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91-sis VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS - SEIMAS
Regina JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ, L. V. ryšininkė su visuomene

Lietuvos Vyčių 91 -masis suvažiavimas - seimas įvyko 
š. m. rugpjūčio 5-8 dienomis Crovvne Plaza viešbutyje 
Secaucus, NJ. Anksčiau atvykusiems seimo dalyviams 
rugpjūčio 4 d. buvo suorganizuota įdomi išvyka į Laisvės 
statulą ir į Ellis Island. (Pereitame “Darbininko” nume
ryje trumpai paminėjome faktą, kad Laisvės statula be
veik du metus buvo uždaryta pertaisymams, todėl čia 
plačiau apie tai nerašysime). Šioje ekskursijoje dalyvavo 
apie 80 vyčių ir visi buvo labai patenkinti.

91 -sis Lietuvos Vyčių seimas buvo pradėtas rugpjūčio 
5 d., Mišiomis Our Lady of Sorrovvs bažnyčioje Kearny, 
NJ, kurias koncelebravo L. Vyčių organizacijos dvasios 
vadas ir garbės narys prel. Dr. Juozas Anderlonis. pa
rapijos klebonas kun. James J. Reilly, prel. A. Contons 
ir kun. V. Volertas, 110-tos L. V. Mapeth, N Y, dvasios 
vadas. Seimo šūkis-“Ilgiausių metų Lietuvos Vyčiai”. 
Seimą globojo vietinė 90-ta LV kuopa Kearny, NJ.

Pirmas seimo posėdis
Po Mišių seimo atidarymas vyko viešbučio salėje, 

Įnešus vėliavas, Centro valdybos pirmininkė Agnės Mic- 
kunas atidarė seimą. Dvasios vadas prel. J. Anderlonis 
sukalbėjo maldą, sugiedoti JAV, Lietuvos ir Vyčių himnai. 
Visus sveikino Centro valdybos seimo rengimo komiteto 

koordinatorius ir 90 kp. pirmininkas John Nakrosis.
Sudarytas prezidiumas ir įvairios komisijos: Tvark

dariai, Rezoliucijų komisija, Aukų/sveikinimų komitetas, 
Mandatų komisija ir k. (Dėl vietos stokos negalime 
paminėti pavardžių).

Agnės Mickunas, CV pirmininkė, davė išsamų pra
ėjusių metų organizacijos veiklos pranešimą, o iždininkė 
Elena Nakrosis apibūdino organizacijos iždo stovį ir pa
siūlė 2005 m. veiklos biudžetą, kuris delegatų buvo pri
imtas.

Sekė sveikinimai žodžiu. Girdėjome prel. A. Contons 
(Lietuvos R. K. kunigų sąjungos Amerikoje vardu), se
selę vienuolę M. Janine Golubickis (seserų kazimieriečių 
vardu). Perskaityti raštiški sveikinimai, kurių buvo didelė 
gausybė, todėl čia paminėsime tik keletą. Sveikino JAV 
prezidentas George W. Bush, NJ valstijos gubernatorius, 
LR ambasadorius JAV V. Ušackas, Vilniaus arkivysk. 
kardinolas Juozas A. Bačkis, vyskupas Paulius A. Bal
takis, OFM, daug dvasiškių, daug spaudos atstovų (jų 
tarpe - “Darbininko” redaktorė), ir L. Vyčių gerbėjų. 
Pirmajame posėdyje dalyvavo 85 asmenys. Posėdis 
baigtas prel. J. Anderlonio malda.

Vakare vyko susipažinimo vakaras, vakarienė “Night 
at the Races” Meadovvlands Rače Track.

(nukelta į 4 psl.)

Dalis delegatų, dalyvavusių 2004 m. Lietuvos Vyčių suvažiavime R. Juškaitės-Švobienės nuotr.
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Valdas Adamkus, Lietuvos 
Respublikos prezidentas rugsėjo 
20 d. atskrido į New Yorką kur JT 
Generalinės Asamblėjos sesijoje 
rugsėjo 22 d. pasakė kalbą. Rugsėjo 
20 d. jis apsilankė Lietuvos Res
publikos gen. Konsulate Manhattane. 
Čia buvo sukviesti netoli 50 lietuviš
kų organizacijų atstovų, kuriems 
prezidentas pasakė kalbą. Kalbėjo 
apie būsimus rinkimus į Seimą. 
Adamkaus nuomone, šie rinkimai į 
Seimą duos atsakymą, kokią Lietuvą 
nori matyti jos žmonės. “Visus raginu 
balsuoti kaip liepia širdis ir sąžinė”, - 
pasakė prezidentas. Rugsėjo 21 V. 
Adamkus susitiko su Rumunijos, 
Slovakijos ir Gruzijos prezidentais. 
Be to, V. Adamkus susitiko su JT 
generaliniu sekretoriumi ir dalyvavo 
JAV prezidento George W. Bush 
rengtame priėmime. BNS

Lietuvoje rugsėjo 20 d. 14 vai. 
5 min. buvo juntamas 5 balų stip
rumo pagal Richterio skalę žemės 
drebėjimas. Lietuvos geologijos 
tarnybos specialistų teigimu, virpesiai 
atslinko iš žemės drebėjimo epi
centro - Kaliningrado. Seismologai 
tvirtina, kad žemės drebėjimas buvo 
juntamas visoje Lietuvoje, nors la
biausiai - Klaipėdos krašte.Ma
noma, kad dėl Kaliningrado srities 
sausumoje kilusio žemės drebėjimo 
žemės virpesiai buvo juntami ir 
Latvijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, 
Rusijoje bei Austrijoje. “Sulaukėme 
daugybę Lietuvos vakaruose gyve
nančių žmonių skambučių. Skam
binusieji mums pranešė, kad pajuto 
stiprius žemės virpesius. Vieni iš jų 
teigė matę, kaip nuo maisto par
duotuvių lentynų krito prekės, kiti 
skundėsi trūkusiais vamzdžiais”, - 
pasakojo Lietuvos geologijos tarny
bos direktoriaus pavaduotojas Jonas 
Satkūnas. J.Satkūnas teigė, kad 5 

balų dydžio pagal Richterio skalę 
žemės drebėjimas nėra stiprus, 
tačiau Lietuvoje panašaus stiprumo 
žemės virpesiai - reti. Paskutinį sykį 
Lietuvos seisminės stotys žemės 
virpesius yra užfiksavusios 2001- 
aisiais, tačiau jų patys gyventojai 
nepajuto. Panašus į šiandieninį pagal 
stiprumą slenkamojo pobūdžio žemės 
drebėjimas buvo užfiksuotas 1974- 
aisiais Kėdainiuose. Manoma, kad 
tuometinių žemės virpesių epicentras 
buvo Balkanų regionas. Elta

Rugsėjo 21 d. darbdavių, pro
fesinių sąjungų ir Vyriausybės 
atstovai Trišalėje taryboje aptarė ga
limybę nuo ateinančių metų pradžios 
minimalią mėnesinę algą padidinti 
penktadaliu. Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos iniciatyva minima
lią mėnesinę algą (MMA) siūloma 
didinti nuo 500 iki 600 litų, o minimalų 
valandinį atlygį nuo 2,95 iki 3,45 lito. 
Ministerijos nuomone, tai kompen
suotų infliaciją, kuri, kaip progno
zuojama, 2005 m., palyginti su 2004 
m., sieks 2,9 proc., sumažins darbo 
jėgos migraciją ir skatins ūkio plėtrą. 
Galutinės nuomonės šiuo klausimu 
nei darbdaviai, nei profesinės sąjun
gos dar nėra išsakę. MMA Lietuvoje 
yra viena iš mažiausių tarp ES nau
jokių ir sudaro 144 eurus. Mažesnė 
ji yra tik Latvijoje - 121 euras. Tuo 
tarpu Estijoje MMA yra 159, Slo
vakijoje - 163, Lenkijoje - 183, Če
kijoje - 211 eurų. Kipre MMA siekia 
600, Maltoje - 563, Slovėnijoje - 484 
eurus. Tikimasi, jog augant mini
maliam atlyginimui bus pristabdytas 
migracijos srautas. Šiuo metu darbo 
rinkas Lietuvai yra atvėrusi Didžioji 
Britanija, Airija ir Švedija. Nuo ru
dens laukiama, jog migracijos įsta
tymus liberalizuos Ispaniją kuri ypač 
patraukli nekvalifikuotiems darbuo
tojams. Tikėtina, kad 2006 m. visiš
kai atsivers Italijos, Portugalijos, 
Graikijos, Danijos, Prancūzijos, Bel
gijos, Olandijos bei kitų šalių darbo 
rinkos. Pvz., Portugalijoje MMA yra 
- 366, Ispanijoje - 491, Graikijoje - 
505, Belgijoje -1233 eurai. Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija ne kar
tą yra pareiškusi, kad esant menkai 
MMA žmonėms parankiau ne ieško

tis darbo, o naudotis socialine para
ma ir gauti didesnes pašalpas. Elta

Lietuvos geologijos tarnyba 
prie Aplinkos ministerijos išleido pir
mąjį lietuvišką enciklopedinį hidro
geologijos terminų žodyną. Jame 
pateikti svarbiausi hidrogeologijos ir 
su ja susijusių mokslo bei technikos 
šakų terminai keturiomis - lietuvių, 
anglų, vokiečių ir rusų - kalbomis. 
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 
susidarė palankios tarptautinio ben
dradarbiavimo sąlygos, tačiau Rytų 
ir Vakarų Europoje vartojami hidro
geologijos terminai iki šiol nebuvo 
suderinti. Tai trukdė plėtoti profesinį 
dialogą skelbti mokslo darbus užsie
nio leidiniuose. Naujasis žodynas - 
pirmasis rimtas mėginimas pasirūpinti 
lietuviškąja hidrogeologijos terminija. 
Jame pateikta 1190 terminų. Žodyne 
naudojama rodyklių sandara leidžia 
rasti reikalingą sudurtinį terminą tiks
liai nežinant jo pavadinimo ir visų jį 
sudarančių žodžių, o paieškinis termi
no žodis dažnai sudaro terminų lizdą 
kuriame galima rasti visus darinius 
su juo. Žodyno rengėjai (atsakingasis 
red. - prof. V. Juodkazis) tikisi, kad jo 
pasirodymas paskatins specialistus 
daugiau dėmesio skirti lietuviškiems 
hidrogeologijos terminams ir padės 
sukaupti papildomos medžiagos 
antrajam leidimu. Elta

