jūratė Švedaitė- 
Waller - Soprano koncertas, 
akomp.Patrice Nevvman ir Onos ir 
Emilijos Rygelyčių piano muzika.

Dalyviai atvyks rugpjūčio 9 d., 
išvyks rugpjūčio 16 d. po pusryčių. 
Kiekvieną dieną pradėsime Šv. Mi- 
šiomis. Seks pusryčiai valgomaja
me. Sekmadienį Šv. Mišios lietuviš
kai bus aukojamos 12 vai. Ateitinin
kų savaitės kapelionas bus prel. A. 
Kontautas. Rugpj. 15 ir 16 d. j į pava
duos kun. Vytautas Gedvainis.

J. Rygelis

“KELIAS NEŽINION”
Akylesnis skaitytojas prisimins 

dienraštyje “Draugas”, savaitraštyje 
“Darbininkas” ir kitur skaitęs Birutės 
Empakerytės-Lukoševičienės pa
rašytas noveles. O dabar ji nustebino 
pasirodžiusia knyga “Kelias neži- 
nion”.

Knyga suskirstyta į 26 skyrius. 
Autorė ją vadina dienoraščiu, tačiau 
knygai būtų ne pro šalį romano var
das. Gimnazijos nespėjusi baigti mer
gaitė, vardu Nijolė, dienoraštį pradėjo 
rašyti laive pakeliui į JAV, išsipasa- 
koja įsikūrimo sunkumus, atsiradu
sius naujajame kontinente. Dieną 
darbas fabrike, o vakarais - gimna
zija. Vėliau studijos universitete, 
draugai, draugės ir galiausiai vedybos 
su Algirdu. Kelias nežinion knyga 
turi 200 puslapių, kieti viršeliai su 
spalvotu aplanku, geras popierius. 
Pasigėrėtinai švarų spaudos darbą 
atliko “Judex” spaustuvė Vilniuje.

Lengvame stiliuje parašytą knygą 
skaitai su nemažu susidomėjimu. 
Spėju, nevienam skaitytojui pavyks 
“atrasti” ir save.

Autorė Birutė Empakerytė-Luko- 
ševičienė gyvena Woodhavene, NY, 
o žiemas praleidžia Floridoje.Kur ir 
kaip knyga platinama, bus paskelbta 
vėliau. p. palys

Dariaus ir Girėno istorinio skry
džio 70 metų sukakties minėjimas 
įvyko Flyod Bennet Field aerodrome 
š. m. liepos 19 d. Jį rengė Lietuvos 
Vyčiai ir Lietuvių Bendruomenė. 
Rugsėjo mėn. “Darbininke” dėsime 
platesnį minėjimo aprašymą, kurį 
žadėjo Lietuvos vyčių atstovai.

Vysk. P.A. Baltakio, OFM, 
kalendorius

Rugpjūčio 12 d. grįžta iš Eu
ropos į savo rezidencijąNew Yorke: 
64-14 Clinton Avė., Maspeth, N Y 
11378. Tel.: (718) 326-3199; Fax: 
(718)326-5206.

Rugsėjo 7 d. - kun. V. Valkavi- 
čius 50-ies metų kunigystės jubiliejus, 
Nonvood, MA.

Rugsėjo 28 d. - Lietuvos Kan
kinių parapijos 75 m. sukaktis, 
Mississauga, Ont., Kanada.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios

Lietuviškos mišios yra aukoja
mos kiekvieną sekmadienį 11:30 vai. 
ryto.

Lietuvos Vyčių 110 kuopos narių 
susirinkimas jau po vasaros atostogų 
įvyks š. m. rugsėjo 28 d. tuojau po 
11:30 vai. mišių parapijos salėje.

Kun. Paul Wood, Queens Col- 
lege Newman centro kapelionas, yra 
paskirtas klebono pareigoms Vieš
paties Atsimainymo parapijoje Mas
peth, NY. Tas pareigas perims nuo 
rugsėjo mėnesio. Iki to laiko para
pijos administratorium yra kun. 
JamesTed Rooney, buvęs klebonas.

