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TAUTOS FONDO METINIO SUSIRINKIMO, 
ĮVYKUSIO 2002 M. GEGUŽĖS 11 D.,

Nutarimai
Tautos Fondo nariai, susitelkę savo 28-ajame metiniame susirinkime, 

įvykusiame 2002-ųjų metų gegužės 11 dieną, Viešpaties Atsimainymo 
parapijos salėje, Maspeth, NY:

• Mato pažangą didesniuose miestuose ir kai kuriose Lietuvos valstybės 
gyvenimo srityse, bet yra įsitikinę, kad aukštas ir visuotinas švietimo ir 
išsimokslinimo lygis visose mokyklų pakopose pagreitintų pažangą ir 
atvertų kelius į viso krašto gerovę.

• Pritaria pastangoms siekti Lietuvos narystės Europos Sąjungos 
organizacijoje.

• Supranta, kad ieškant kelio j Europos visuomenę ir įsisavinant kitų 
tautų kultūros teikiamą naudą, būtina ugdyti sąmoningus piliečius 
neprarandant tautinio tapatumo.

• Pabrėžia, kad šio susirinkimo vedamoji mintis buvo mokyklinis ir 
pomokyklinis švietimas Lietuvoje.

Susirinkimas, išklausęs Tautos Fondo vadovų pranešimus:
1. Sveikina, kad praėjusių metų Tautos Fondo veikla pasižymėjo 

stambaus mąsto projektais ir jų tęstinumu.
2. Paveda tarybai:

Mieli skaitytojai,
Pradėdami leisti naująjį “Darbi

ninką”, buvome susirūpinę, kad laik
raštis ilgai keliaus, nes naudojamės 
“Standart Mail” pašto paslaugomis, 
t.y. trečia klase. Mūsų nerimastis pa
sitvirtino, pirmieji du numeriai keliavo 
tikrai ilgai. Trečias numeris jau įsibė
gėjo, tolimosios Kalifornijos skaityto
jai jį gavo po 9 dienų. Tačiau ne visos 
vietovės buvo tokios laimingos. Per- 
svarstę šias nepalankias pašto sąly
gas, nutarėme pasilikti prie savo pra
dinio plano: visas šventes paminėti 
prieš mėnesį. Taip Motinos dieną pa
minėjome balandžio numeryje, Bai
siojo birželio išvežimus - gegužės, ir 
dabar paminime Liepos 4-tąją birže
lio numeryje. Taip darome norėdami, 
kad skaitytojai apie šventes skaitytų 
iš anksto, o ne joms praėjus. Šiame 
4-tame nr. dėl vietos stokos turime

a. Remti lietuviškų mokyklų mokytojus ir mokinius lietuviškose praleisti kun. V. Pikturnos atsimi- 
mokyklose Vilnijoje, Lietuvos užribiuose ir Mažojoje Lietuvoje. nimų tęsinį apie Dachau stovyklą.

(nukelta į 12 psl.) Juos tęsime liepos mėn. numeryje.

Tautos Fondo susirinkimo prezidiumas (iš k. į deš.): Tarybos vicepirm. Jonas Vilgalys, buv. Tarybos vicepirm. 
Aleksandras Daunys, Tarybos pirm. Jurgis Valaitis, Tarybos vicepirm. Pranas Povilaitis, Tarybos sekretorė dr. 
Nijolė Bražėnaitė-Paronetto T. Pr. Giedgaudo, OFM, nuotr.
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Klaipėdos miesto 750 metų su
kakties proga bus pasodinta 750 me
delių. Sodinimo vajus “Papuošk 
miestą savo medeliu” jau prasidėjo. 
Klaipėdos meras pakvietė į vajų 
įsijungti mokyklas, miesto įmones ir 
organizacijas. BNS

Užsieniečiams bus leidžiama 
investuoti į loterijų verslą Lietuvoje, 
o šiuo verslu užsiimančios įmonės į 
biudžetą mokės vienodą mokestį. 
Tokias galimybes lumato Loterijų 
įstatymo projektas. Šiuo metu užsie
niečiai negali investuoti į Lietuvos 
loterijų verslą. Tuo tarpu derybose 
su Europos Sąjunga vyriausybė įsi
pareigojo iki 2004 m. sausio 1 d. 
panaikinti apribojimus investuoti 
užsienio kapitalą į loterijų veiklą. 
Finansų ministerijos nuomone, už
sienio investicijų atėjimas į loterijų 
rinką padės sparčiau diegti naujas 
žaidimų organizavimo ir bilietų pla
tinimo technologijas, dėl to atsiras 
galimybių daugiau lėšų skirti labdarai 
ar paramai. Loterijų bendrovės per
nai į biudžetą sumokėjo 5.9 min. litų, 
paramai ir labdarai pervesta 6.9 min. 
litų. Reuters

Lietuvos policija sulaukė Jung
tinių Valstijų federalinio biuro (FTB) 
įvertinimo. Nuo rudens į FTB akade
mijos mokymo programą įtraukiama 
lietuvių nepriekaištingai atlikta pa
grobtos nužudyto kun. R. Mikutavi
čiaus paveikslų kolekcijos paieškos 
operacija. JAV slaptąsias tarnybas 
sudomino nužudyto kunigo paveikslų 
byla. Tai itin retas atvejis, kai ame
rikiečiai Rytų Europos šalių patirtį 
pritaiko pas save. Elta

Tarptautinis valiutos fondas 
(TVF) teigiamai įvertino pastarojo 
meto Lietuvoje ekonomikos raidą bei

jos perspektyvas 2002-3003 m. Vil
niuje daugiau nei savaitę dirbę TVF 
atstovai pažymėjo, kad Lietuvos 
pramonės gamyba augo sparčiau nei 
numatyta, buvo žema infliacija, toliau 
sparčiai augo eksportas, padidėjo 
pažanga įgyvendinant struktūrines 
reformas, ypač energetikos bei ban
kų ūkyje. Išankstiniais TVF misijos 
duomenimis, Lietuvai pavyko įgy
vendinti visus 2001 -ųjų metų bei šių 
metų pirmojo ketvirčio uždavinius. 
TVF specialistai pabrėžė sėkmingą 
lito susiejimą su euru bei teigiamai 
įvertino Lietuvos valdžios finansinę 
politiką. BNS

Plėtojant Lietuvos ir Vokieti
jos dvišalį bendradarbiavimą, Vo
kietijoje, Frankfurto prie Oderio 
mieste, siūloma įkurti Lietuvos verslo 
parką. Šio miesto valdžios atstovai 
pranešė, kad parko vieta jau parinkta, 
nutiestos visos komunikacijos, as
faltuoti keliai, sumontuotas gatvių ap
švietimas. 23,000 kv metrų ploto 
verslo parke planuojama pastatyti 8 
sandėlius, 20 įstaigų, konferencijų bei 
parodų sales, automobilių stovėj imo 
aikšteles. Jame būtų galima organi
zuoti muitines procedūras. BNS

Gausiausias Lietuvos gamti
nis išteklis yra geriamasis vanduo. 
Geologų teigimu, geriamojo pože
minio vandens išteklių Lietuvai už
teks šimtmečius, nes vandens kas
dien sunaudojama tik maždaug penk
tadalis to kiekio, kurį būtų galima su

Neatpažintos jaunosios spaudos mylėtojos fif “Darbininko"archyvo)

naudoti be žalos gamtai. Lietuvoje 
galima išgauti per 2 min. kubinių 
metrų gėlo vandens per dieną. Lie
tuva turtinga ir natūraliu mineraliniu 
vandeniu, kurio dabar kasdien iš
gaunama po maždaug 500 kubinių 
metrų. Jo būtų galima išgauti 10 kar
tų daugiau, nekeliant grėsmės išteklių 
atsinaujinimui. Lietuva šimtmečiais 
apsirūpinusi ir statybinėmis medžia
gomis (smėliu, žvyru, moliu, klintimis, 
dolomitu), tačiau pastaraisiais metais 
pastebėta sumažėjusi šių medžiagų 
gavyba, vis daugiau statybinių me
džiagų importuojama. Naftos ištek
liai Lietuvos teritorijoje, sausumoje 
ir jūroje, geologų įvertinimu gali siekti 
apie 80 min. tonų. Praėjusiais metais 
Lietuvoje buvo išgauta 464 tūkst. 
tonų naftos -47% daugiau nei 2000- 
aisiais. Iš Baltijos jūros vandens ar 
žvyro Rytų Lietuvoje būtų galima 
bandyti išgauti auksą. Varėnos kraš
te aptinkama uolienų su molibdenu, 
tačiau šių vertingų medžiagų gavyba 
per brangi. Prieš kelerius metus bu
vo išžvalgytas nemažas druskos tel
kinys, kurį planuojama pradėti eks
ploatuoti. BNS

Japonijos sostinėje gegužės 
mėn. įvykusioje tarptautinėje inves
ticijų parodoje Lietuvos ambasada 
surengė seminarą “Lietuva-kylanti 
rinka Baltijos regione”, kuriame bu
vo pristatyti Lietuvos ekonomikos lai
mėjimai, pagrindiniai pramonės sek
toriai, investicijų ir prekybos galimy
bės. BNS
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Liepos Ketvirtoji
Liepos 4-oji yra Amerikos Jungtinių Valstijų Nepriklausomybės 

deklaracijos diena. Thom Jefferson surašytas aktas buvo trumpa 
filosofija, kuri turėjo pateisinti amerikiečių žygi skirtis nuo Anglijos, 
sudaryti atskirą valstybę ir duoti tai valstybei krypti. Su dėmesiu ir 
šiandien skaitome tos Deklaracijos pareiškimus kaip Amerikos demo
kratijos pagrindus:

“Kūrėjas yra suteikęs žmonėms tam tikras neatimtinas teises, tarp 
kurių yra teisė gyventi, būti laisvam ir siekti gerovės. Šioms teisėms 
užtikrinti sudaroma vyriausybė, imanti sau galią iš valdomųjų sutikimo. 
Jei kuri valdžia tampa žalinga šiems siekiams, tauta turi teisę ją pakeisti 
arba nušalinti bei sudaryti naują vyriausybę, grįstą tokiais principais 
ir organizuojamą tokia forma, kuri jai atrodo tinkamiausia saugumui 
ir gerovei siekti. ”

Tarp principų, kurie labiausiai paryškina Amerikos demokratijos 
individualius bruožus, labiausiai išryškėjo šie: socialinė lygybė, kuri, 
atmesdama aristokratinius ir liaudinius skirtumus, išaugino vidutinį 
amerikietį, jaučiantį savo vertę; asmeninės laisvės (spaudos, žodžio, 
tikėjimo...), kurias gali įvertinti tik tas, kas pabuvo totalistinėje san
tvarkoje; individuali iniciatyva, kuri išaugino asmeninį veržlumą ko
vingumą profesinį socialumą plati savivalda, kurioje atskiros valstijos 
jungėsi federacijos ryšiais, atskiros bendruomenės kūrė savo labdaros, 
švietimo, biznio įstaigas plačios autonomijos pagrindais centrinei val
džiai rodant kuo mažiausiai kontrolės.