Beveik pusė (49%) Lietuvos 
gyventojų nesitiki, kad per arti
miausius metus jų gyvenimas gali 
keistis, rodo tyrimas. Visuomenės 
nuomonės ir rinkos tyrimų grupės 
RAIT atliktos apklausos duomenimis, 
nors pusė Lietuvos gyventojų jokių 
permainų nelaukia, tačiau kas trečias 
(32,1%) apklaustasis tiki, kad per 
artimiausius metus gyvenimas page
rės. Savo gyvenimo pagerėjimo per 
artimiausius metus labiausiai tikisi 
jaunesni nei 30 metų, turintys aukštąjį 
išsilavinimą gyvenantys didžiuo
siuose miestuose bei gaunantys di
desnes nei 600 litų pajamas vienam 
šeimos nariui per mėnesį Lietuvos 
gyventojai. 30-49 metų amžiaus 
Lietuvos gyventojai labiau linkę 
manyti, kad per artimiausius metus 
jų gyvenimas nepasikeis. BNS
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VILTIS, LAUKIANT SEIMO RINKIMŲ
Juozas KOJELIS

Vos nutilus prezidento R. Pakso apkaltos triukšmui, 
iškilo ne mažiau triukšminga korupcija įtariamųjų Seimo 
narių byla. Sunkesni kaltinimai krito ant trijų - soc- 
demonkrato, socliberalo ir konservatoriaus galvų, lyg tai 
lengvesni ant keturių liberalcentristų. Kad skaitytojas 
lengviau susiorientuotų gan tankiame Lietuvos politinių 
partijų miške, primename tų partijų vadovus ir autoritetus:

Socdemokratų - Brazauskas, Juršėnas, Kirkilas, 
Andriukaitis;

Socliberalų-Paulauskas, Skardžius, Ramanauskas, 
Kvietkauskas;

Konservatorių - Landsbergis, Kubilius, Juknevičienė, 
Vidžiūnas;

Liberalcentristų - Zuokas, Glaveckas, Masiulis, 
Steponavičius.

Kaip ir buvo galima tikėtis, politikos upėje skęstan- 
tiems partiečiams partijų vadovybės išmetė gelbėjimosi 
virves. Televizijoje pasirodęs Brazauskas kalbėjo, kad 
visos Sovietų s-gai priklausiusios “šalys” susiduria su 
panašiais sunkumais, o Kubilius “Tremtinyje” įrodinėjo, 
kad ne lietuviška korupcija kelia didžiausią pavojų 
Lietuvos politinei sistemai, bet Rusijos strateginiai 
interesai. Sis kategoriškumus mėgstantis politikas “imi
tuojamą kovą su korupcija” pavadino “užsiiminėjimu 
niekais”. Gi socliberalai kyšių ėmimu įtariamą partietį iš 
partijos pašalino. Liberalcentristai ginasi unisonu, 
jausdami paties prezidento palankumą.

Galima patikėti, kad įtariamieji nesiekė asmeninės 
naudos, o tik norėjo uždirbti pinigų savo partijoms, bet 
tada implikuojamos pačios partijos. Numestos virvės 
ištraukti partijas iš drumzlinos srovės tikrai per silpnos.

Lyderių argumentacija primena jaunystėje skaitytą 
vegetaro autoriaus apysaką apie veršiuką, kurį buvo pa
gavę pikti plėšikai ir ruošėsi pjauti. Veršiuko šeimininkui 
pasisekė jį išgelbėti. Bet po kiek laiko šeimininkas nutarė 
verši ūką paskersti. Vedamas iš tvarto veršiukas nujautė 
pavojų - visaip muistėsi ir stengėsi ištrūkti, o šeimininkas 
kalbėjo: “Kvailiukas, aš ne plėšikas. Aš tavo šeimininkas, 
kuris tave auginau ir išgelbėjau iš plėšikų. Kodėl tu dabar 
drebi? Į plėšikų rankas daugiau nepakliūsi”.

Pastoviai apsigyvenus Lietuvoje ir įdėmiai stebint 
politinį gyvenimą, galima matyti, kad tie, kuriems “pa
sisekė” įsitvirtinti politikoje ir ekonomikoje (tokių yra apie 
20%), mažiausiai paiso bendrosios gerovės ir į tautą žiūri 
lyg į apysakos veršiuką. Gal ir nesiruošia jo pjauti, bet 
nustumia į beviltišką pašalį, o apie bendrąją gerovę 
prakalba tik prieš rinkimus.

Kokie neįtikėtini manevrai vyksta artėjančių Seimo 
rinkimų kampanijoje, gali pailiustruoti toks pavyzdys. 
Vilniaus meras paskelbė, kad savo kandidatūrą stato ne 
Vilniaus mieste, bet toje pačioje rinkimų apygardoje Kė
dainiuose varžytis su turtingu rusų imigrantu Uspaskich, 

kuris 2000 m. rinkimus į Seimą laimėjo ar ne 67% 
dauguma. Visi plojome Vilniaus merui už jo drąsą. 
Uspaskich viešai už įvairius miglotumus dabar kritikuo
jamas, nors prez. Adamkus jį ir buvo įtraukęs į oficialią 
delegaciją vykdamas Maskvon pas Rusijos Putiną. Bet 
dabar pikti liežuviai kalba, kad ne drąsa, bet susitarimas 
po stalu nuvedė Vilniaus merą į Kėdainius. “Veršiukas" 
paplos merui už “drąsą”, o jiedu nė vienas nepralaimės. 
Jei Uspaskich’o Darbo partija, kaip pranašaujama, laimės 
rinkimuose daug vietų, tai vienas iš “varžovų” taps min. 
pirmininkas, o antras Seimo pirmininkas.

Ar taip bus, pamatysime rinkimų dieną, spalio 10 d.
Registruojant politinio gyvenimo negeroves, negalima 

nepastebėti ir viltingų prošvaisčių. Politinėje arenoje 
pasirodė trejetas partijų - viena nauja ir dvi atsinau
jinusios- kurios korupcija ir kosmopolizmu pritvinkusioje 
atmosferoje akcentuoja dvasines vertybes: tautiškumą, 
krikščioniškos dvasios valstybės gyvenime stiprinimą ir 
moralės į politiką grąžinimą. Apie tokias vertybes pinigais 
iš neaiškių šaltinių turtingos partijos nekalba. Partijos, 
viešai ir slaptais susitarimais kontroliuojančios Seimą, 
save dosniai apdovanoja lėšomis rinkiminėms kampa
nijoms vesti (liberalcentristai gauna ar ne 1 mil. 600 tūks
tančių litų) gi dvasines vertybes akcentuojančių partijų 
prie tų pinigų neprileidžia. Tauta apie jas neturi žinoti, 
nes juk tai senienos...

Tos try s partijos, kurių kandidatus į Seimą užsienyje 
gyveną Lietuvos piliečiai ir dvasine tautos gerove 
susirūpinę tautiečiai Lietuvoje turėtų paremti, yra:

Lietuvos kelias, pirmininkė docentė dr. Lilijana Astra;
Nacionalinė centro sąjunga, pirmininkas dr. Ro

mualdas Ozolas;
Lietuviu tautininkų sąjunga - pirmininkas inž. Klemas 

Inta.
Šios neturtingos partijos rinkiminėje akcijoje ben

dradarbiauja savo tarpe, jas paremia kai kurios visuo
meninės organizacijos. Užsienio lietuviai, Lietuvos 
piliečiai ir nepiliečiai, padarytų svarbų pasitamavimą 
Lietuvai, jei laiškais, telefonu, faksogramomis ir elek
troniniu paštu paragintų gimines ir bendraminčius 
Lietuvoje, kad spalio 10 pabalsuotų už tų partijų kan
didatus, o taip pat paremtų finansiškai.

Rinkimuose balsuojama ne tik už atskirus kandidatus, 
bet ir už rinkimuose dalyvaujančias partijas. Rašantysis 
gerai susipažinęs su Lietuvos kelio programa ir kviečia 
balsuotojus Lietuvoje ir užsienyje spalio 10 pabalsuoti 
už balsavimo biuletenyje 9-ju numeriu įrašytą partiją 
Lietuvos kelias. Balsuodami užją, balsuojame už dvasinę 
ir medžiaginę Lietuvos gerovę.

Paneigę dvasines vertybes, bendrosios tautos gerovės 
nesukursime, o tik purensime dirvą korupcijai ir kos
mopolitizmui. Kaunas, 2004 rugsėjo 20 d.
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(atkelta iš 1 psl.)
Antras seimo posėdis

Rugpjūčio 6 d. Mišios buvo aukojamos viešbutyje už 
mirusius Lietuvos vyčius ir organizacijos rėmėjus, ku
rias koncelebravo prelatai kun. J. Anderlonis ir kun. A. 
Contons. Jiems asistavo diakonas Jonas Šarka. Pianinu 
grojo muz. Faustas Strolia.

Antrą posėdį malda pradėjo prel. J. Anderlonis. Apie 
įvykius Lietuvoje ir Lietuvos garsėjimąkalbėjo L. V. or
ganizacijos Lietuvos reikalų komiteto pirmininkas John 
Mankus ir garbės narė Loreta Stukienė, kuri paminėjo, 
kad ji Xavier universitete Chicagoje buvo pakviesta kal
bėti apie Šiluvos Mergelės apsireiškimą Lietuvoje ir L. V. 
organizacijos naujai įsteigtą padalinį- Šiluvos Mergelės 
fondą. Padalinio tikslas yra melstis į Šiluvos Mariją ir 
aplankyti tas vietas, kur stebuklai vyko. L. Stukienė pla
čiau pranešė apie šio fondo pereitų metų veiklą. Univer
sitetui buvo padovanotas Sės. Mercedes nutapytas Šilu
vos Marijos paveikslas, kuris pakabintas koplyčioje. Mu
zikas F. Strolia parašė muziką ir žodžius Šiluvos Mergelės 
giesmei.