Mykolas Jonas Turčinskas, 
Arijaus ir Astos Turčinskų sūnelis 
buvo pakrikštytas liepos 12 d.

Kun. Stasys Raila, iki šiol gyve
nęs Bishop Mugavero Residence, 
7200 Douglaston Parkvvay, Little 
Neck, NY, persikėlė į naują gyven
vietę. Dabar jo adresas yra: Matu
laitis Nursing Home, lOThurberRd., 
Putnam, CT 06267.

SKELBIMAI
Išnuomojami apstatyti baldais 

du kambariai Richmond Hill rajone, 
netoli traukinio. Pageidaujami du as
menys. Galima naudotis virtuve. 
Skambinti savaitės bėgyje tel.: (732) 
747-1709; šeštadieniais - (718) 849- 
8628. Kviesti Liną.

Šis "Darbininko” Nr. 8
(18) išsiunčiamas rugpjūčio 2 
d. Sekantis Nr. 9 (19) numa
tytas išsiųsti rugsėjo 2 d.
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DARBININKAS
341 HIGHLAND BLVD. 
BROOKLYN, NY 11207

Redaguoja ir rankraščius savo nuožiūra taiso 
REDAKCINĖ KOMISIJA.

Mirė
Janina SIMUTIENĖ-ČIURLYTĖ

Velionė Janina Simutienė ir ambasadorius Anicetas Simutis jo 85 metų amžiaus 
sukakties minėjime Kultūros Židinyje 1994 m. A. Žumbakienės nuotr.

Š. m. liepos 12 d. ištikta insulto 
(kraujo išsiliejimo smegenyse) mirė 
Janina Simutienė-Čiurlytė, sulaukusi 
85 metų amžiaus.

Janina buvo gimusi 1917 m. spalio 
mėn. 9 d. Baigusi “Aušros” mergai
čių gimnaziją Kaune, studijavo 
Vytauto D. universiteto humanitari
niame fakultete. Netrukus ištekėjo 
už Aniceto Simučio, kuris, būdamas 
Lietuvos diplomatinėje tarnyboje, 
gavo paskyrimą dirbti Lietuvos kon
sulate Nevv Yorke. 1936 m. Simučiai 
išplaukė laivu “Europa” j Nevv Yorką, 
kur gyveno viso laiką. Čia užaugino 
dukrą Aldoną ir sūnų Julių.

Velionė visur padėdavo savo vy
rui, atstovaujant Lietuvai per ilgus 
dešimtmečius. Po karo, atvykus nau
jiems imigrantams, Janina drauge su 
vyru - konsulu, vėliau ambasado
rium - Anicetu Simučiu juos globo

Monthly Newsletter
Published by Franciscan Fathers

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

e-mail: darbininkas@hotmail.com

davo, jiems padėdavo įsikurti, daly
vaudavo visuose lietuvių kultūriniuo
se ir visuomeniniuose renginiuose.

Janina ir ambasadorius A. Simutis 
buvo nuoširdūs pranciškonų bičiuliai 
nuo pat pranciškonų įsikūrimo Ame
rikoje- 1941 metų. Daugelį metų jie 
su augančiais vaikučiais vasarojo 
pranciškonų sodybose - pradžioje 
Greene, ME, vėliau - Kennebunk- 
port, ME. Palaikė įvairią pranciš

A.tA.
JANINAI SIMUTIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia vyrui ambasadoriui 
ANICETUI SIMUČIUI, dukrai ALDONAI, sūnui JULIUI ir jų šeimoms.

DARBININKO redakcija ir leidėjai

konų leidžiamą spaudą, nuoširdžiai 
rėmė “Darbininką”, kurį prenume
ruoja ilgus dešimtmečius.

Ambasadorius A. Simutis jau ke
letą metų negaluoja ir Janina jį su 
dideliu pasiaukojimu globojo. Jos 
sveikata atrodė gera. Bet staiga ga
vo insultą ir, nuvežta ligoninėn, po 
penkių dienų mirė.