Remdamasi šiais pagrindais Amerika augo, stiprėjo metai iš metą 
milijonams gyventoją siekiantiems laimės, davė aukščiausią gyvenimo 
standartą nes gynė žmogaus teises ir laisves.

Amerikos nepriklausomybės šimto metų sukakties proga prancūzų 
tauta dovanojo Laisvės statulą. Ant pjedestalo šono, prie Laisvės statu
los kojų yra iškaltos eilutės: “Ateikite pas mane visi vargstantieji, aš 
jus priglausiu. Palikite savo ašaras man, savo vargą man ir keliaukite 
į šalį, kur kiekvienas yra laisvas. Aš saugosiu jūsų laisvę. ”

Tie žodžiai dar ir dabar yra visiems brangūs, dar ir dabar vilioja 
naujus imigrantus. Amerikos Laisvės statulos žibintas tapo tautų laisvės 
simboliu, Jį mato visi pavergtieji.

Todėl Liepos 4-oji yra ne tik Amerikos nepriklausomybės šventė, 
bet ir viso pasaulio žmonią kurie siekia laisvės ir teisingumo.

Ir šiemet, kaip visada, visuose Amerikos miestuose sproginės 
šventinės raketos, žmonės džiaugsis švente, kurios idealai metų bėgyje 
ne išnyko, o atvirkščiai - stiprėjo, pasipildydami vis nauja reikšme.

Kai kas gal ir neprisimins, o gal ir iš viso nėra sužinojęs Liepos 4- 
osios reikšmės ir idealų. Gimimu Amerikoje [gaunamos laisvės dažnai 
suprantamos, kaip egzistuojančios visur. Tačiau tą dieną daugelyje 
pasaulio šalių žmonės tik kovos už tokias visiems amerikiečiams įprastas 
teises. Tą dieną dar daugelyje pasaulio vietų kris artilerijos sviediniai, 
aidės šūviai. Galbūt daugelis jų atsigręš į Ameriką su viltimi, kad vy
riausybė ir prezidentas nepamiršo Liepos 4-osios idealą kurie yra 
brangūs ne vien tik Amerikos žmonėms.

Šios didžiosios laisvės šventės proga sveikiname Ameriką ir sakome: 
“Tegul Dievas laimina Ameriką!”

Laisvės statula

TĖVO DIENA
- birželio 16 d

Amerikoje Tėvo dieną pradėta 
švęsti 1910 m. Ją pradėjo moteris - 
Sonora Smart-Dodd. Sonoros mo
tina mirė gimdydama šeštą kūdikį. 
Jos tėvas, William Smart, Civilinio 
karo veteranas, užaugino naujagimį 
ir kitus penkis vaikus pats vienas 
Washington valstijos rytų pakraštyje. 
Kai Sonora užaugo, ištekėjo už John 
Dodd, supratusi, kokį sunkų ir pil
ną pasiaukojimo darbą atliko jos 
tėvas, užaugindamas 6 vaikus, pa
noro viešai pareikšti tėvui savo 
meilę, pagarbą ir padėką. Kadangi 
jos tėvas buvo gimęs birželio mėn., 
ji pasirinko tą šventę 1910 m. bir
želio 19 d., Spokane, WA. Vėliau, 
1924 m. prezidentas Calvin Coolidge 
oficialiai pritarė Tėvo dieną atžymėti 
trečią birželio sekmadienį. Bet tik 
prezidentas Lyndon B. Johnson 1966 
m. pasirašė proklamaciją, paskel
busią Tėvo dieną trečiąjį birželio 
sekmadienį.

Kaip Tėvo diena pradėta švęsti 
Lietuvoje, nepasisekė surinkti ži
nių.
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...Esu ilgametis “Darbininko” skaitytojas, džiugu gir
dėti, kad jis ir toliau gyvuoja. Pratęsdamas prenumeratą 
siunčiu 50 dol. čekį.

Charles Karbočius, Amsterdam, NY

...Mūsų mielo savaitraščio “Darbininko” uždarymas 
mums buvo smūgis, kurio aprašyti neįmanoma.

Dabar, gaudami naują, nors ir mažesnio formato “Dar
bininką”, mes kiek atsigauname, tačiau labai apgai
lestaujame nustoję mielo įprasto savaitraščio.

Suprantame Jūsų rūpesčius ir pajėgumą. Mažėja mūsų 
tautiečių skaičius ir to negalima sustabdyti. Tačiau 
džiaugiamės gaudami naująjį “Darbininką”, kuris yra 
mums mielas ir brangus. Linkime Jums sėkmės. 
Pridedame auką 200 aol. naujojo “Darbininko” leidimui.

M. ir Z. Raulinaičiai, Manahavvkin, NJ

...Buvo malonu sužinoti, kad “Darbininkas”, mūsų 
mielų Pranciškonų laikraštis, ir toliau galės lankyti mus, 
nors ir ne taip labai dažnai. Laikraščio turinys, kaip ir 
anksčiau, yra puikus, formatas - modemus ir patogus 
rankose laikyti. Geriausi linkėjimai ir sveikinimai. (Priede 
- 100 dol. prenumeratai).

George J. (Jurgis) Gravrogkas, Menands, NY

...Džiaugiuosi sulaukusi naujo “Darbininko”. Tikiuosi, 
kad dar ilgai gyvuosite. Prenumeratai - 50 dol.

Ona Radzevičius, Brocton, MA

...Siunčiu čekį 60 dol. paremti Jūsų darbus leidžiant 
“Darbininką”.

Irena Mačionis, St. Petersburg, FL

...Ačiū už labai lauktą ir įdomų svečią! Connecticut 
apylinkės prenumeratoriai turbūt labiausiai nusiminė 
“Darbininko” netekę, nes jokių žinių iš Nevv Yorko ne
galėjom gauti bėjo... Tikiuosi, “Darbininkas” daugiau 
neapleis mūsų... Sėkmės. Pridedu 50 dol.

Liuda Gudelienė, Greenvvich CT

...Ačiū už du “Darbininko” numerius. Prašau ir toliau 
siuntinėti. Pridedu 50 dol. auką “Darbininkui”.

Irena O. Jansonas, Osterville, MA

...Malonu, kad vėl pradėjo mus lankyti “Darbininkas”. 
Linkiu geriausios sėkmės. Dievo palaima telydi jūsų 
darbus. Paramai - 10 dol.

Juoze Lapiienė, Dedham, MA

...Siunčiu 50 dol. čekį padėti pirmiesiems naujojo 
“Darbininko” žingsniams. Su džiaugsmu sutinkame jį 
vėl. Linkime sėkmės ir Dievo palaimos.

Kazimieras Vainius, Maspeth, NY

...Džiaugiamės, kad “Darbininkas” atgijo. Jis buvo ir 
mūsų mamytės a.a. Eugenijos Minkūnienės mėgia
miausias laikraštis, todėl gerbdamos velionės atminimą 
siunčiame Jums 100 dol. čekį.

Dalia Dzikienė, W. Hartford, CT 
Laima Lileikienė, Manhasset, NY

...Pasigendame savaitinio “Darbininko”, bet džiau
giamės, gaudami mėnesinį “Darbininką”. Siunčiame 
auką 50 dol. naujam laukiamam “Darbininkui”. Ge
riausios sėkmės ir lyžto redakcinei komisijai ir leidėjams...

Joana, Antanas Pumpučiai, Middletovvn, NY

...Labai ačiū už naują-mažutį “Darbininką”. Aš pati 
esu mažutė, man yra lengva perskaityti Jūsų naujo stiliaus 
laikraštį ir taip palaikyti ryšį su visais lietuviais... Pridedu 
2002 prenumeratai auką 100 dol.

Petrė Dubauskienė, Woodhaven, NY

... Siunčiu 100 dol. naujajam “Darbininkui” už 2002 
metus. Prašau ir toliau siųsti tuo pačiu adresu. Geriausios 
sėkmės!

Eugenija Liaugaudienė, Parsippany, NJ

...Sveikinam ir Imkim darbingų metų, ištvermės Jums! 
Džiaugiamės, kad “Darbininkas” vėl aplanko mus. 
Siunčiam už prenumeratą auką 50 dolerių.

Isabel Oksas, Los Angeles, CA

...Džiaugiamės, kad “Darbininkas” vėl aplanko mus. 
Patinka jo nauja išvaizda. Siunčiu auką30 dol.

Elena Jasaitienė, St. Petersburg, FL

Jaunosios “Berželio” šokėjos balandžio 20 d., Hartford, CT
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Koncertas “Neringai” jau praeityje

Naujosios Anglijos Putnamo sese
lių rėmėjų valdyba ketvirtą kartą 
ėmėsi atsakomybės organizuoti “Ne
ringos” stovyklai paremti pinigų vajų 
ir jį užbaigti koncertu, kuris įvyko š. 
m. balandžio 14 d.