• Ritualų komiteto pirmininkė Lee Moore paskelbė 
4-to laipsnio kandidatus: Bemice Wisnauskas, 10 kuopa; 
Harold Kaminskas, 29 kp; Irena Gečas-McCarthy, Anna- 
marie Berger, Elaine Pacousky, Loretta Pant, Michael F. 
Petkus, visi iš 96-tos kp.; Marion Wydra, 144 kp; Agnės 
Mrma, 152 kp; ir Florence Morris, 153 kp. (bus daugiau)

Sėkmingai praėjo 
90-tosios Lietuvių dienos

Lietuvos Vyčių Anthracite 144 kuopa, veikianti St. 
Clair, PA, praneša, kad š.m. rugpjūčio 14-15 d. Schuylkill 
Shoping Mali - Center Court, Frackville, PA, suruoštos 
sukaktuvinės 90-tosios Lietuvių dienos sėkmingai ir 
gražiai praėjo. Iškilios šventės rengėjai buvo Lietuvos 
Vyčių 144 Anthracite kuopa, veikianti St. Clair, PA.

Lietuvos Romos Katalikų kunigų sąjunga ruošdavo 
Lietuvių dienas nuo 1914 m. Šventės tikslas būdavo 
atšvęsti Žolinės šventę ir suburti lietuvių kilmės dalyvius 
prisiminti lietuviškus papročius ir tradicijas. Šventės 
pelnas visuomet būdavo skiriamas Lietuvos labdarai. 
Prieš 30 metų , kai jau vyr. amžiaus lietuviai kunigai išmirė 
ir jaunesni svetimtaučiai kunigai perėmė jų vietas bei 
parapijas, LR katalikų kunigų sąjunga pakvietė Lietuvos 
Vyčių 144 Anthracite kuopą perimti šią šventę. Prelatas 
Algimantas Bartkus, dabartinis popiežinės Šv. Kazimiero 
kolegijos rektorius Romoje, 1972 m. buvo vienas pa
grindinių 144 kuopos organizatorių ir LR Katalikų kunigų 
sąjungos Amerikoje narys.

Praeityje Lietuvių dienos buvo ruošamos Lakevvood 
ir Lakeside parkuose, vėliau Rocky Glen, iki tų parkų

Sėkmingai atlikę koncertą banketo metu - vargonininkas 
Virgilijus Barkauskas ir solistė Angelė Kiaušas

R. Juškaitės-Švobienės nuotr.

užsidarymo. Jau 20 metų iš eilės Lietuvių dienos ruo
šiamos SahuyIki 11 Shopping Mall-Center Court. Per dvi 
dienas susilaukta net kelių tūkstančių lankytojų.

Šeštadienį, rugpjūčio 14 d., pradėta eisena per 
Schuylkill Mali. Centras buvo ypatingai papuoštas 
tautiniais motyvais. Vyko įvairios pramogos - laimikių 
traukimai, loterijos, lietuviško kultūrinio meno parodos 
(margučių skutinėjimai ir šiaudinukai), skanus lietuviškas 
maistas, muzika pasiklausymui ir šokiams. Dalyvavo 
“Malūno” šokėjai iš Baltimore, MD, “Aušrinės” ir 
“Žilvino” tautinių šokių ansambliai iš Philadelphia, PA. 
Jaunų vyčių šokių kolektyvas “Gintaras” iš Mahanoy 
City parodė visuomenei jaunimo talentą. Grojo Joseph 
ir Brigita Kasinskas iš New Jersey, taip pat Lynne Cox, 
keliaujanti akordeonistė, su savo dainininkų grupe.

Sekmadienį buvo aukojamos Šv. Mišios seniausioje 
lietuviškoje bažnyčioje Pennsylvania valstijoje - Šv. 
Jurgio bažnyčioje, Shenandoah, PA.

Visuomenė gausiai atsilankė, dalyvavo ir rėmė Lietuvos 
Vyčių sukaktuvines 90-tąsias Lietuvių dienas ir tuo parėmė 
Lietuvos Vyčių veiklą. Dalyvavusieji buvo patenkinti, 
nes buvo gražiai, mielai ir draugiškai Lietuvos Vyčių 
priimti. Buvo gauta daug gražių atsiliepimų iš publikos. 
Dėkojame visiems už talką, atsilankymą ir paramą.

Onutė Klizas-ffargo 
Parengė Regina Juškaitė Svobienė
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Lietuvos Vyskupų Konferencijos 
plenarinis posėdis

Rugpjūčio 31 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje vy
kusiame Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenariniame 
posėdyje dalyvavo visi Lietuvos vyskupai ordinarai ir 
augziliarai, išskyrus Kauno arkivyskupo augziliarą vysk. 
Joną Ivanauską. Kartu su Lietuvos vyskupais posėdžiavo 
apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Peter Stephan Zur- 
briggen ir nunciatūros patarėjas mons. Charles Balvo.

Vyskupai aptarė visuomenės dvasinę būklę ir bendrą 
situaciją Lietuvoje artėjant Seimo rinkimams, susitelk
dami ties problemomis ir rūpesčiais, apie kuriuos kaip 
ganytojai turėtų kalbėti tikintiesiems. Pasidalyta nuomo
nėmis, į ką rinkimų išvakarėse dera atkreipti visų geros 
valios Lietuvos piliečių dėmesį. Parengtas šias mintis iš- 
dėstantis vyskupų laiškas ir nuspręstąjį paskelbti per Šiluvos 
Švenčiausiosios Mergelės Marijos Gimimo atlaidus.

Šventasis Tėvas laiką nuo šių metų spalio mėnesį 
rengiamo Eucharistinio kongreso iki kitų metų lapkričio 
mėnesį vyksiančio Vyskupų Sinodo paskelbė Eucha
ristiniais metais. Vyskupai aptarė, kaip geriausia minėti 
šiuos metus Lietuvoje, svarstė preliminarius pasiūlymus 
ir sielovadinius akcentus. Atkreiptas dėmesys, kad labai 
svarbu padėti žmonėms geriau suprasti ir išgyventi šv. 
Mišių prasmę, priimti Eucharistiją kaip krikščioniško 
gyvenimo viršūnę ir šaltinį, nes tik ji įgalina sukurti gyvą 
bendruomenę. Vyskupai pabrėžė būtinybę skatinti 
tikinčiuosius sąmoningiau dalyvauti šv. Mišiose, vėl 
atrasti, ką reiškia švęsti sekmadienį. Sutarta, kad 
Eucharistiniais metais reikėtų visose vyskupijose įvesti 
ilgesnės trukmės Švč. Sakramento adoraciją. Artimiausiu 
metu bus sudaryta komisija, kuri parengs detalius 
renginių planus ir numatys leidinius Eucharistiniams 
metams paminėti. Ši komisija taip pat padės Vyskupų 
Konferencijai pasirengti Vyskupų Sinodui.

Vyskupai patvirtino Liturginės komisijos instrukciją 
kunigams dėl naujo lietuviško Laidotuvių apeigyno, 
kuris išleistas praėjusį menesį. Rengiant naujus apeigynus 
Lietuvoje toliau įgyvendinama Visuotinėje Bažnyčioje 
po Vatikano II Susirinkimo pradėta ir daugelyje katali
kiškų kraštų labiau pasistūmėjusi liturginė reforma. 
Instrukcija siekiama padėti kunigams, kad jie netruktų 
įvesti reformuoto apeigyno nuorodas ir deramai pa
aiškintų žmonėms pakeitimų prasmę.

Posėdyje svarstytas Caritas strateginio plano 2005- 
2008 metams projektas. Pasikeista mintimis, kokį teisinio 
registravimo pavidalą turinčios struktūros (organizacijos, 
įstaigos) geriausiai atitiktų Bažnyčios karitatyvinės 
veiklos pobūdį. Vyskupai sutarė, kad įmanomos ir tam 
tikrais atvejais naudingos įvairaus teisinio statuso 
struktūros, tačiau iš esmės Caritas turėtų likti sudėtine 
religinės bendruomenės dalimi. Didžiausias dėmesys 
privalo būti skiriamas savanoriškai veiklai parapijose; 
reikia stengtis, kad parama stokojantiems būtų teikiama 
ne tik centruose, bet ir atokesnėse vietovėse, kur šalpos

Padėkokime už Apvaizdos globą
Vyskupų laiškas, skirtas Baltijos kelio sukakčiai 

rugpjūčio 23-čiajai

Prieš penkiolika metų Lietuva, Latvija ir Estija išėjo į 
Baltijos kelią. Susikabinę rankomis žmonės sudarė ne 
vien gyvą grandinę nuo Vilniaus iki Talino. Jie sudarė 
gyvąją bendruomenę, kurią vienijo viltingi įsipareigojimai 
sąžinės laisvei, asmens orumui, dvasinei visuomenės 
sveikatai ir ūkio gerovei. Bendruomenę, kuri pasipriešino 
melui, dviveidystei ir priespaudai.

Pirma mintis, kuri ateina į galvą prisiminus šią iš 
milijonų rankos paspaudimų nuaustą vienybės juostą - 
nėra sunku susiburti į bendruomenę, telkiamą idealų. 
Šimtus kartų sunkiau tokią bendruomenę puoselėti, 
praplėsti ir užgrūdinti. Be Dievo pagalbos piliečių ryžtas 
ir gera valia nepajėgia ilgai išlaikyti interesų ir žmogiškų 
aistrų draskomos visuomenės vienybės.

Todėl minėdami Baltijos kelio sukaktį raginame visus 
katalikus maldauti Visagalį, kad jis neapleistų anuomet 
gimusios laisvės bendruomenės. Prašykime, kad jis 
gaivintų mumyse artimo meilę, kad padėtų rauti pavydo 
piktžoles ir augintų pasitikėjimą, pilietinę savigarbą, 
džiaugsmą dėl kaimyno ir visos visuomenės sėkmės.