Liūdesyje liko vyras, ambasado
rius Anicetas Simutis, duktė Aldo
na, sūnus Julius, gyv. Aliaskoje, 
sesuo Elena Bamet, šeši anūkai ir 3 
proanūkiai. Atsisveikinimas įvyko 
birželio 15 d., 8 v. v. Flinch and 
Bruns laidojimo namuose, Lyn- 
brook, N Y. Laidotuvių maldas prave
dė kun. Vytautas Volertas, Viešpa
ties Atsimainymo par. vikaras Mas
peth, NY. Sekė atsisveikinimas. 
Kalbėjo Nevv Yorko LB apygardos 
pirm. dr. Giedrė Kumpikaitė, LR gen. 
konsulas Nevv Yorke Mindaugas 
Butkus, LR nuolatinio atstovo prie 
JT pavaduotojas Andrius Mama- 
vičius ir Tautos Fondo Tarybos pirm. 
Jurgis Valaitis. Dalyvavo apie 60 
žmonių.

Laidotuvių mišias St. Raymond’s 
bažnyčioje E. Ročka way, N Y, lietu
viškai aukojo Tėv. Pranciškus Gied- 
gaudas. OFM, Mišių dalyviai buvo 
pakviesti vaišėms į Janinos ir Ani
ceto Simučių namus netoli bažny
čios.

Velionė priklausė daugeliui lie
tuvių organizacijų: Lietuvių Ben
druomenei, Moterų federacijai, 
BALFui ir kt.

Laidotuvėmis rūpinosi duktė Al
dona. Šeimos pageidavimu, norintys 
pagerbti Janinos Simutienės atmintį, 
aukas prašomi skirti Tautos Fondui 
arbaNY Lietuvių Bendruomenei.

Amžiną atilsį Janinai Simutie
nei! a.ž.

mailto:darbininkas@hotmail.com
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“Tikėjimo ir netikėjimo sąly
tis šiandien”. Knygoje gvildenamas

/tia/gaj - g&uoMia i

“Darbininko” administracija 
skelbia knygų išpardavimą, ku- 

+«*s’s vi«hs 2003-uosius me
tus. Knygos yra išparduodamos la
bai žemomis kainomis. Prašome visų 
skaitytojų pasinaudoti tuo išpardavi
mu, jei ne dabar, tai ateityje.

Lietuvių-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.

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

Lithuanian Cookerv. Autofe* 
Izabelė Sinkevičiūtė. 1993 m. išleista 

5-ji laida šios popv'.ariausios lietu
viškų valgių virimo knygos anglų kal
ba. Nupiginta kaina - 18 dol. su 
persiuntimu.

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

tel.: 718-827-1351.

Laukiame Jūsų, 
mieli skaitytojai, nuomonių, 

patarimų ir pasiūlymų 
“Darbininkui”: 

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

? 07 Wriihkas@HotrH atfĮboM H •" 

paradoksiškas reiškinys - netikėjimo 
apraiškos tikinčiuosiuose. Analizuo
jamas ateistų “tikėjimas” ir apskritai 
ateizmo kilmė bei jo antplūdis vakarų 
kultūros zonose. Kaina - 8 dol. su 
persiuntimu.

“Žvilgsnis į pasaulėžiūrinę ap
linką, šventovę, save” - naujausia 
autoriaus knyga. Kaina - 8 dol. su 
persiuntimu.

Abi knygos gaunamos: “Darbi
ninko” administracijoje: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY ll 207, tel. 
(718)827-1351.,

(Q SKELBIMAI
Butai pensininkams, moder

nūs, erdvūs, lietuviškoje aplinkoje, 
Marijos Nekalto Prasidėjimo sese-

155, Thompson, CT 06277.

SOCIETY OF FRANCISCAN FATHERS OF GREENE, ME

DARBININKAS
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207-1999
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