Koncerto programą atliko mezzo
sopranas Danutė Mileika ir pianistas 
Gabrielius Alekna. Daugumai kon
certo svečių jie buvo nepažįstami, 
negirdėti. Gal ir “Darbininko” skaity
tojams jie mažai žinomi. Tad susipa
žinkime, nors ir paviršutiniškai.

Danutė Mileika baigė operinio 
dainavimo studijas Lietuvos Muzikos 
Akademijoje Vilniuje, dėstytojos Re
ginos Maciūtės klasėje. Ji taip pat 
yra Klaipėdos Stasio Šimkaus kon
servatorijos absolventė. Šiuo metu 
Danutė lanko privačią Annos Gab- 
rieli dainavimo studiją prie Bostono.

Danutė yra tapusi daugelio kon
kursų laimėtoja. 1999 m. ji pasirodė 
finaliniame klasikinio dainavimo kon
kurso koncerte Weill Recital Hali 
koncertų salėje New Yorke, 1997 ir 
1998 m. Naujosios Anglijos regiono 
solistų perklausose tapo viena iš de
šimties geriausių atlikėjų, laimėjo tre
čiąją vietą tarptautiniame J. Medinia 
vardo dainavimo konkurse Rygoje.

Danutė yra bendradarbiavusi su 
Commonnealth Opera, Ocean 
Statė Lyric Opera, žymiausiais Bos
tono chorais, o taip pat Lietuvos Ka
meriniu orkestru, kuriam vadovauja 
Saulius Sondeckis. Jos repertuare 
rasime Rossinio, Verdi, Haydno, Mo- 
zarto kūrinius. Solistė š. m. pavasarį 
dainavo Chicagoje su “Dainavos” 
ansambliu Vivaldi “Gloria” ir su Los 
Angeles lietuvių choru, diriguojamu 
Viktoro Ralio, Verdi “Reųuiem”.

“Ypatingai talentingas pianistas ir 
muzikas” - taip apie pianistą Gab
rielių Alekną atsiliepia vienas žy
miausių šių dienų muzikų Daniel Ba- 
renboim. G. Alekna - pirmas lietuvis, 
priimtas į Muzikos Menų Doktoran
tūrą The JuilliardSchool N. K Gab
rielius Alekna pastoviai koncertuoja 
su pagrindiniais Lietuvos - Vals
tybiniu Simfoniniu ir Lietuvos Kame

riniu orkestru. Pianistas yra trylikos 
konkursų Vokietijoje, Ispanijoje, Če
kijoje, Lietuvoje ir JAV laureatas. 
2000 m. vasarą G. Alekna praleido 
prestižiniame Seiji Ozawa vadovau
jamame Tanglewood festivalyje. G. 
Aleknos ir Lietuvos Nacionalinio 
Simfoninio orkestro atliktą Liszt II 
koncertą dvylikai Europos šalių 
neseniai transliavo Euroclassic ra
dijas.

Gimęs 1975 m. Vilniuje, Gabrielius

Solistė Danutė Mileika, pianistas Gabrielius Alekna ir koncerto “Neringai” 
organizacinio komiteto pirm. Aldona Prapuolenytė

Alekna pradėjo muzikos studijas bū
damas 5 m. Baigė M.K. Čiurlionio 
Menų gimnaziją, studijavo Lietuvos 
Muzikos Akademijoje pas doc. L. 
Drąsutienę. Šiuo metu The Juilliard 
School prof. J. Lowenthalio dokto
rantas.

Koncerte “Neringai” pirmąją dalį 
užėmė Gabrieliaus Aleknos for
tepijono rečitalis. Jis atliko J. J. Fro- 
berger Suite C-minor Nr. 19, “Tom- 
beau sur la mort de Monsieur Blan- 
cheroche”irCapriccio E-major,Nr. 
13. Baroko kompozicija nuteikė 
klausytojus tolesnei koncerto eigai. 
Išgirdome dangaus kūnų dra

matišką žaismą žvaigždžių poemoje 
- Poeme Astrai, Op 7, sukurtoje Vy
tauto Bacevičiaus, bene geriausio 
Nepriklausomos Lietuvos pianisto ir 
avangarde ėjusio kompozitoriaus, 
kosmopolito. Po to sekė W.A. Mo- 
zart A-mol K. 310 sonata, viena iš 
gražiausių, o gal ir sunkiausių kompo
zitoriaus sonatų. Pabaigai pianistas 
paskambino F. Liszto “Rhapsodie 
Espagnol”. G. Alekna, pasitikintis 
savimi pianistas, tvirtai, užtikrintai da
lijosi muzikinėmis mintimis atlikda
mas ir J. J. Froberger, ir V. Bacevi
čiaus, ir W. A. Mozarto, ir F. Liszto 

kūrinius.
Antrąjądalį solistė Danutė Milei

ka, akompanuojama pianisto G. 
Aleknos, pradėjo A. Vivaldi “Qui 
sėdės ad dexteram”, Patris iš “Glo
ria”. Sekė P. Mascagni “Avė Ma
ria”, B. Dvariono trys dainos “Ginta
rai”, “Lankoje”, “Šilagėlė” - visos 
pagal J. Degutytės eilėraščius; V. 
Kairiūkščio “Aš viską užmiršau”, C. 
Saint-Saens “Printemps qui com- 
mence” iš operos “Samsonas ir 
Dalila” ir pabaigai G. Verdi “Stride 
la vampa...” iš II Trovatore. Jos re
pertuaras buvo labai šiltai priimtas.

(nukelta į 12 psl.)
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Žinios iš Boston, MA

Bostone, MA, įvyko 51-oji 
Kaziuko mugė Lietuvių piliečių 
klubo salėje. Susirinko gausus būrys 
skautų ir skaučių - net virš šim
to stovėjo išsirikiavę per iškilmin
gą tunto sueigą. Kiekviena draugo
vė viliojo svečius savo rankdarbiais 
ir žaidimais. Šeimininkės su maloniais 
šypsniais aptarnavo išalkusius sve
čius tradiciniais lietuviškais valgiais 
ir tortais. Šių metų spektaklis “Lai
mingasis kraštas” buvo puikiai jau
nimo suvaidintas ir sulaukė entu
ziastingo publikos plojimo.

Atlanto rajono vadovų posė
dis įvyko Bostone balandžio 6 d. 
Lietuvių skautų sąjungos Atlanto 
rajono vadovai suvažiavo į Bostoną 
metiniam suvažiavimui balandžio 
6 d. Posėdyje dalyvavo vadovai 
iš Bostono ir Hartfordo, o neakivaiz
diniu būdu iš Philadelphijos, Wor- 
cesterio irNew Yorko. Posėdžio me
tu buvo įvertinta pereitos vasaros 
Atlanto rajono stovykla “Gaida” ir 
sustatyti planai šios vasaros sto
vyklai. Stovyklos vardas - “Žvė
rynas”. Stovykla vyks rugpjūčio
11-18 dienomis, Camp Resolute, 
Bolton, MA. Lietuviškas skautiš
kas jaunimas yra kviečiamas kuo 
gausiau dalyvauti stovykloje. Dėl 
papildomos informacijos prašome 
kreiptis pas sesę Naidą Snipaitę, 
Atlanto rajono vadę tel.: 508-359- 
7891 arba elektroniniu paštu 
gabija_l@yahoo.com

Kaziuko mugės šeimininkės (iš k. j deš.): Danutė Dilbienė, Gloria Adomkaitienė, 
Daiva Navickienė, Irena Vidugirienė, Zita Krukonienė

Prityrę skautai su vadovais Kaziuko mugės metu (iš k į deš.): S. Krukonis, A. 
Knašas, V. Krukonis, G. Adomkaitis, A. Wolosenko, S. Phillips, K. Adomkaitis, 
S. Dambrauskas, priekyje - T. Subatis

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės žinios

Lietuvos Respublikos vyriausybei 
nukėlus III Pasaulio lietuvių dainų 
šventę iš 2002 m. į 2003 metus, teko 
keisti Pasaulio lietuviųjaunimo (PU) 
kongreso ir PLB seimo datas, kurios 
jau buvo iš anksto nustatytos ir spau
doje paskelbtos.

Trečioji Pasaulio lietuvių dai
nų šventė ir karaliaus Mindaugo 
750 metų jubiliejaus šventė įvyks 
2003 m. birželio 30 - liepos 6 d. 
Lietuvoje.

Vienuoliktasis Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seimas įvyks 
2003 m. liepos 7-11 d. Lietuvoje.

Vienuoliktasis Pasaulio lietu
vių jaunimo kongresas įvyks 2003 
m. liepos 12-27 d. Lietuvoje, Punsko/ 
Seinų krašte ir Vokietijoje. Jaunimas 
ruošiasi kongreso atidarymo pro
gramą turėti Lietuvoje, savaitės sto
vyklą Punske/Seinuose ir savaitės 
studijų dienas bei uždarymą Vokie
tijoje, Vasario 16-osios gimnazijoje.

Metinis PLB valdybos kraštų 
LB ir Lietuvių jaunimo sąjungų 
pirmininkų suvažiavimas įvyks 
2002 m. rugpjūčio 12-15 d. Lietuvo
je, Druskininkuose. Pirmininkai pra
šomi pranešti apie dalyvavimą ir at
siųsti savo siūlymus šiam suvažiavi
mui PLB atstovybei Lietuvoje.