Kreipiamės į kitų broliškų krikščionių Bažnyčių 
vadovus - pakvieskite šią dieną savo tikinčiuosius dėtis 
prie bendros maldos, idant nė vienas Lietuvoje nesijaustų 
mažesnis, atstumtas, pamirštas, Nepriklausomybės ir 
visuomenės permainų bangos nustumtas į šalikelę. Prie 
maldos už Lietuvos vienybę.

Išgyvenkime bendrumą ne vien susirinkę į iškilmes 
aikštėse ir katedrose. Kiekvienoje šeimoje, parapijoje, 
maldos grupelėje raskime valandėlę padėkoti už 
Apvaizdos globą. Už tai, kad šiuos metus veda mūsų 
Tėvynę istorijos keliu be kitoms tautoms tenkančių karo 
ir bado išbandymų. Susiėmę už rankų paprašykime 
Dangiškojo Tėvo, kad padėtų atsispirti baimei, nevilčiai, 
nepasitikėjimui ir susietų mus visus neregimais broliškos 
meilės saitais.

Kardinolas Audrys Juozas Bučkis 
vysk. Sigitas Tamkevičius; 

Vyskupų konf. gen. sekret. mons. Gintaras Grušas

poreikis dažnai yra kur kas aštresnis. Vyskupai pabrėžė, 
jog ypač svarbu išlaikyti religinę Caritas veiklos dvasią, 
idant tai būtų nuoširdus krikščioniškos meilės darbas, 
kuris nepavirstų vien socialinių paslaugų teikimu.

Vyskupai buvo informuoti, kad Šventasis Sostas 
skatina Lietuvoje populiarinti Popiežiškąjąmisijų draugiją, 
kurios tikslas - skatinti tikinčiuosius domėtis misijomis, 
ugdyti misijinį katalikų sąmoningumą. Aptarta galimybė 
paskirti nacionalinį šios draugijos direktorių.

Kitas Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis po
sėdis įvyks spalio 19-20 d.

Parengta pagal 
Lietuvos Vyskupų Konferencijos informaciją
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Lietuvių Fondas 
vėl pažėrė gausybę dolerių lietuviškiems reikalams

Apie Lietuvių Fondo spaudos konferenciją Lemonte

Edvardas ŠULAITIS

Kaip paprastai taip ir šiemet Lietuvių Fondas paskyrė 
nemažą sumą dolerių lietuviškiems reikalams iš savo 
metinio pelno. Apie tai buvo pranešta LF sušauktoje 
spaudos konferencijoje, kuri įvyko rugpjūčio 11 d. PL 
Centre Lemonte, kur yra įsikūrusi ir LF raštinė.

Pelno skirstymo komisijos pirm. K. Ječius pažymėjo, 
kad 2004-siais metais komisija turėjo teisę paskirti net 
visą milijoną dolerių. Tačiau pirmame šios komisijos 
posėdyje gegužės 22 d. buvo paskirstyta 655.402 dol., o 
likusi dalis bus išdalinta antrame posėdyje šių metų 
rudenį. Jis taip pat pareiškė, kad buvo gauti 249 prašymai 
iš 152 skirtingų prašytojų. Dali tų prašymų (97) nebuvo 
patenkinti, nes neatitiko LF skirstymo gairėms ar nebuvo 
reikiamos dokumentacijos. 13 prašymų buvo atidėti dėl 
įvairių priežasčių, 11 prašymų buvo sujungti., 3 prašymai 
buvo atsiimti. Tokiu būdu buvo patenkinti 122 prašytojai. 
Sudėjus visus prašymus į krūvą, visų gautų prašymų 
suma siekė net tris milijonus 236 tūkstančius “žaliukų”.

Atidarė dr. Antanas Razma
Šiąspaudos konferenciją atidarė LF sumanytojas, LF 

tarybos pirm. Dr. A. Razma, kuris sveikino visus 
susirinkusius, pažymėdamas, jog šio susirinkimo tikslas 
yra pasidalinti mintimis su spauda, kuri galėtų informuoti 
visuomenę apie pelno paskirstymą.

Taip pat trumpai kalbėjo naujasis LF valdybos pirm. 
Arvydas Tamulis ir LF valdybos narys (irgi naujas) 

informacijos reikalams Edvardas Šulaitis. Beje, šias 
pareigas perėmė iš 4 metus dirbusio Stasio Džiugo, kuris 
taip pat tarė žodį.

Ilgiausiai aiškino Pelno skirstymo komisijos pirm. K. 
Ječius, kuris taip pat išdalino šios komisijos pranešimo 
kopijas susirinkusiems. Čia dalyviai gavo ne tik jo 
pranešimą, bet 5 puslapius įvairių skaitlinių, pažyminčių 
pozicijas - kam pinigai buvo paskirti.

Mintys iš K. Ječio pranešimo
Pranešimo pradžioje kalbėtojas pasveikino visus 

atvykusius į LF spaudos konferenciją. Jis čia tuoj pat 
pristatė pelno Skirstymo komisijos narius ir jiems 
padėkojo už pasigėrėtinai atliktą darbą.

Jis sakė:
“Komisiją sudarė LFT paskirti Kęstutis Ječius 

(pirmininkas), Algirdas Ostis, Arvydas Tamulis, Ramona 
Stephens-Žemaitienė ir dr. Kazys Ambrozaitis, antri
ninkas, ir JAV LB rekomenduoti dr. Ona Daugirdienė 
(išrinkta sekretore), Almis Kuolas, dr. Marius La- 
niauskas ir Vytautas Janušonis, antrininkas. Dėl ligos 
Vytas Janušonis skirstymo posėdyje negalėjo dalyvauti. 
Apgailestautinai jis su šiuo pasauliu atsiskyrė liepos 3- 
čią dieną. Stipendijų pakomisiją sudarė pirmininkas 
Kęstutis Ječius, Sigita Balzekienė, Konsulas Vaclovas 
Kleiza, Tadas Kulbis, Juozas Polikaitis ir prof. Andrius 
Tamulis. Visi komisijos ir pakomisijos nariai yra LF 

Lietuvių Fondo spaudos konferencijoje rugpjūčio 11 d. Lemonte, IL. Pranešimą skaito pelno skirstymo komisijos 
pirm. K. Ječius (antras iš dešinės). Taip pat matomi: dr.A. Razma, A. Tamulis ir Ed. Šulaitis
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pilnateisiai nariai.
Posėdžiuose dalyvavo, be balsavimo teisės LF 

pirmininkas dr. Antanas Razma. Stipendijų pakomisijos 
posėdį protokolavo LFT sekretorė Alė Razmienė. 
Paramos skirstymo posėdį protokolavau aš pats, o mane 
patikrino PSK sekretorė Ona Daugirdienė. Posėdžiai 
protokoluojami anglų kalba, ko reikalauja Illinois valstijos 
įstatai. Padėka fondo administracijai už gėrimus ir maistą 
posėdžių metu.

Šiais metais nešaukėme “Apklausos posėdžio”, 
kuriame normaliai turėjo progą pasisakyti “stambieji 
prašytojai”. Patirtis parodė, kad iš jų daugiau išsamesnės 
informacijos PSK nesulaukdavo. Komisijoje yra du nauji 
nariai: Almis Kuolas, neseniai iš San Francisco persikėlęs 
į Bostono apylinkes, ir Marius Laniauskas, iš Clevelando. 
Per trumpą laikąjie gerai suprato fondo tikslus ir veiklą. 
Jie “veikė” kaip veteranai skirstytojai.

Skirstymo posėdžiai yra uždari. Protokolai rašomi 
anglų kalboje, nes tai yra dokumentas, kurį gali prireikti 
pristatyti JAV vyriausybei. Protokoluojami tik sprendimų 
rezultatai. Tokiu būdu išlaikome konfidencialumą, kurį 
pažadame prašytojams. Posėdžiai praėjo labai sklandžiai, 
draugiškai, dalykiškoje/objektyvioje nuotaikoje. 
Nuomonės skyrėsi, tačiau nepasitenkinimų nebuvo. 
Pajėgėme elgtis demokratiškai.”

Taip pat kalbėtojas pateikė numatytus pasikeitimus 
naujose anketose. Štai, svarbesnieji iš jų:

1. Prašymų anketos yra keičiamos. Jų šiuo metu 
fondo tinklalapyje nėra ir senų anketų raštinė nesiuntinės. 
Naujas anketas bus galima gauti ar rasti š.m. gruodžio 
mėnesį, gal ir anksčiau.

2. Kiekvienam prašytojui, pranešusiam “elektroninio 
pašto adresą” (e-mail), nebūtinai savo, bet per kurį jis 
gali būti pasiekiamas. Jam bus praneštas prašymo 
registracijos numeris ir ar trūksta bet kokios prašomos 
informacijos.

3. Prašymai naudojant senas anketas nebus svarstomi.
4. Ranka pildytas anketos nepageidaujamos, nes 

dažnai neišskaitomos.
5. Pačioje stipendijos anketoje bus pakartota, kad 

parama bus teikiama tik studijuojantiems pilnu laiku.Pilno 
laiko studentas privalo užsiregistruoti mažiausiai 12 va
landų semestrui ar trimestrui. Vasaros kursai neįskaitomi 
į mokslo metus.

6. Taip pat priminsime, kad studijos gali būti paremtos 
tik studijuojantiems universitetuose ar “colleges”, 
suteikiantiems bakalauro, magistro ar doktorato 
laipsnius. Fondo gairės neleidžia remti studentus, sie
kiančius “certificates” arba studijuojančius amatų ar 
verslo mokyklose.

Klausimų netrūko
Baigdamas pranešimą, K. Ječius pažymėjo, jog jis 

yra pasiruošęs mandagiai atsakyti į įvairius klausimus. 
O tų klausimų netrūko, nors perjuos nieko pažymėtino 
neišryškėjo.

Su klausimais ar komentarais prisistatė Bronius 

Juodelis, Vytauats Radžius, Aldona Šmulkštienė, 
Arvydas Reneckis, Edvardas Šulaitis, Arvydas Tamulis, 
dr. Gediminas Balukas, dr. Kazys Ambrozaitis, Aleksas 
Vitkus, Daina Kojelytė. Taip pat čia buvo pristatyta ir 
naujoji LF administratorė Laima Petroliūnienė.

Daug kas klausė ar kalbėjo apie paskirstytas sumas 
bei pozicijas. Klausė - kodėl tam ar kitam nebuvo pa
skirta? Pirmame skirtyme nieko negavo žiniasklaida, tad 
pasakyta, jog bus rudenį paskirta. Panašiai buvo ir su 
kai kuriais kitais - jų tarpe Lietuvių Opera turės laukti 
rudens.

Iš orgnizacijų tarpo daugiausiai paramos atiteko JAV 
Lietuvių Bendruomenei (Švietimo tarybai 83 tūkst., 
Kultūros tarybai 26,500, JAV Krašto valdybai 37 tūkst. 
Socialinių reikalų tarybai 20 tūkst.). Daug gavo ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė - net 41 tūkst. Taigi, tie, kurie 
bėdavojo, kad LF Lietuvių Bendruomenę “skriaudžia” 
galėjo savo nuomonę pakeisti.

Nemaža pinigų atiteko studentų stipendijoms. Išeivijos 
studentai “apdovanoti” 64 tūkstančiais, o Lietuvos - 
46,500 dolerių.

Atrodo, kad ši spaudos konferencija buvo reikšmingas 
įvykis, nes joje gauta konkrečių informacijų apie LF 
veiklą, ypatingai pelno paskirstymo srityje ir daug kam 
bus mažiau galimybių “kibti” prie šios didžiausios ir 
svarbiausios finansinės institucijos išeivijoje.

Iš šios konferencijos buvo išsinešta teigiama gaida, 
sakanti, jog LF reikėtų visais būdais padėti sukaupti 
užsimotą 20 milijonų kapitalą, o ne ieškoti įvairių 
priekabių.

Marijos Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Naujosios Anglijos Rėmėjų

SĄSKRYDIS 
ir

MIRUSIŲJŲ PRISIMINIMAS

Marijos Nekalto Prasidėjimo Seserų Naujosios 
Anglijos Rėmėjų Sąskrydis ir Mirusiųjų pri
siminimas bus Putname, Connecticut, seselių vie
nuolyne, sekmadienį, spalio 31 d. Šio Sąskrydžio Šv. 
Mišias laikys ir pamokslą sakys (11:00 v.r.) vienuolyno 
kapelionas kunigas Vytautas Gedvainis. Po pietų bus 
Naujosios Anglijos Rėmėjų posėdis; Naujosios Ang
lijos Valdybos pirmininkės Gitos Kupčinskienės 
pranešimas ir iš Lietuvos atvykusių Matulaičio slaugos 
namuose talkinančių Kristinos Grabytės ir Margaritos 
Barškietytės pasidalinimas savo įžvalgomis apie 
socialinę globą Lietuvoje ir čia. Po to bus Mirusiųjų 
prisiminimas: Kapinių lankymas bei naujai pastaty
to kryžiaus ir naujų paminklų šventinimas ir Mišparai už 
mirusiuosius vienuolyno koplyčioje. Visi kviečiami!

Norint dalyvauti, nevėliau iki spalio 25 d. pranešti 
telefonu: (860) 928-7955.
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Kennebunkport, ME

Pranciškoni{ vasarvietėje liepos ir rugpjū
čio mėnesiais vyko daug [domių renginių: 
Ikonų kūrimo kursai, folkloro vakaras, atei
tininkų sendraugių poilsio ir studijų savaitė ir 
kt. Čia aprašysime pirmuosius du renginius. 
Apie ateitininkų sendraugių poilsio ir studijų 
savaitę tikimės gauti aprašymą kitam numeriui.

Red.

Pranciškonai - ikonų kūrėjai
Liepos 18-30 d. pranciškonų vienuolyne 

Kennebunkport, M E, vyko ikonų kūrimo
kursai. Tai jau antri metai, kai čia ruošiami 
tokie kursai. Jiems vadovauja du pran
ciškonai: brolis Paulius Vaineikis iš Lietuvos 
ir brolis Carlo Bertagnin iš Italijos. Br. 
Paulius yra studijavęs ikonų gaminimą 
Kaune ir turi jau dešimties metų patirtį ikonų 
kūrybos mene. Br. Carlo Bertagnin, italas 
pranciškonas, yra prityręs ikonografas, iko
nų mokslus studijavęs Venecijoje ir Trento, 
Italijoje; septyneris metus yra pravedęs 
ikonų kursus Lietuvoje ir darkeliolikąmetų 
- kitose valstybėse.

Brolis Carlo yra atvažiavęs į Lietuvą 
pagelbėti lietuviams pranciškonams; jis jau 
trys su puse metų nuolatos gyvena lietuvių 
pranciškonų tarpe. Yra išmokęs lietuvių 
kalbos tiek, kad jau gali paskaitas skaityti 
lietuviškai.

Apie ikonų gaminimo kursus Kennebunk
port, ME, Amerikos visuomenė iš anksto 
buvo painformuota specialia brošiūra. 
Susidomėjusių buvo daugiau negu vietų - į 
kursus priimami tik penkiolika asmenų. O 
norinčių dalyvauti buvo daug daugiau.

Pereitą vasarą tie abu pranciškonai pirmą 
kartą sėkmingai pravedė ikonų gaminimo 
kursus. Šiemet jau antrą kartą tokie pat 
kursai vyko vienuolyno noviciato patalpose. 
Kursai susideda iš ciklo paskaitų apie 
ikonografijos istoriją, apie ikonų simboliką, 
estetiką. Lietuvių kalba pravedamos 
paskaitos tuoj pat buvo verčiamos į anglų 
kalbą.

Kursu metu dalyviai, instruktorių pri
žiūrimi, privalo patys pasigaminti po vieną 
ikoną. Tam gauna visą medžiagą; iš liepos 
medžio specialiai paruoštą lentelę, drobę, 
klijus ir dažus. Darbui skiriamos 35 valandos.

Įdomu pastebėti, kad kursų dalyviai buvo 
ne vien katalikai, bet įvairių krikščioniškų 
religijų nariai. Pr. G.

Iš. d. į k.: Br. Paulius Vaineikis, Br. Carlo Bertagnin ir 
kursų dalyviai

Br. Paulius Vaineikis gamina ikoną

. .... Visos nuotraukos Tėv. Pr. GiedgaudoIkonų kursų dalyviai b
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48-toji LFB
Lietuviškų studijų savaitė

Juozas BAUŽYS

Michigano “Dainavoje” rugpjūčio 22-29 d. vyko 
darbinga 48-toji Lietuviškų studijų savaitė. Joje dalyvavo 
ir iš Lietuvos atvykęs Garliavos gimnazijos direktorius 
ir ĮLF Lietuvos Filialo valdybos pirmininkas Vidmantas 
Vitkauskas. Poros pirmųjų dienų posėdžiuose buvo ap
tariami įvairūs LFB reikalai. Rytais šv. Mišias pradžioje 
aukojo kun. Vytautas Volertas, o vėliau - kun. Antanas 
Gražulis, S J. Paskaitų bei pranešimų temos buvo įvairios 
- nuo šalpos darbų iki istorijos, politikos ir net muzi
kos.

Dr. Rožė Šomkaitė savo pranešime papasakojo apie 
pastangas ir darbus, kuriuos ji ir Tautos Fondas atlieka 
šalpos Lietuvai, mokyklų įsitvirtinimo ir knygų platinimo 
srityse. Dr. Romualdas Kriaučiūnas skaitė paskaitą, ku
rioje iškėlė pagrindinius metodus, kaip bet kurioje sri
tyje kiekvienai organizacijai geriausiai organizuotis užsi
brėžtiems tikslams atlikti. Apie Chicagoje gražiai 
veikiantį Lituanistikos tyrimų ir studijų centrą kalbėjo 
prof. dr. Jonas Račkauskas, kuris tarp kitko buvo ir šios 
savaitės vyriausiu virtuvės šefu. LTSC darbuotoja 

Kristina Lapenytė-Bareikienė apžvelgė lietuviškas 
kultūrines knygas, neseniai išleistas čia LTS centre, o 
taip pat ir pačioje Lietuvoje.

Dr. Augustinas Idzelis labai įdomiai kalbėjo apie 1941 
metų sukilimo faktų iškraipymą dabartinėje Lietuvoje. 
Kai kurie Lietuvos istorikai labai neteisingai kaltina Lai
kinąją Vyriausybę dėl holokausto. Dr. Idzelis iškėlė būti
ną reikalą pažinti tikrą savo tautos istoriją.Jo mintis 
papildė amerikietis advokatasJoseph McGinness, labai 
artimai susipažinęs su OSI keliamomis bylomis, kuriose 
daug kartų jam yra tekę ginti neteisingai kaltinamus 
asmenis. Jis tvirtino, kad tuose teismuose OSI naudoja 
netikrus dokumentus, apmokytus “profesionalus” 
liudininkus irtam išleidžia milijonus dolerių.

Rašytojas Vytautas Volertas kalbėjo apie praėjusį XX- 
tąjį amžių - mokslo, išradimų, taip pat ir karų bei teroro 
amžių, kuris ilgai okupacijai buvo prispaudęs ir lietuvių 
tautą. Ši sovietinė okupacija labai sunkiai paveikė tautos 
dvasią ir reikia apgailestauti, kad Rusija dabar net negal
voja apie norą atsilyginti už padarytus dvasinius bei 
medžiaginius nuostolius. Dr. Vytauto Bieliausko paskaita 
apie globalizaciją ir tautiškumo bei tapatybės išlaikymą 
atskleidė gerąsias ir blogąsias dabar pasaulyje vykstan
čias globalizacijos puses. Jo nuomone, išlaikyti ateityje 
savo tautiškumą ir tapatybę bus be galo sunku. Tad 

(nukelta i 10 psl.)

Folkloro vakaras 
pranciškonų vasarvietėje

Liepos 31 d., šeštadienį, pran
ciškonų vasarvietėje vyko lietuvių 
dainų ir šokių vakaras. Programą 
išpildė Lietuvos folkloro žinovai iš 
“Neringos” stovyklos.