49-oji Europos lietuviškųjų 
studijų savaitė įvyks 2002 m. 
rugpjūčio 5-11 d. Lietuvoje. Patalpos 
surastos Kretingoje, pranciškonų 
studijų namuose. Dėl informacijos 
kreiptis: Linas_Saldukas@fc.vdu.lt

mailto:gabija_l@yahoo.com
mailto:Linas_Saldukas@fc.vdu.lt
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Pats muša, pats rėkia
arba pamokanti ginčo 
dėl Kultūros židinio istorija

Audronė V. Škiudaitė

(perspausdinta iš balandžio 24 d. ‘‘Draugo", Nr.79)

Toks neteisingas karas, kokį prieš tėvus pranciškonus 
buvo paskelbusi Brooklyne Kultūros židinio administra
cijos korporacija, labiau tikėtinas Lietuvoje, kur 50 metų 
buvo vykdoma ateizacija, o ne demokratinėje Amerikoje. 
Nepažįstu nei vienos, nei kitos pusės žmonių ir sekiau 
šią keistą kampaniją vedama tik paprasčiausios užuo
jautos silpnesniesiems. Mačiau, kaip pasauliečių “grupė” 
viešai pateikdavo tik tą informaciją, kuri jiems buvo nau
dinga. O tėvai pranciškonai tylėjo. Skaitytojams pasa
kysiu, kad nesutarimai prasidėjo prieš keletą metų, kai 
vienuoliai, kurių Brooklyno namuose liko tik du, nebesu
gebėdami išlaikyti vienuolyno komplekso, pareiškė jį lik
viduoją. Parduoti reikėjo ir Kultūros židinio salę, kuri 
yra pačiame viso komplekso viduryje, po vienu stogu su 
vienuolynu bei naudojosi bendrais dujų, elektros ir van
dens skaitikliais. O Kultūros židinio korporacijos taryba 
ėmė reikalauti, kad salė būtų perduota “The Lithuanian 
Cultural Center, Ine.” organizacijai. Irto reikalavo, nepai
sydama, kad nei faktiškai (yra sujungta su visu komp
leksu), nei teisiškai tai padaryti buvo neįmanoma, nes 
viso šio komplekso savininkas yra vienuolių ordinas, o 
minėta organizacija - nuomininkė, kuriai 1983 m. pagal 
dvišalę sutartį buvo pavesta tik administruoti šią patalpą. 
Vienuoliai, atsižvelgdami į tai, kad vykstant Kultūros 
židinio statybai, prieš 25 metus Brooklyno pasauliečiai 
buvo įsijungę į aukų telkimą, pasiūlė padėti jų organiza
cijoms įsikurti naujoje vietoje. Šie nesutiko ir padavė 
vienuolius į teismą, teigdami, kad jiems priklauso visa 
nuosavybė, nes jie aukojo ir statė. Teismas, remdamasis 
dokumentais ir faktais, priėmė sprendimą, palankų 
pranciškonams.

Tokia trumpa konflikto dėl Kultūros židinio istorija.
Į pranciškonų vienuolyno Brooklyne kompleksą įeina 

“Darbininko” (prieš Naujuosius metus šis savaitraštis 
nustojo ėjęs; šiuo metu pradėtas leisti biuletenis “Dar
bininkas”) redakcija, spaustuvė, pranciškonų Adomo 
Galdiko galerija, pastatai, nuomojami Lietuvių Religinei 
šalpai ir Tautos Fondui, 22-jų kambarių pranciškonų 
vienuolynas, koplyčia ir kt.

Dabar apie visa tai išsamiau. 1951 m. prasidėjus po
karinei emigracijai į JAV, tėvai pranciškonai nutarė prie 
Brooklyno vienuolyno steigti lietuviškos spaudos ir kul
tūros centrą ir taip atremti sovietų išlaikomo savaitraščio 
“Laisvė” propagandą. Iš Bostono buvo atkeltas “Darbi
ninkas” ir prie jo prijungtas laikraštis “Amerika” ir Pitts- 
burgo “Lietuvių žinios”. Naujam centrui senos patalpos 
buvo per ankštos, todėl nutarta kurtis Brooklyno aukštu
moje: nupirkta žemė, pradėti statyti pastatai. Projektui 

duoti eigą išleista pusė milijono dolerių ir sudarytas 
300,000 dol. statybos fondas. 1964 m. lietuviškų orga
nizacijų ir žymesniųjų veikėjų susirinkime pranciškonai 
buvo prašomi į savo planuojamą projektą įtraukti ir 
patalpas visuomeninei kultūrinei bei socialinei veiklai. 
Pasauliečiai pasižadėjo padėti telkti aukas. Aukos buvo 
telkiamos įvairiais būdais, bet viskas vyko vienuolių 
pranciškonų vardu ir Amerikos aukotojams pranciškonai 
išduodavo nuo valstybinių mokesčių atleidimo pakvi
tavimus.

Mažėjant vienuolių, 1983 metais bendra pranciškonų 
ir pasauliečių iniciatyva buvo įkurta speciali Kultūros ži
dinio korporacija, kuri turėjo 2 pagrindinius tikslus: pa
gal nuomos sutartį administruoti salę ir, reikalui esant, 
jei sovietų okupacija užsitęstų, perimti į savo globą visą 
nuosavybę iki Lietuva atgaus valstybinę nepriklausomy
bę ir pranciškonai tenai galės laisvai atsikurti (žiūr. Lie
tuvių Kultūros židinio statutas nr. 11 b, c, d, patvirtintas 
New Yorko valstijos 1982 m. gruodžio 2 d.). Pagal nuo
mos sutartį abi pusės pripažino vienuolyną kaip savininką. 
Sutartis buvo atnaujinama kas treji metai už simbolinį 
1 dol. mokestį. Pagaliau 1997 m. pranciškonai dėl vie
nuolių trūkumo, ekonominių sunkumų ir dėl labai sumažė- 
jusios lietuvių visuomeninės veiklos buvo priversti priimti 
sprendimąBrooklyno nuosavybę parduoti ir su Kultūros 
Židinio korporacijajau nebeatnaujinti nuomos sutarties. 
Tuo pasibaigė Kultūros židinio korporacijos teisė į salę, 
bet korporacijos taryba to nenorėjo pripažinti.

Laikydamiesi 1974 m. vasario 10 d. dedikacijos, tėvai 
pranciškonai iš gautų lėšų pardavus Kultūros židinį, ke
tina paremti lietuviškų organizacijų veiklą bei persikė
limą į kitas patalpas, o likusią sumą perduoti Lietuvoje 
atsikuriantiems broliams pranciškonams. Taip 1999 m. 
vasario 26 d. “Lietuvos aido” dienraštyje interviu sakė 
pranciškonų Šv. Kazimiero provincijos provincijolas tė
vas Placidas Barius: “Šv. Kazimiero provincijos įstatuose 
pažymėtina, kad lietuviai pranciškonai dėl sovietinės 
okupacijos Amerikoje ir Kanadoje įsikuria tik laikinai. 
Jų darbas, geradarių aukos ir įsigytas turtas turi būti 
skirtas tėvynės nepriklausomybės atgavimui. Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, viskas, ką pranciškonai užsie
nyje yra sukaupę ar įsigiję, perkeliama į tėvynę, o jie pa
tys, kiek leidžia įsipareigojimai, amžius ir darbingumas, 
taip pat grįžta Lietuvon. Provincijos kapituloje 1997 m. 
pabaigoje Kennebunkporte nuspręsta Šv. Kazimiero lie
tuvių pranciškonų provincijos centrą grąžinti į Lietuvą 
(laikinai į Kretingos vienuolyną). Naujas provincijolas 
tėvas Benediktas Jurčys, OFM, buvo išrinktas iš brolių 
tėvynėje. Buvo nutarta visą nebereikalingą nuosavybę 
parduoti (tarp jų ir Kultūros židinio kompleksą). Už 
parduotą nuosavybę gautomis lėšomis padėti Lietuvoje 
iš griuvėsių prikelti bažnyčias ir vienuolynus, padėti 
mokslinti Lietuvoje ir užsienyje studijuojančius pranciš
konų seminaristus ir padėti išlaikyti Sv. Antano religinių 
mokslų institutą Kretingoje, gimnaziją, evangelizuoti 
nualintą tautą, šelpti vargšus, tirti galimybes kunigams 
grįžti Lietuvon”.
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Apie tai susiorganizavusi pasauliečių grupė gausiuose 
savo pareiškimuose kaip tik ir nutyli. Reiktų pridėti, kad 
pranciškonai Lietuvoje šiuo metu veikia bene išradin
giausiai ir plačiausiai - tai jaunų veiklių vienuolių būrys, 
kuris Lietuvoje žinomas ir mylimas: jie prižiūri Kryžių 
kalną, veikia Kretingoje ir Vilniuje socialinėje srityje ir 
yra įsteigę labdaros valgyklą bei vaistinę, veda minėtą 
Sv. Antano religijos institutą bei Kretingos vidurinę 
mokyklą, perėmė skurdžiausią Vilniaus Užupio parapiją 
su sandėliu paversta Bernardinų bažnyčia, aktyviai daly
vauja populiaraus katalikiško radijo “Mažoji studija” lai
dose, o vienas iš pranciškonų - tėvas Astijus tapo savo
tiška televizijos žvaigžde - jis originaliai misijonieriauja ir 
savo susitikimus su įvairiais žmonėmis rodo TV laidoje 
(tėvas Astijus tapo 2001 m. populiariausiu laidos vedėju 
LNK televizijoje) ir kt.

Šioje vietoje kils klausimas: o kaip su išeivių lietuviška 
veikla Brooklyne, kai užsidarė Kultūros židinys?