Su pačia programa supažindino ir 
ją pravedė Dainora Kupčinskaitė. 
Loreta Sungailienė padainavo se
noviškas liaudies dainas, palydėda
ma kanklėmis. Lietuviškus liau
dies šokius pademonstravo Alvydas 
Aliūras, Dainora Kupčinskaitė, 
Loreta Sungailienė; drauge šoko ir 
bandonija palydėjo Darius Moc
kevičius.

Koncertas buvo nuotaikingas: 
vyko lauke priešais svečių namus, po 
ąžuolais. Kartu šokti ir dainuoti buvo 
kviečiami programos klausytojai - 
žiūrovai. Visi buvo dėkingi nerin- 
giečiams už gražų vakarą.

Pr. G.

Programos atlikėjai (iš k.): Alvydas Aliuras, Dainora Kupčinskaitė, 
Loreta Sungailienė ir Darius Mockevičius

Tie patys atlikėjai demonstruoja liaudies šokius
Abi nuotraukos Tėv. Pr. Giedgaudo
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48-toji LFB
Lietuviškų studijų savaitė

(atkelta iš 9 psl.)

svarbu, kad bent savo pačių intelektualinis turtas būtų 
labiau gerbiamas ir kad pati Lietuvos valstybė labiau 
susirūpintų savo išeiviais.

Dr. Kęstutis Skrupskelis savo paskaitoje priminė 
prieškario Lietuvoje gražiai su studentais dirbusio plataus 
mąsto intelektualus, kaip pvz., Eretas, Pakštas, Šalkaus
kis, ir apgailestavo, kad šiuo metu Lietuvoje tokių asme
nybių ir intelektualų nematyti. Dabartiniai universitetų 
profesoriai pasitenkina vien “gaspadorišku” savo pareigų 
atlikimu, o ne tautos auklėjimu. Liuda Rugienienė kalbėjo 
apie pastebimą Pasaulio lietuvių bendruomenės augimą, 
bet kartu atskleidė ir didėjančios lietuvių emigracijos 
blogąsias puses. Svečias iš Lietuvos direktorius Vid
mantas Vitkauskas keliuose savo pranešimuose apžvelgė 
ĮLF Lietuvos filialo veiklą, papasakojo apie neseniai 
Kaune vykusias jų studijų dienas. (Apie jas kalbėjo ir 
ten dalyvavę iš JAV - dr. K. Ambrozaitis, P. A. Raulinai- 
tis ir dr. K. Skrupskelis). Vitkauskas taip pat plačiai 
papasakojo apie Garliavos gimnazijoje vykdomą tautinio 
švietimo darbą. Kalbėdamas Lietuvos ekonominiais ir 
politiniais klausimais, jis išreiškė susirūpinimą dėl per 
didelio susiskaldymo į partijas ir dėl vis neišnykstančių 
sovietizmo liekanų.

Vienos vakaronės metu Skirmantė Miglinienė parodė 
vaizdajuostę iš lietuvių tremtinių ir politinių kalinių 

suruoštos ekspedicijos į buvusį tremtinių lagerį Ka
zachstane. Ji pati turėjo progos vienoje panašioje 
ekspedicijoje dalyvauti, tad salėje galėjo papildyti 
vaizdajuostę ir savo įspūdžiais.

Penktadienio literatūros vakare buvo prisimintas 
poetas Jonas Aistis. Jo kūrybą skaitė Aušra Gylytė-Kar- 
kienė. Savosios poezijos posmus skaitė Julija Švabaitė- 
Gylienė ir dr. Jonas Šalna.

Savaitė buvo užbaigta koncertu. Pianistas Riman
tas Vongras po savo paskaitos apie simbolius ir muziką 
paskambino Čiurlionio, Baltrušaičio ir Skriabino kūri
nius.

Iš k.: svečias iš Lietuvos Vidmantas Vitkauskas, Juozo 
Lukšos-Daumanto gimnazijos direktorius Garliavoje; 
dr. Nijolė Bražėnaitė; dr. Petras Kisielius; Juozas Ardys

Lietuvių Fronto Bičiulių 48-tosios poilsio ir studijų savaitės, vykusios š.m. rugpjūčio 22-29 d. Dainavos stovykloje, 
dalis dalyvių Jono Urbono nuotraukos
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XII Lietuvių Tautinių šokių šventės įspūdžiai

Vasara - atostogų metas, bet Lie
tuvių Bendruomenės gyvenime jokių 
atostogų nėra, renginius keičia šventės 
ir įvairios sukaktys. Vienas iš šios vasa
ros įsimintinų renginių - XII tautinių 
šokių šventė, vykusi Chicagoje. Joje 
dalyvavo daugiau kaip 1600 šokėjų. Ši 
šventė įspūdinga dar ir tuo, kad joje 
dalyvavo šokėjai iš Brazilijos, Kanados 
ir Lietuvos.

Birželio 30 d. vyko oficialus šventės 
atidarymas ir tuo pačiu metu buvo 
parengta Lietuvių tautodailės instituto 
paroda. Visus norinčius įsigyti gražių 
autentiškų lietuviškų rankdarbių kvietė 
rankdarbių bei meno kūrinių mugė, 
veikusi tris dienas O’Hare viešbutyje.

Ketvirtadienį prieš pietus jau prasi
dėjo šokėjų repeticijos, jos vyko ir 
penktadienį. Tad šeštadienį, kas atvy ko 
į šventę, pamatė ir džiaugėsi nuostabia 
tautinių šokių pyne. Visos šokėjų grupės 
pasirodė šauniai, žiūrovus sujaudino visų 
bendrai atliekamas “Suktinis.”

Iš Rytinio Amerikos pakraščio į 
šventę atskubėjo Bostono “Sambūrio” 
šokėjų keturios grupės, Connecticuto 
- “Vėtra” iš Nevv Haveno ir Hartfordo 
“Berželio” dvi šokėjų grupės, “Lieps
nos” šokėjai iš Nevv Jersey, “Žilvinas” 
ir “Aušrinė” iš Philadelphijos. Pasige
dome šokėjų iš NY apygardos, kur tiek 
daug gražaus jaunimo.

Malonu pažymėti, kad visų šokių 
grupių vadovai ir mokytojai buvo pa
gerbti JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos padėkomis, šventei
specialiai padarytais žymenimis - atminimo lentelėmis. 
Jaudinančia kalba-padėka į mokytojus kreipėsi Krašto 
valdybos pirmininkė Vaiva Vėbraitė. “Mieli mokytojai, 
jūs pajutote šiandien kaip jūsų ištisų metų, o gal ir ilgesnis, 
darbas, rūpestis ir savų grupių globa, visoms grupėms 
sujungus rankas - pavirto galinga jėga. Aš puikiai 
atsimenu pirmą šventę, į kurią keliavau kaip “Vėtros” 
mokytoja. Užtad žinau, kad darbas su grupe, kuris neša 
gražius vaisius savame kaime, atneša visiškai kitokio 
masto derlių kas ketveris metus vykstančioje Šokių 
šventėje. Tas derlius - mūsų bendruomeniškų, daly
vaujančių šeimų, mūsų šokančio atžalyno suvokimas, 
kad jie - susibūrę iš arti ir toli - yra Lietuvos ir lietuvijos 
spindintis veidas.”

XII-tosios Lietuvių tautinių šokių šventės vaizdai ir dalyviai
Edvardo Šulaičio nuotraukos

“Šį Lietuvos veidą prisiminsime po šventės. Šį veidą, 
mus kviečiantį džiaugtis, gėrėtis savo Tėvyne ir vienas 
kitu, nes esame vieno paveldo žmones. Pavelde at
randame savo bendrą kalbą, bendrą raštą, bendrą ritmą 
ir judesį. Pavelde atrandame savo bendruomenę ir laiko 
tiltus, jungiančius lietuvijos praeitį, dabartį, ateitį.”

Šventės metu, klausantis laikinojo Lietuvos Res
publikos prezidento A. Paulausko kalbos, širdis sujaudino 
jo pasakyti žodžiai ir mums naujiems atvykusiems pri
minė Dainų ir Šokių šventes Lietuvoje. Tai tikrai jau
dinantis reiškinys. Norisi tikėtis, kad sekančioje - 
tryliktoje šokių šventėje matysime dar gausesnį šokėjų 
būrį iš kraštų, kur puoselėjamas lietuvių tautos šokis.

Sigita Šimkuvienė
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Dievo valia buvo - 
sugrįžti į Lietuvą

Mieli skaitytojai, gal prisimenate prieš metus mes 
aprašėme laikraštyje įavarijąpakliuvusiąir labai smarkiai 
sužeistą studentę iš Lietuvos Liną ir prašėme jūsų 
pagalbos.

Philadelphijos ir jos apylinkių lietuviai, tai tikrai niekad 
neužmirš Linos, nes jos nelaimė išbandė mūsų bendruo
menės narių meilę artimui, draugiškumą, pasiaukojimą... 
Mes buvome sužavėti kiekvienu žmogumi, kurie tik 
sužinoję apie Linos nelaimę skubėjo jai padėti... Buvo 
tikras stebuklas stebėti, kaip kiekvienas žmogus, at
skubėjęs prie Linos lovos su jiems Dievo duotais sugebė
jimais ir patirtimi, galėjo kaip nors padėti Linai. Ne visi 
galėjo atvykti į ligoninę - kiti atsiuntė auką, maldavo 
Dievo pagalbos, siuntė į ligoninę gėles, linkėjimus pagy
ti.... Nors medikai ir lankytojai visokiais būdais stengėsi 
Liną gelbėti, bet dažnai žmonių pastangos padėti būna 
nepakankamos - niekas nedrįso pranašauti, kokia ateitis 

laukia Linos. Bet Dievui nėra neįmanomų dalykų. Lietu
viai ir amerikiečiai, kurie tiktai žinojo apie Liną ištikusią 
nelaimę, meldė Dievą pasigailėti Linos ir jos mamos. 
Kam nors kilo mintis prašyti Šv. Tėvo Pijaus pagalbos, 
prašant Linai stebuklingo pagijimo. Šv. Andriejaus 
parapijos klebonas Petras Burkauskas atvyko į ligoninę 
pas Liną su Šv. Tėvo Pijaus relikvija - pirštine, prašyti 
Dievo Linai stebuklingo pagijimo. Atrodė, kad Lina visa 
savo esybe dalyvavo maldoje... Ir pradėjo po truputėlį 
kiekviena diena gerėti.