Lietuvių išeivių bėdos Brooklyne prasidėjo nuo netei
singo Kultūros židinį administruojančių pasauliečių pir
mojo žingsnio, kuris nuvedė į aklavietę (žiūr. P. Palio 
straipsnį “Dauge” 2000 m. rugpjūčio 16 d., Nr. 159). 
Renkant žinias apie šią bylą, teko kalbėtis su ilgamečiu 
Tautos Fondo tarybos pirmininku Juozu Giedraičiu, kuris 
dalyvavo pirmajame pranciškonų sukviestame pokalbyje 
dėl Kultūros židinio likimo. Pranciškonams atstovavo 
tėvas Pranciškus Giedgaudas, OFM, pranciškonų provin
cijolas P. Barius, tarp pasauliečių atstovų buvo Alek
sandras Vakselis bei dr. Jonas Bilėnas, Kultūros židinio 
pastatui administruoti 1983 m. sukurtos firmos “The 
Lithuanian Cultural Center, Ine.” tarybos pirmininkas, 
bei vysk. P. A. Baltakis, OFM. Tėvas Giedgaudas pra
nešė, kad vienuolija priversta parduoti Brooklyno komp
leksą, o kompensuodama išeivijos lietuviams už pastan
gas telkiant aukas Kultūros židinio komplekso statybai 
siūlo nuo 700.000 iki 1 mln. dol. įsikūrimui kitoje vietoje 
(lėšų suma priklausytų nuo pardavimo kainos ir įsikūrimo 
poreikių). Vienuoliai jau buvo susitarę su Maspeth lietu
vių parapija, kur yra suremontuota moderni vėsinama 
salė su 300 sėdimų vietų, taip pat patalpos posėdžiams 
ir mokyklai buvusiame seselių vienuolių pastate.

1997 m. Kultūros židinio metiniame susirinkime t. 
Pranciškus Giedgaudas kalbėjo: “Senesnioji karta - mes 
ir jūs - kurie statėme K. židinį, buvome gana veiklūs ir 
mums turėti jį buvo gyvybinis reikalas. O antroji karta 
jau gana anksti tapo Kultūros židiniui apatiška. Niekuomet 
mums nepavyko įtraukti mūsųjaunimo į lietuvišką veiklą. 
Trečiosios kartos visai neturime... Mūsų veikla siaurėja 
ir jos reikalavimai mažėja. Laikas priprasti prie mažiau 
grandioziško centro. Reikia ribotis tuo, ko mums tikrai 
reikia. Susidaro įspūdis, kad ir tie, kuriems išnuomota 
salė, stokoja entuziazmo tvarkingai ją prižiūrėti. Klau
siama, kada paskutinį kartą buvo vaškuotos grindys... 
kaip jos atrodo?” (“Darbininkas”, 1997.11.14)

Juozas Giedraitis buvo už tai, kad pasauliečiai derėtųsi 
su vienuoliais, o Kultūros Židinio korporacijos tarybos 
pirmininkas dr. J. Bilėnas kategoriškai atsisakė šio kelio

Trakai V. Kapočiaus nuotr.

ir padavė vienuolius į teismą. Juozas Giedraitis į kitus 
posėdžius dėl Kultūros židinio likimo jau nebebuvo 
kviečiamas. Iš tolimesnių pasitarimų pasitraukė A. Vak
selis bei vysk. A. Baltakis, OFM.

Iš šono žiūrint, daugiau negu keistas buvo sprendimas 
kreiptis į teismą, nes “The Lithuanian Cultural Center, 
Ine.” oficialiai buvo tik pranciškonų vienuolyno nuo
mininkas. Raštingi žmonės taip neturėjo elgtis. Teismas 
negalėjo baigtis kitaip, kaip dr. J. Bilėno pralaimėjimu. 
Negana to, dr. J. Bilėnas neatėjo nei į vieną iš 3 teismo 
posėdžių, neatsiuntė savo advokato ir nepateikė doku
mentų, pagrindžiančių jo teiginius, kad Kultūros židinio 
statybą organizavo ne vienuoliai, o pasauliečiai (minėta 
organizacija “The Lithuanian Cultural Center, Ine.” buvo 
sukurta praėjus 9 metams po statybų pabaigos).

Kadangi užvedusi bylą “grupė” nesirūpino bylos eiga, 
nekreipė dėmesio į teismo pastabas, o, pasibaigus teismo 
procesui neprašė teismo sušvelninti nuosprendžio, kyla 
klausimas, kam visa ta akcija apskritai buvo reikalinga. 
Galima pagalvoti, kad tie, visuomenę kiršinantys veiks
mai yra inspiruoti kažkokiųjėgų, kurios suinteresuotos 
žeminti vienuolius. Negi procesas buvo pradėtas vien 
tik tam, kad galima būtų parodyti: štai kokie blogi tie 
vienuoliai - jie mus apiplėšė. Išeiviai brangina lietuvio 
vardą. Jie labai didžiuojasi, kad per 50 metų Amerikoje 
jo nesuteršė. O čia toks gėdingas procesas - lietuviai 
prieš lietuvius Amerikos akivaizdoje.

Galima suprasti lietuviškų organizacijų narių nusimini- 
mąpraradus Kultūros židinį, bet, žinant juridinę situaciją, 
ko nors pasiekti galima buvo tik gražiuoju derantis, o 
nesikreipiant į teismą, nes ir beraščiui turėjo būti aišku, 
kad byla pasmerkta pralaimėti. Turint pretenzijų į turtą, 
reikėjo pateikti dokumentus ir įrodyti, kad pasauliečių 
indėlis į Kultūros židinio statybąyra didesnis negu kom
pensacija, kurią siūlė vienuoliai. Beje, tėvų pranciško
nų vienuolyne yra išlikę aukų rinkimo dokumentai ir, teis
mui pareikalavus, jie galėjo būti pateikti kaip bylos me
džiaga. Teisingumo dėlei reikia pažymėti, kad bylinėtis 
ėmė ne tie žmonės, kurie kažkada telkė aukas Kultūros 
židinio statybai.
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Šio gėdingo proceso galima bu
vo išvengti, jeigu organizacijos 
ir asmenys, turintys įtakos “The 
Lithuanian Cultural Center, Ine.”, 
būtų įsikišę ir neleidę padaryti mo
ralinių ir materialinių nuostolių lie
tuviškajai diasporai Amerikoje. Net
gi tokiu atveju, jeigu vienuoliai ir 
nereikalautų teismo priteistų mili
jonų, vis tiek 1 mln. baudos už nepa
garbą teismui dr. J. Bilėno organi
zacija turės sumokėti. Iš kur tokios 
lėšos bus imamos? Prieš Naujuosius 
metus buvo uždarytas pranciškonų 
vedamas ir tose pačiose vienuolyno 
patalpose įsikūręs “Darbininko” laik
raštis (per paskutinius 4-5 metus 
pranciškonai laikraštį turėjo paremti 
100,000 dol.), sunkiai suduria galą su 
galu marijonų vienuolių įkurtas 
“Draugas”, ne geriausi laikai tau
tininkų “Dirvai” ir “Lietuvių balsui”, 
o čia milijonai praleidžiami nežinia 
kokiais sumetimais... Juk abi pusės, 
reikia manyti, teismo procesui turėjo 
išleisti krūvą pinigų.

Atsakydamas į JAV LB Krašto 
valdybos Religinių reikalų komiteto 
pirmininkės sės. Margaritos Barei
kaitės prašymą “aptarti su tėvų pran
ciškonų vadovybe nemalonią padėtį 
sąryšyje su Kultūros židinio parda
vimu”, vysk. Paulius A. Baltakis, 
OFM, “Darbininko” 2001 m. gruo
džio 7 d. numeryje pateikia tokio 
pasitarimo išvadas (pasitarime daly
vavo pranciškonų ir Kultūros židinio 
atstovai, tarpininkaujant vyskupui P. 
A. Baltakiui). Jose be kita ko sako
ma, jog “Pranciškonų atstovai pakar
tojo ir savo ankstesnius pareiškimus, 
kad jie ir toliau rems, pagal galimy
bes, lietuvių bendruomenės religinę, 
kultūrinę bei socialinę veiklą”, bei “iš
reiškė viltį, kad kai užsibaigs vis nau
jais motyvais atnaujinami teismai bei 
sumažės visuomenę kiršinanti ne
tiksli informacija, su pozityviu Lie
tuvių Bendruomenės vadovybės tar
pininkavimu, grįš per 50 metų puo
selėtas nuoširdus bendradarbia
vimas”.

Paskirtos žurnalistikos 
stipendijos

Lietuvių Žurnalistų sąjunga išei
vijoje globoja du žurnalistikos fondus: 
žum. Henriko Blazo vardo fondą, 
sudarytą Ingos ir Alfonso Tumų, ir 
žum. Salomėjos Narkeliūnaitės - 
sudarytą jos artimųjų. Iš tų fondų 
kasmet, Lietuvos Žurnalistikos Insti
tuto vadovybei rekomenduojant, yra 
skiriamos dviem pažangiausiems stu
dentams vienkartinės stipendijos po 
300 dol. Šiemet tos stipendijos yra 
paskirtos dviem LŽI trečio kurso 
studentėm. H. Blazo stipendijągauna 
Janina Ruzmytė, o S. Narkeliūnaitės 
- Inga Navickaitė. Fondų pinigai yra 
laikomi Tautos Fonde. Norintieji 
šiuos žurnalistikos fondus paremti 
aukomis yra prašomi rašyti čekius 
Lithuanian National Foundation var
du ir siųsti sąjungos valdybai adresu: 
Lithuanian Journalists Associa- 
tion, 4200 No. Ocean Drive, Suite 
2-206, Singer lsland, FL 33404.

K. M.

Lietuvos Vyčių
Jau praėjo daugiau nei pusmetis 

nuo 88-jo Lietuvos Vyčių seimo, kai 
Lietuvos Vyčių 16-ta kuopa pasi
siūlė globoti 2002 m. įvyksiantį 
89-ąjį seimą. Pasiruošimai jau vyk
domi. Metinis suvažiavimas/seimas 
vyks š. m. rugpjūčio 1-4 d. Con- 
gress Plaza viešbutyje ir konven
cijos centre, 520 S. Michigan 
Avė., Chicago, IL, tel.: (312) 427- 
3800 arba nemokamas tel.: (800) 
635-1666. Seimo komiteto ko-pir- 
mininkai yra centro valdybos pirmi
ninkas Robert A. Martin ir 16-os 
kuopos narys Ken Rudmin.

Prieš suvažiavimą liepos 31 d., 
trečiadienį, pageidaujantiems numa
tyta speciali išvyka aplink Chicagos 
miestą pamatyti žymias vietoves. 
Ekskursijos kaina, įskaitant trans
portą ir pietus, suaugusiems - 45 dol., 
ojaunimui-30dol.

Seime dalyvavimo išlaidos suau
gusiems: užsiregistravusiems iki 
birželio 1 d. -175 dol. asmeniui. Už
siregistravusiems nuo birželio 2 iki 
birželio 30 d. -185 dol., ir mokestis

89-asis seimas
po liepos 1 d. - 200 dol. asmeniui. 
Jaunimui iki 18 metų amžiaus - 95 
dol. asmeniui. Į šią kainą įeina susi
pažinimo vakaras (ketvirtadienį), eks
kursija laivu ir užkandžiai; iškilmingas 
seimo užbaigimo banketas/pokylis 
(šeštadienį); priešpiečiai (sekma
dienį) ir transporto išlaidos. Norin
tiems dalyvauti tik šeštadienio vakaro 

Pavasaris A. Balbieriaus nuotr.

pokylyje kaina 50 dol. asmeniui.
Suvažiavimo dalyvių registraciją 

tvarko Diann Martin ir Frankie Za- 
jauskas, 929 West 341 h Place, Chi
cago, IL 60608-6720. Dėl smul
kesnių informacijų prašome skam
binti Diann tel.: (773) 376-4779 
arba Frankie tel: (847) 587-1419.

Kviečiame visus gausiai dalyvauti. 
Iki pasimatymo 89-ame seime!

R.Juškaitė-Švobienė
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Žinios iš Connecticut

Metinis JAV LB Conneticut 
apygardos suvažiavimas

Balandžio 28 d. Šv. Kazimiero bažnyčios salėje, New 
Haven, CT, įvyko metinis JAV LB CT apygardos 
suvažiavimas. Įj į atvyko iš visų apylinkių patys aktyviausi 
bendruomenių nariai. Dienotvarkę sudarė: 2001 m. suva
žiavimo protokolo skaitymas ir priėmimas, LB CT Apy
gardos pirmininkės Laimos Karosienės pranešimas, iždi
ninkės pranešimas, revizijos komisijos pranešimas. Visi 
išklausė ir “Atgimimo” lituanistinės mokyklos pranešimą.

Įdomu buvo išgirsti apylinkių bendruomenių pirmininkų 
pasisakymus apie nuveiktus darbus savo apylinkėse ir 
su kokiomis problemomis jie susiduria savo veikloje. 
Buvo nutarta, kad New Haveno bendruomenė teiks pa
galbą Bridgeport lietuviams.

Susirinkusieji turėjo gerą progą išgirsti apie švietimo 
reformą Lietuvoje, iškilusius sunkumus ir kliūtis, nes apie 
visa tai pasakojo Vaiva Vėbraitė - buvusi Lietuvos 
švietimo viceministre. Ji mielai atsakinėjo įjai pateiktus 
klausimus.

Jau tapo gera tradicija Connecticut apygardoje lietuvių 
renginiuose pamatyti meno kūrinių. Šį kartą visi turėjo 
progą susipažinti su dviejų dailininkų iš Lietuvos darbais.

Dailininkų darbai

Įdomūs, neįprasta technika atlikti dailininkės iš Tauragės, 
Danguolės Jokubaitienės, darbai dvelkė dvasine ramybe, 
juose vyravo floros ir faunos tematika.

Petro Šaulio, dailininko iš Telšių, darbai išsiskyrė savo 
spalvingumu. Šis dailininkas turi dar vieną pomėgį-rašo 
eilėraščius. Juose - meilė savo gimtajam kraštui, Že
maitijai, jos gamtai.

Šių dailininkų darbus pristatė šių eilučių autorė. Iš 
apygardos suvažiavimo visi skirstėsi su gera nuotaika, 
naujais užmojais.

Sigita Šimkuvienė

“Berželio” jubiliejinis koncertas
Seniai tiek žmonių neregėjo Šv. Trejybės parapijos 

salė, sukvietusi visus į tautinių šokių grupės 30-čio 
koncertą.

“Berželis”-vienas iš ilgiausiai išsilaikančių lietuvių 
kultūros puoselėtojų Connecticut valstijoje. Grupėje šoka 
vien jauni žmonės. Jo įkūrėja ir ilgametė va
dovė, nenuilstanti Dalia Minkūnaitė-Dzikienė 
sugeba užburti jaunus žmones meile liaudies 
šokiui. Kas smagu pažymėti, šokančių vei
duose švytėjo šypsenos, jie šoko su didžiuliu 
pasitenkinimu. Vadovė dar suranda laiko 
padirbėti su mažaisiais skautais, juos taip pat 
moko liaudies žaidimų, šokių.

Koncerte dalyvavo dainų ansamblis iš 
New Britain - “Sodžius”, vadovaujamas 
Raimondos Aleknavičiūtės, kuris atliko kelias 
dainas ir pritarė šokėjams.

“Berželiui” sveikinimus jubiliejaus proga 
atsiuntė Lietuvos šokių institutas iš Chicagos 
ir Dalios Dzikienės šokių mokytoja, veteranė 
Jadvyga Matulaitienė išNew Yorko. Vakaro 
metu vyko loterija. Savo šokių vadovę svei
kino didelė grupė buvusių šokėjų.

Dar ilgai salėje skambėjo muzika, nes visus 
po koncerto linksmino žinomas ir visų mėgia
mas muzikantas Stasys Telšinskas.

Šis koncertas, taip vykusiai surežisuotas

D. Dzikienės ir R. Aleknavičiūtės, įrodė, kad šios grupės 
pilnai pasiruošusios dalyvauti dainų ir šokių šventėje.

Linkime ir toliau “Berželiui”puoselėti liaudies šokius, 
o vadovei - nesibaigiančios energijos ir sėkmės dirbant 
tokį taip visiems reikalingą darbą.

Sigita Šimkuvienė

“Berželio”ansambliečiai atlieka lietuvių liaudies šokį “Rezginėlė”. 
Jaunųjų partiją šoko Raminta ir Tomas Nenortai I. Dzikienės nuotr.
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Silver Bell Baking Co.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, 
šventėmis, vestuvėmis bei pokyliams tortai.

Dalia Radžiūnas,
43-04 Junction Blvd., 

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

SHALINS
FUNERAL HOME, Ine.

84-02 Jamaica Avė., 
Woodhaven, NY 11421

Suteikia garbingas laidotuves 
Koplyčios parūpinamos 

visose miesto dalyse
Kreipkitės: 

(718) 296 - 2244

Kviečiame paremti TAUTOS FONDĄ 
savo darbu ir aukomis.

Remdami TAUTOS FONDĄ remiate Lietuvos švietimą 
ir demokratijos įtvirtinimą Lietuvoje.

TAUTOS FONDAS
UTHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.

Aukas siusti:
351 Highland Blvd. teVfax: (718)277-0682
Brooklyn, NY 11207-1910 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 LIETUVA LATVIJA. BALTARUSIJA, RUSIJA

PICK UP SCHEDULE FOR JUNE AND JULY

Jun9 Philadelphia, PA 1-2 pm
(aiSt. Andre™ Lithuanian Church 1913 Wdllace St.)

Baltimore, MD 4-5 pm
Jun 18 Putnam, CT 2-4 pm
Jun25 New Haven, CT 12-1 pm

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

June 27 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm

June 29 Brooklyn, NY 12-1 pm
July 9 New Haven, CT 12-1 pm

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

July 11 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm

July 13 Brooklyn, NY 12-1 pm
July 14 Philadelphia, PA 1-2 pm

(at St. Andrew Lithuanian Church 1913 Wallace St.)
Baltimore, MD 4-5 pm

July 16 Putnam, CT 2-4 pm
July 23 New Haven, CT 12-1 pm

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

July 25 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm

July 27 Brooklyn, NY 12-1 pm

For more information please call 
1-888-205-8851 or 1-888-615-2148

Kviečiame visus taupyti ir skolinti iš 
lietuviu išteisto ir vadovaujamo

SCHUYLER SAVINGS BANK
24 Davis Avė.

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

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

•Čekių sąskaitas - asmeniškas ir komercines 
•Paskolas - namų, remonto, Home Equity, automobilių 

•ATM naują mašiną ir korteles 
•Tiesioginį pinigų deponavimą

Patogios darbo valandas, pilnai Federalinės vaidilos 
apdraustos sąskaitos, kalbame lietuviškai..

Mūsų telefonai: (201) 991-0001 
arba skambinkite mums nemokamai 
1-888-SCHUYLER (1-888-724-8953)

LIETUVA 2002
Pigiausios kainos skrydžiams į VILNIŲ 

iš New Yorko, Chicagos, Los Angeles, Detroito, 
Clevelando, Floridos ir kitų JAV miestų Finnair ir 

kitomis oro linijomis.
• Mašinų rezervacijos Vilniuje 

•Viešbučiai
•9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą

VYTIS TRAVEL
40-24 235 St. 

Douglaston, NY 11363 
Tel.: (800)-778-9847, (718)-423-6161 

Fax: 718-423-3979
e-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET 

web.site: WWW.VYTISTOURS.COM

mailto:TAUTFD@aol.com
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
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TAUTOS FONDO METINIO SUSIRINKIMO , 
ĮVYKUSIO 2002 M. GEGUŽĖS 11 D.,

Nutarimai
(atkelta iš 1 psl.)

b. Tęsti mokyklų įdukrinimą, be kita ko skatinantį išeivijos ir Lietuvos 
gražaus ryšio palaikymą.

c. Tęsti Tėviškėsskzesctslaidas, kurios su džiaugsmu ir įvertinimu Lietuvos 
mokytojų ir mokinių yra skaitomos ir prisideda prie Lietuvos jaunimo tautinio, 
pilietinio ir asmeninio ugdymo.

d. Tęsti abiturientų konkursus, kurie išryškina Lietuvos jaunimo talentą, 
tėvynės meilę ir kitas pasigėrėtinas savybes.