Nors mes ir prašome Dievą stebuklų, bet savo malda
vimus užbaigiame „tegul būna Tavo valia“. Kokie mes, 
Philadelphijos ir jos apylinkių lietuviai, buvome palaiminti, 
kad 2003 metų vasaros pabaigoje galėjome patys 
dalyvauti ir stebėti įvykusį stebuklą... Dievo valia buvo 
- Lina sugrįžo į gyvenimą ir į Lietuvą: tęsė ir baigė 
žurnalistikos studijas ir visiems savo geradariams atsiuntė 
savo rašinėlį.

Žmogus, kuris su mašina Liną partrenkė ir paliko ją 
mirčiai, niekad nebuvo surastas.

Dar karta ačiū visiems, atsiliepusiems į pagalbos 
šauksmą! Vitalija ir Jonas Dunčiai

Nelaimė gali atnešti laimę
Šį teiginį kartais ir sunku suprasti. Bet toks likimo 

žingsnis įmanomas. Reikia juo tik patikėti.
Aš pati esu studentė, kuri pernai, kaip ir daugelis ben

draamžių, vasaros atostogas bandžiau pakeisti į Darbą 
JAV. Tačiau netikėtai važiuojant gatve dviračiu įvyko 
avarija. Visgi po jos sulaukiau pagalbos iš daugybės 
žmonių. Jų paramos niekada neužmiršiu ir liksiu dėkinga 
visuomet!

2003-ųjų metų vasarą pradėjau Delavvere valstijoje. 
Galbūt nenorėjau labai toli pabėgti nuo Lietuvos, todėl 
rinkausi Rehoboth Beach miestą, kur žemyno pakrantę 
skalauja vandenynas, jungiantis Ameriką ir Europą.

Buvo gražu, linksma ir įdomu. Prasidėjo pažintis su 
kitataučiais ir jų šalių bei savo tradicijų lyginimas. 
Daugiausia skirtumų visų pirma suradau ledainėje... 
Nuostabos nėra - vasara karštį ištverti geriausiai ir 
padeda ledai. O darbas ledų “tvirtovėje” labiausiai patiko.

Tokią gausybę ledų rūšių Lietuvoje abejoju, ar būtų' 
įmanoma surasti. Todėl reikėjo susipažinti tiek su darbo 
tvarka, tiek su pačiais ledais... Pažintis, atrodo, sekėsi, 
tačiau kažkas nusprendė ją “sustabdyti”...

Vieną birželio naktį vienas vairuotojas gatvėje man 
“iškėlė STOP ženklą” - dviračiu važiuojant iš darbo 
namo, įvyko avarija. Taigi įvyko nelaimė.

Tačiau kiti JAV gyventojai mane įtikino, kad nelaimė 
gali atnešti ir laimę.

Pirmasis iš jų taip pat buvo studentas Brainas, mane 
radęs sužeistą ir paliktą gatvėje. Tuomet prasidėjo ir 
medikų pagalba. Pasak visų, mano situacija buvo labai 
sunki - “sutrupinta” kairė koja, į smegenis išsiliejęs 
kraujas. Visgi medikai neleido man “visiems pasakyti 
SUDIE”.

Sulaukiau pagalbos iš savo darbdavio Chip’o Heam, 
iš kitų bendradarbių. Su manimi dirbusi lietuvė Ramunė 
tapo “laidu” su namais Lietuvoje. Mano mamai buvo 
pranešta kraupi žinia. Esu vienintelė duktė. Suprantu, 
jai buvo labai sunku. Kasdien prasidėjo skambučiai, kurių 
ji laukė, bet kartu ir bijojo, kad pakėlusi ragelį gali išgirsti 
žinią apie mirtį.

Tačiau taip neįvyko. Galiu tvirtinti, kad tiek man, tiek 
mamai padėjo anksčiau mums visai nepažįstami žmo
nės.

Kadangi esu lietuvė, pagalbos sulaukiau iš JAV 
gyvenančių lietuvių. Ir ne iš vieno ar dviejų. Mano 
tautiečių gelbėtojų buvo labai daug. Prasidėjo jų 
lankymasis. Iš visų pacientų ligoninėje aš turėjau 
daugiausia lankytojų. Jų sulaukdavau kiekvieną dieną. 
Gydė ir gydytojai, ir patys lankytojai. Pastarųjų gydymas 
buvo ypatingas: prižiūrėjo, rūpinosi, meldėsi - prašė 
Dievo pagalbos.

Aš pati liepos mėnesio net neprisimenu. Bet ir tuomet, 
kai mano atmintis pradėjo “dirbti”, kitiems vis dar kėliau
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Partizanams atminti
Garliava. Rugpjūčio 22-ąją, Juodojo kaspino dienos 

išvakarėse, minint Baltijos kelio penkioliktąsias metines, 
Garliavoje atidengta paminklinė lenta, skirta 1947 metais 
nužudytiems partizanams atminti.

Už tėvynę žuvusiųjų paminėjimas prasidėjo šv. 
Mišiomis Garliavos Šv. Trejybės bažnyčioje. Šv. Mišias 
aukojęs kun. Mindaugas Martinaitis kvietė maldai už 
tuos jaunus žmones, kurie tam tikru laiku, tam tikromis 
istorinėmis sąlygomis paaukojo tai, ką turėjo brangiausia 
- savo gyvybę.

„Galbūt mes nebeturėsime tokių sąlygų pasireikšti. 
Duok Dieve, kad nebeturėtume. Bet galime aukoti save 
ir kitaip - darbais ir pasirinktu gyvenimo būdu. Žemai 
lenkiame galvas prieš žuvusius partizanus. Jie buvo 
tėvynės brangintojai, laisvės ir laisvo žmogaus 
brangintojai. Jie galėjo pasirinkti plačius vartus, bet meilė 
Dievui, Tėvynei, Laisvei ir artimui padarė kitaip. 
Kiekvienam leista pačiam laisva valia pasirinkti, per 
kuriuos - plačius ar siaurus - vartus eiti. Koks yra mūsų 
kelias šiandien?“ - retoriškai klausė kun. M.Martinaitis, 
susiedamas Šventąjį Raštą, istorines peripetijas ir mūsų 
dienas.

Po šv. Mišių garliaviečiai susirinko Vytauto gatvėje, 
prie „klestėjusio“ socializmo laikotarpiu statyto namo, 
pažymėto 105-tuoju numeriu. Šiandien čia įsikūręs 
prekybos centras „Taupyk“.

Nuo šiol ant jo sienos lenta su įrašytomis pavardėmis 
liudys istorinę atmintį: „Čia ilsisi išniekinti Tauro 
apygardos partizanai, žuvę už Lietuvos laisvę 1947 m. 
Brūzga Povilas-Audra. Misiūnas Martynas-Skroblas. 
Merkšaitis Juozas-Nemunėlis. Vasiliauskas Vladas- 
Jaunutis. Vasiliauskas Juozas-Diena. Dapkevičius 
Alfonsas-Nemunas. Mikušauskas Antanas-Šarvas.

labai daug vargo - tiek elgesys, tiek kalba buvo sutrikę. 
Suprantu, visi ir pavargdavo. Tačiau padėjo visą laiką.

“Christiana Care” ligoninėje gulėjau iki rugpjūčio 
vidurio. Grįžau namo - į Lietuvą. Gydymą reikėjo tęsti 
tik sanatorijoje. Taigi gydymas JAV buvo labai geras. 
Dabar dar reikia lankytis pas gydytojus. Bet tai darau 
vis rečiau, nes avarijos “pėdsakai” baigia išnykti.

Bendravimas su Lietuvos gydytojais mažėja, tačiau 
ryšys su JAV lietuviais išliko. Stengsiuosi ir vėliau jo 
nenutraukti. Vitalija, Jonas, Gema, Janina, Vidas, Vilma, 
Darija, Gediminas ir daugelis kitų - tai mano gelbėtojų 
vardai. Ne visus juos pažįstu ir ne visų vardus žinau. 
Tačiau esu visiems jiems dėkinga ir niekada neužmiršiu 
tokios jų pagalbos. Šis ryšys ir yra tapęs laime, kurią 
atnešė nelaimė.

Su didele pagarba ir nuoširdžiu dėkingumu,
Lina

Drūlia Viktoras-Ėglis. Drūlia Jonas-Skardis“.
Garliavos parapijos klebonas kun. Kęstutis Vosylius 

pašventino atminimo lentą su 1947 metais nužudytųjų 
partizanų pavardėmis.

Seniūnas Kęstutis Povilaitis priminė, kad šalia 
Garliavos vyko aktyvus partizaninis judėjimas, kovos už 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Pačioje Garliavoje 
buvo įsikūręs stribų štabas, kuriame įvairiausiais būdais 
ir metodais buvo bandoma išgauti informaciją. 
Terorizuodami ir kankindami jie savo kruvinus pėdsakus 
slėpė kaip išmanė. Šioje Garliavos vietoje buvo pelkės, 
čia ir buvo atsikratoma įkalčiais. Seniūnas K.Povilaitis 
dėkojo visiems, kas rūpinosi ir įvertino istorinę tiesą, 
žuvusiųjų likimus ir įamžino jų atminimą - ateities 
kartoms paliko šią atminimo lentą. Seniūnas padėkojo 
visiems dalyvaujantiems ir prisidėjusiems prie šio 
atminimo ir paminėjimo dienos.

Susirinkusiesiems kalbėjo buvęs partizanas Povilas 
Pečiulaitis-Lakštingala, Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos narė Vilija Jagminienė. Savo mintis 
ir pamąstymus išsakė daugelis dalyvių.