3. Susirinkimas skatina Tautos Fondo tarybą remti pastangas šviesti, 
informuoti Lietuvos vidutinės kartos asmenis apie jų pareigas ir galimybes 
dalyvauti visuomeniniame gyvenime, kad Lietuvoje įsitvirtintų sąžininga, 
dora ir pareiginga viso krašto ir vietinė valdžia, kaip tai skatina ir dalinai 
riboja Tautos Fondo įstatai.

4. Susirinkimas ragina Tautos Fondą, pagal išgales, remti ALTos 
informacinę veiklą VVashingtone.

5. Susirinkimas taria, kad šiais finansinės veiklos metais Tautos Fondas 
gali panaudoti nuo 5% iki 10% pagrindinio kapitalo Tautos Fondo 
programoms ir uždaviniams vykdyti. Lėšų panaudojimo nutarimai daromi 
2/3 Tarybos narių pritarimu.

6. Susirinkimas sveikina Lietuvos Respublikos Prezidentą Ekscelenciją 
Valdą Adamkų ir dėkoja už pritarimą dabartinei Tautos Fondo veiklai 
Lietuvoje.

7. Susirinkimas dėkoja Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministrui 
A. Monkevičiui už padėkos raštą, vertinantį Tautos Fondo veiklą Lietuvoje 
švietimo srityje.

8. Susirinkimas sveikina gerb. Ambasadorių Anicetą Simutį, kuris dalyvavo 
visuose 27-iuose Tautos Fondo metiniuose susirinkimuose praeityje, dėkoja 
už moralinę paskatą ir linki sveikatos.

9. Susirinkimas dėkoja gen. konsului dr. R. Morkvėnui už sveikinimo 
žodį šio susirinkimo metu ir visiems susirinkimą sveikinusiems žodžiu ar 
raštu.

10. Susirinkimas dėkoja Tautos Fondo nariams už paramą Tautos Fondo 
uždavinių vykdymui, už mokyklų įdukrinimą.

11. Susirinkimas dėkoja Tautos Fondo tarybai ir valdybai už atliktus 
darbus.

Prezidiumo pirm. Jurgis Valaitis, 
prezidiumo sekr. Nijolė Bražėnaitė

SKAUTŲ STOVYKLOS 
JAV IR KANADOJE

Birželio 15-22 d. - Detroito 
“Baltijos” ir “Gabijos” skautų ir 
skaučių tuntų stovykla Dainavos 
stovyklavietėje, Manchester, Michi- 
gan.

Liepos 19-28 d. - Chicagos 
skautų ir skaučių tuntų stovyk
la Rako stovyklavietėje, Custer, MI.

Rugpjūčio 7-18 d. - Ramiojo 
vandenyno rajono skautų stovykla 
“Rambyno” stovyklavietėje, Big 
Bear, CA.

Rugpjūčio 4-17 d. - Kanados 
rajono skautų ir skaučių “Šiaurės 
žvaigždynas” stovykla “Romuvos” 
stovyklavietėje, Kanadoje.

Koncertas “Neringai” 
jau praeityje

(atkelta iš 5 psl.)
Visi gėrėjosi Dvariono ir Kairiūkščio 
dainomis, jų interpretacija. Pasak jos. 
“B. Dvariono ir V. Kairiūkščio dainos 
susilaukia nemažai komplimentų ir 
amerikiečių tarpe”.

Operų arijose klausytojai gėrėjosi 
jos vaidybiniu talentu, gražiu, spalvin
gu balso tembru, taip pat gražia iš
vaizda. Solistė dainavo taip žaviai, 
kad klausytojai ilgai nenorėjo jos pa
leisti. Tikėkimės, kad kuria nors kita 
proga mes ją vėl Putname išgirsime.

Po koncerto svečiai vaišinosi se
selių rėmėjų ir pačių seselių suneštais

skanumynais ir dar gerą valandą 
šnekučiavo.

Ačiū Seselių rėmėjų valdybai, kuri 
“Neringai” pravestą piniginį vajų 
visuomet baigia aukšto lygio kon
certu, kuriuo džiaugiasi ir seselės, ir 
svečiai. Putnamui tai reta, visuomet 
laukiama atgaiva.

Rėmėjų valdybą sudaro: Seserų 
atstovė, provincijole sesuo Paulė Sa
vickaitė, pirmininkė Gitą Kupčins
kienė, Sofija Šakalienė, Gintarė Ivaš- 
kienė, Dana Grajauskaitė, garbės 
pirm. dr. Č. Masaitis, Juozas Rygelis, 
Romas Drazdauskas, Gintaras Če
pas ir Aldona Prapuolenytė. Koncer
to ruošai vadovavo Aldona Pra
puolenytė. A.P.

Artėja JAV 
Lietuvių jaunimo sąjungos 

suvažiavimas

JAV LJS jau ruošiasi būsimam 
suvažiavimui, kuris įvyks §. m. 
liepos 5-7 d. VVashington, D.C.

Registracija ir susipažinimo va
karas įvyks penktadienį, liepos 5 d. 
Šeštadienį, liepos 6 d., vyks disku
sijos, pašnekesiai ir rinkimai. Tą va
karą ruošiamas pasilinksminimas. 
Sekmadienį-šv. Mišios.

Suvažiavimo dalyviams užsakytas 
Washington Plaza Hotel (tel.: 1-800- 
424-1140). Kambariai 2-4 asmenim 
89 dol. naktį. Rezervuoti kambarius 
šia specialia kaina reikia skambinti 
nurodytu viešbučio numeriu ir pažy
mėti, kad esate dalyvis JAV LJS. 
Kaina galioja iki birželio 5 d. - po to 
kaina aukštesnė.

Registracijos mokestis - 10 dol. 
iki birželio 5 d., siunčiant Kaziui 
Adomkaičiui, 29 Barberry Lane 
Milton, MA 02186. Po nurodytos 
datos ir prie įėjimo 15 dol. Prašom 
užsiregistruoti www.javlis.com 
Klausimais galima kreiptis e-paštu 
kionusas@iavlis.com (“Suvažiavi
mas 2002”) arba www.iavlis.com .

Lietuviškas jaunimas nuo 16 metų, 
bei visa lietuviška visuomenė yra 
kviečiama dalyvauti ir paremti JAV 
LJS suvažiavimą.

Kristina V. Jonušaitė 
JAV LJS sekretorė

http://www.javlis.com
mailto:kionusas@iavlis.com
http://www.iavlis.com
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Tautos Fondo metinio susirinkimo, įvykusio š. m. gegužės 11 d. Atsimainymo par. salėje, nuotraukos:
1. Suvažiavimo dalyviai. Paskutinis dešinėje - valdybos pirmininkas Algis Vedeckas; 2. Buvusi LR 
švietimo ir mokslo ministrė Vaiva Vėbraitė; 3. Kun. Vytas Volertas, skaitęs invokaciją; 4. (iš k.): 
Tarybos sekretorė dr. Nijolė Bražėnaitė-Paronetto, Tarybos narys Jonas Pabedinskas, Labdaros 
komisijos pirmininkė dr. Rožė Šomkaitė; 5. LR generalinis konsulas dr. Rimantas Morkvėnas; 6. (iš
k.): Tautos Fondo reikalų vedėja Vida Penikienė, valdybos vicepirmininkė dr. Jadvyga Vytuvienė; 7. 
(iš k.):Tautos Fondo garbės pirmininkas Juozas Giedraitis, Tarybos vicepirmininkas Pranas Povilaitis; 
8. Revizijos komisijos narė Malvina Klivečkienė; 9. (iš k.): Vitas Katinas, Petras Palys.

Fotomontažas T. Pr. Giedgaudo, OFM
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JAV Nepriklausomybės šven
tė - Liepos 4-oji šiemet išpuola 
ketvirtadienį.

“Darbininko” tarnautojai atos
togaus liepos 1 - liepos 13 dienomis. 
Tuo metu įstaigos bus uždarytos.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios

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

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

Lietuvos vyčių 110 kuopos su
sirinkimas įvyks sekmadienį, birže
lio 30 d., tuojau po 11:30 vai. lietuviš
kų mišių parapijos salėje.

LK Religinės Šalpos pavasario 
loterijos laimikių traukimas įvyks 
birželio 30 d. parapijos salėje Vyčių 
susirinkimo metu.

Tautos Fondo užprašytos mi
šios už mirusius ir gyvus narius buvo 
aukotos gegužės 11 d. 9 vai. ryto. 
Po mišių vyko metinis Tautos Fon
do narių susirinkimas ir pietūs 
parapijos salėje.

Už a. a. Pranutę Palubins- 
kienę-Paskewisz, sulaukusią 90 
metų amžiaus, laidotuvių mišios bu
vo aukotos gegužės 14 d. Velionė 
palaidota Šv. Jono kapinėse. Užuo
jautą reiškiame sūnėnui Jonui Pa
lubinskui su šeima, gyv. Las Vegas, 
NE.

Už a. a. Vytautą Kidolį laido
tuvių mišios buvo aukotos gegu
žės 17 d., 9:30 vai. ryto. Užuojau
tą reiškiame žmonai Birutei, duk
terims, sūnui ir kitiems artimie
siems.

Vysk. P. A. Baltakio, OFM, 
kalendorius

Birželio 6-8 d. - Sutvirtinimo 
Sakramentas “Vasario 16-tos” gim
nazijoje, posėdis su Vokietijoje dir
bančiais lietuviais kapelionais.

Birželio 9-11 d. - Prancūzijoje 
gyvenančių lietuvių lankymas.

Birželio 21 d. - Kardinolo T. 
McCarric 25 metų vyskupystės ju
biliejus, Washington, DC.

Liepos 2 - 20 d. - atostogos.
Liepos 22 - 30 d. - Pasaulio 

Jaunimo dienos su Šv. Tėvu, 
Toronto, Canada.

Tėvo dieną, birželio 16 d., Pran
ciškonų koplyčioje, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207, buvo au
kotos šv. Mišios už gyvus ir miru
sius tėvus tų asmenų, kurie prisiuntė 
tėvų vardus vienuolyno vyresniajam.

Salomėja Saliamonienė, gyv. 
Hartford, CT, mirė š. m. gegužės 7 
d., sulaukusi 96 metų amžiaus. Pa
laidota gegužės 11 d. Hartfordo kapi
nėse, šalia savo vyro. Nuliūdime liko 
duktė Regina Saldaitienė-Čiurlienė, 
DDS, gyv. Woodhaven, NY, anūkė 
Danutė Šaldaitis, MD, gyv. Floridoje, 
sūnus Vytautas su šeima, gyv. Kali
fornijoje, ir kiti artimieji.

Vytautas Kidolis, gyvenęs pas
kutiniu metu Rego Park, anksčiau - 
Woodhaven, NY, mirė š. m. gegu
žės 14 d., sulaukęs 81 metų amžiaus. 
Buvo gimęs Lietuvoje. Ilgus metus 
dirbo skautų organizacijoje, kurį laiką 
mokytojavo Maironio lituanistinėje 
mokykloje. Palaidotas gegužės 17 d. 
po mišių Atsimainymo par. bažny
čioje Maspeth, NY, Cypress Hills ka
pinėse. Nuliūdime liko žmona Biru
tė, sūnus Algis, keturios dukterys: Al
dona, Rūta, Lina, Laura, žentas Vin
cas ir anūkė Diana. Šeima pagei
dauja, kad norintieji pagerbti velionio 
atminimą, aukas nukreiptų į Na- 
tional Foundation for Juvenile 
Diabetes, Vytauto Kidolio vardu.

Bronius Garunkštis, gyv. Rego 
Park, NY, mirė š. m. geg. 24 d., 
sulaukęs 77 metų amžiaus. Po mi
šių V. Atsimainymo parapijoje, geg. 
28 d. palaidotas St. Charles kapinė
se. Nuliūdime liko dukterys Gina ir 
Kristina, sūnus Tomas su šeimomis.

Pagarba motinoms
Pagal lietuviškus papročius pir

masis gegužės sekmadienis yra skir
tas motinoms pagerbti. Todėl, sek
madienį, gegužės 5 d., LB Brook- 
lyn/Queens apylinkės valdyba suor
ganizavo, kad ir kuklų, tačiau jau
natviškai dvelkterėjusį motinoms 
pagerbti pobūvį. Pobūvis įvyko tuo
jau po 10 vai. Mišių Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje, Brooklyn, NY 
(Mišias aukojo kun. Vyt. Volertas) 
mažojoje parapijos salėje.

Pasivaišinus, pobūvį atidariusi 
Apylinkės kultūrinių reikalų vadovė 
Ramutė Česnavičienė ir pasvei
kinusi motinas, “sceną” užleido lie
tuviškos šeštadieninės Maironio 
mokyklos mažiesiems. Pirmiausiai 5 
mokiniai vienas po kito, po vieną pos
mą padeklamavo eilėraštį. Po to 
“scenoje” šiek tiek pašmaikštavę, 
susirinkę į “Maironio zuikių mokyk
lą”, ten rodė savo sugebėjimus. Ne 
visiems gerai sekėsi. Vienas moki
nys, atsiėmęs iš mokytojo savo “raš
to darbą”, itin tapo nusiminęs jame 
radęs išraitytą didelį dvejetą.

Visątąjaunųjų “menininkų” pa
sirodymą susirinkusieji (dalyvavo arti 
100) šiltai priėmė ir jiems nepagailėjo 
plojimų.

Mokyklėlės tėvų komiteto pir
mininkė Valdonė Gaubienė pristatė 
mokytojus, kurių dėka susirinkusiej i 
galėjo pasidžiaugti jaunimėlio suge
bėjimais. Štai jie: mokyklos vedėja 
Audrė Lukošvičiūtė (dalyvauti nega
lėjo), Salvijus Kungys, Danius Glins
kis, Birutė Šidlauskienė, Aušra Ka- 
valevski ir Dana Norvilienė.

Apylinkės valdybos vice-pirmi- 
ninkė Vida Jankauskienė pasidžiau
gė šauniai programėlę atlikusiais 
“artistais”, jiems, juos paruošusiems 
mokytojams, o taip ir susirinkusiems 
išreiškusi nuoširdžią padėką pranešė, 
kad mokyklėlės paramai buvo su
aukota virš 400 dolerių.

p.palys

Šis “Darbininko” Nr. 4 
išsiunčiamas birželio 10 d. 
Sekantis - Nr.5 numatytas 
išsiųsti liepos 10 d.
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DARBININKAS
341 HIGHLAND BLVD. 
BROOKLYN, NY 11207

Redaguoja ir rankraščius savo nuožiūra taiso 
REDAKCINĖ KOMISIJA.

AUKOS KRETINGOS PRAN
CIŠKONŲ “Rūpestėlių” labda
ros valgyklai:

Mrs. Philomene Vilutis, Frank- 
fort, IL, savo vyro Matt Vilu
tis, mirusio š. m. vasario mėnesį, 
atminimui skiria 1,000 dol. Pinigus 
persiuntė kunigas Vytas Meme
nąs.

Laima Platerienė, Bethesda, 
MD, Šv. Antano garbei aukoja 350 
dol.

Marija Bajorūnienė, Pompano 
Beach, FL, aukoja 50 dol.

Viktorija Petrulienė, Boston, 
MA, aukoja 20 dol.

Jurgis Ramanauskas, Chicago, 
IL, aukoja 25 dol.

sekmadienį, liepos 28 d.
Nekalto Prasidėjimo Marijos Seserų 
Vienuolyno sodyboje
PUTNAM, Connecticut

METINIS PIKNIKAS
Lietuvių Susitikimo Šventė

11:00 Koncelebruotos Šv. MIŠIOS
-Pagrindinis celebrantas:

Kunigas Virginijus Grigutis 
iš Vilkaviškio vyskupijos 

12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai 
3:00 Neringos stovyklautojų PROGRAMA

- Vėliavų nuleidimas
4:00 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS
4:30 MALDOS VALANDĖLĖ koplyčioje

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti- 
pasikvieskite ir savo draugus!

Monthly Nevvsletter
Published by Franciscan Fathers

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

e-mail: darbinmkas@hotmail.com

SKELBIMAI

Reikalinga moteris prižiūrėti 
senesnio amžiaus vyrą, Skambinti 
tel.:(718)235-9531.

Išnuomojamas studio butas. 
Tel.: (718)235-9531.

Siūlomi geri darbai moterims 
vaikų auklėms arba namų šeiminin
kėms. Atlyginimas nuo 350 dol. iki 
450 dol. savaitei. Galima gyventi šei
mose. Būtinas minimalus anglų kal
bos mokėjimas. Skambinti Joanai tel.: 
(718) 894-1352.

Reikalingi vairuotojai, turintys 
Class A-CDL. Skambinti tel.: (718) 
707-3444.

ADMINISTRACIJA 
PRANEŠA:

Čia skelbiame pavardes skai
tytojų, kurie aukojo 2002 metų “Dar
bininko” prenumeratai, bet nepridėjo 
laiškelio. Tie, kurie atsiuntė aukas 
prenumeratai su laiškeliais, yra 
paskelbti “Skaitytojai rašo” skyriuje, 
(žiūr. psl. 10).

Po 100 dol.: kun. Vytas Me
menąs, Riverside, IL; Liudas Nor
mantas, Hiram, ME.

Po 90 dol.: Naras Alksninis, 
Simi Valley, CA.

Po 65 dol.: Fabian Kubilius, 
Poughkeepsie, NY.

Po 50 dol.: kun. Izidorius 
Gedvilą, Sunny Hills, FL; Neda 
Gimys, Canton, GA; Renata Pau
lius, Allendale, NJ; Janina Has- 
selberg, Millbum, NJ; Lilly Pocius,
N. Babylon, NY; Vitas Katinas, 
Richmond Hill, NY.

Po 40 dol.: kun. Br. Kaunas, 
OSJ, Santa Cruz, CA.

Po 35 dol.: Rita Bagdonas, 
Southbury, CT.

Po 30 dol.: V. Tuskenis, San 
Diego, CA; Aldona Dulskis, Cocoa 
Beach, FL; Alina Jonės, Orlando, 
FL.

Po 25 dol.: K. Cižiūnas, Falls 
Church, VA.

Po 20 dol.: Our Lady of Sor- 
rows Convent, per Seselę Ruth 
Daugininkas, Brocton, MA.

Po 10 dol.: Isabelle Laučka, 
Western Springs, IL; Vytautas 
Anonis, Rego Park, N Y.

Už visas aukas nuoširdžiai dė
kojame. __________

Dar kartą pakartojame savo 
prašymą, spausdintą trečiame “Dar
bininko” numeryje:

Vietoje nustatyto prenumeratos 
mokesčio mes laukiame Jūsų aukos. 
Netjei ją skirsite kitoms, pagal savo 
norą pasirinktoms pranciškonų va
dovaujamoms įstaigoms (Kretingos 
labdaros valgyklai, klierikų auklėjimo 
fondui, bažnyčių atnaujinimui, gar
siakalbių įrengimui ir pan.). Jūsų 
2002 m. “Darbininko” prenumerata 
bus tuojau pratęsta.

“Darbininko ” administracija

mailto:darbinmkas@hotmail.com
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SKELBIAMAS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS

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

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

Lietuviu-anelą kalbą 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-lietuviu kalbą 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 C pokery. Autorė 
Izabelė Sinkevičiūtė. 1993 m. išleista 
5-ji laida šios populiariausios lietu
viškų valgių virimo knygos anglų kal
ba. Nupiginta kaina - 15 dol. su 
persiuntimu.

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

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

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

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

Laukiame Jūsų, 
mieli skaitytojai, nuomonių, 

patarimų ir pasiūlymų 
naujajam “Darbininkui”: 

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

e-mail: 
darbininkas@hotmail.com
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