„Džiugu, kad po daugelio metų prisimename savo 
didvyrius, kurie, negailėdami brangiausio žmogaus turto 
- gyvybės, paaukojo ją už mūsų ateities kartų laisvę. Jie 
krito už Lietuvos laisvę. Tai šių žmonių auka, paaukota 
ant mūsų laisvės aukuro. Jei nejie, lietuviai būtų mažuma 
Lietuvoje, kaip latviai yra mažuma Latvijoje“, - sakė 
buvęs tremtinys, poezijos knygų autorius Mindaugas 
Babonas, padeklamavęs savo eilių.

Džiuljeta Kulvietienė

Prie paminklinės lentos. Viduryje iš kairės - trem
tinys Mindaugas Babonas ir partizanas Povilas 
Pečiulaitis-Lakštingala Autorės nuotrauka
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Kaip veikia 
LIETUVIŲ FONDO 

Pelno skirstymo komisija
(pradžia praeitame nr.)

LF raštinė dirba 5 dienas per savaitę pagal valdybos 
ar tarybos nustatytas gaires. Raštinės darbuotojai gauna 
algas. Visi kiti valdybos ir tarybos nariai dirba dėl idėjos 
ir jokios algos negauna. Jie susimoka ir visas išlaidas 
kurios susidaro atliekant pareigas. Dalis tų savanorių 
yra pensininkai, kiti dar dirba savo profesijose. Tad susieiti 
pasitarimams ar posėdžiams reikia atrasti daugumai 
tinkamą laiką. Be to reikia posėdžiams pasiruošti. Pasta
ba visiems paramos prašytojams: atsižvelkite įjau žinomą 
Fondo tvarkaraštį (ar grafiką), ir atitinkamai planuokite 
savo projektus.

Projekto paramai ar stipendijai reikia pristatyti pilnai 
užpildytą prašymo anketą. LF kas metai gauna virš 160 
prašymų stipendijoms. Projektams paremti prašymų 
susidaro kartais net iki 300. Prašymai paramai arba 
stipendijai turi būti atsiųsti Lietuvių Fondui iki nustatytų 
terminų. Tos datos yra parinktos atsižvelgiant į tai, iki 
kada prašytojai gali paruošti apyskaitas už praėjusius 
metus ir surinkti prašymams reikalingus dokumentus, 
įskaitant JAV valdžiai (IRS) pasiųstų pranešimų kopijas.

Kaip sudaromas tas tvarkaraštis? Metų pradžioje yra 
paskiriama LF Pelno skirstymo komisija ir Stipendijų 
pakomisija. JAV Lietuvių Bendruomenei irgi duodamas 
laikas rekomenduoti atstovus į komisiją. Komisijos 
pirmininkas pasitaria su LF administracija, kaip greitai 
gauti prašymai gali būti padauginti ir išsiuntinėti komisijos 
ir pakomisijos nariams; susitaria su komisijos ir pakomi- 
sijos nariais kada visiems bus patogus laikas posėdžiauti; 
pasitaria su Fondo pirmininkais ir paskelbia skirstymo 
tvarkaraštį. Tarp tų visų žingsnių Fondo Finansų komisija 
ir taryba turi nuspręsti, kokią sumą galima bus skirstyti.

Sudarant tvarkaraštį, komisija turi skirti laiko patvirtinti 
Stipendijų pakomisijos rekomendacijas. Komisijai ir pako
misijai reikia paskirti bent po 3 savaites susipažinti su 
gautais prašymais. Kaip veikia komisija ir pakomisija ir 
kaip išmokomos paskirtos paramos ir stipendijos, para
šysime kitą kartą.

Komisijai patvirtinus Stipendijų pakomisijos rekomen
dacijas ir nutarus dėl paramos prašymų projektams, visos 
PSK rekomendacijos pateikiamos LF tarybai. LF taryba 
turi patvirtinti, atmesti ar pakeisti komisijos rekomendaci
jas. Kadangi komisija ir pakomisija yra kompetentingos, 
tai LF taryba darniausiai patvirtina komisijos rekomenda
cijas.

LF tarybai patvirtinus skirstymo rekomendacijas, LF 
raštinė turi pranešti kiekvienam prašytojui kas atsitiko 
su jo prašymu. Tas irgi užtrunka. Skirstymo rezultatai 
skelbiami LF tarybai juos patvirtinus. Visi gauti duome
nys su prašymais ir skirstymo diskusijos lieka konfiden- 

o raštinė sudaro prašymų sąrašus. Kiekvienam 
prašymui duodamas numeris ir pažymima gavimo data. 

Prašymai priimami tik paštu, tad pašto antspauda su 
išsiuntimo data yra labai svarbi. Tik retais atvejais 
pavėluotai išsiųstas prašymas yra svarstomas. Prašymai 
raštinėje peržiūrimi ir patikrinama ar yra pateikta visa 
prašoma ar reikalinga dokumentacija. Trūkumai bus 
pranešami prašytojui tik elektroniniu paštu, su terminu 
iki kada dokumentacija turi būti pristatyta raštinei. Šio 
žingsnio norima išvengti.

Gauti prašymai su visa dokumentacija yra siunčiami 
komisijos ar pakomisijos nariams ir Fondo pirmininkams. 
Komisijos nariams yra siunčiama visų stipendijų prašymų 
santrauka, kad komisija galėtų daryti sprendimą svarstant 
pakomisijos rekomendacijas.

Pirmiausiai yra svarstomi stipendijų prašymai.' 
Šiuos prašymus įvertina PSK-jos 5-ių narių pakomisija. 
Kiekvienas pakomisijos narys turi bendrai susipažinti su 
visais prašymais. Nuodugniai įvertinti kiekvieną prašymą 
pakomisijos nariui neįmanoma. Dėl to, komisijos 
pirmininkas paskiria po penktadalį gautų prašymų 
kiekvienam nariui.

Stipendijų prašymai yra svarstomi pagal Fondo tarybos 
nustatytą eilės tvarka. Pradedama su JAV gimusių ar 
JAV piliečių prašymais. Seka prašymai iš turinčių “žalią 
kortelę”. Tada Lietuvos studentų, kurie studijuos Lietu
voje prašymai; pirmenybė duodama nukentėjusių šeimų 
vaikams ar vaikaičiams (partizanų ir tremtinių). Toliau 
svarstomi prašymai Lietuvos studentų siekiančių aukš
tesnių laipsnių Lietuvos universitetuose. Šeštoje vietoje, 
Lietuvos studentų prašymai siekiančių aukštesnių laips
nių kituose kraštuose. Atskirą kategoriją sudaro Pietų 
Amerikos studentų prašymai, tų kurie planuoja studijuoti 
lietuvių kalbą Vasario 16-tos gimnazijoje Vokietijoje. 
Jiems yra skiriamos 5 stipendijos. Toliau eina prašymai 
iš kitų kraštų studentų. Užbaigiame su prašymais iš 
studentų su JAV studento viza. Nuo 2004 metų pradžios, 
Fondas neremia bakalauro laipsnio siekiančių studentų 
iš Lietuvos su JAV studento viza (ar kituose kraštuose).

Vienos dienos posėdžio metu, kiekvienas pakomisijos 
narys pristato jam paskirto prašymo įvertinimą ir 
rekomendaciją. Vyksta diskusijos ir balsavimas. 
Sprendimai daromi balsų dauguma. Pakomisijos 
sprendimus protokolo formoje tvirtina PSK ir Fondo 
taryba. Kiekvienam stipendijos prašytojui pranešama 
kiek jam paskirta ar kodėl prašymas nebuvo patenkintas.

Studentai yra raginami, su savo prašymu, pristatyti 
kuo daugiau patikimos informacijos ir dokumentacijos, 
ypač finansinės. Pakomisija tikrina “įtartiną” informaciją 
ir dokumentaciją. Neapsunkinkite pakomisijos, nes 
kenkiate tik sau.

Paramos prašymai yra svarstomi taip pat pagal 
Fondo tarybos nustatytą eilės tvarką. Pirmiausiai PSK 
patvirtina ar pakeičia pakomisijos rekomendacijas, kurias 
gauna protokolo formoje. Tada svarstomi JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdybos, įvairių jos tarybų ir kitų 
Bendruomenės padalinių prašymai. Seka Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės (PLB) valdybos, jos padalinių 
ir PLB fondo prašymai. Tada eina Lietuvių Fondo
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Ruduo Romualdo Kisieliaus nuotrauka

ROMUALDAS KISIELIUS

Ruduo
Išgeltę medžių lapai
Vėl krinta kaip lietus...
Jau niekas neišgelbės 
Laukų gėlės baltos

Nejausdamas jos skausmo 
Ruduo nuskins ir ją. 
Kai žalias pievt{ kraujas 
Spindės pakelėje...

Paskiau, kartu su vėju, 
Žarstydamas lapus 
Jis dar ieškos gyvybės 
Po mirusius laukus...

Bet niekur jos neradęs, 
Alsuos vėl ramuma 
Ir lauks, kol žemės veidą 
Apdengs balta žiema...

valdybos prašymai. Pabaigoje svarstomi įvairūs prašymai 
iš JAV, užsienio išeivijos ir Lietuvos. Kiekvienas prašymas turi 
atitikti Fondo tikslams, būti naudingas daugiau negu 
vienam asmeniui ir turi būti teisingai, įtikinančiai užpildytas 
ir pristatytas su pilna anketoje prašoma dokumentacija.

Darbo palengvinimui, prašymai paramai yra skirstomi 
į 10 kategorijų: lituanistinis švietimas, kultūra, JAV LB, 
PLB, Lietuvių fondas, knygos, organizacijos/patalpos, 
asmeniški, užsienio išeivijos ir Lietuvos. PSK pirmininkas 
sudaro 10 grupių po 2 narius. Kiekvienai grupei paski
riama bent po dvi prašymų kategorijos. Kiekvienam PSK 
nariui atitenka vienas septintadalis visų paramos prašy
mų. Tokiu būdu nei vienas komisijos narys nėra apsun
kinamas. Kiekvienas narys taip pat yra atsakingas už 
visus paramos prašymus iš Lietuvos.

Vienos dienos posėdyje, kiekviena grupė, paeiliui pri
stato savo, jiems paskirtų prašymų, išvadas. Vyksta dis
kusijos ir balsavimas. Nutarimai daromi balsų daugu
ma. Balsuojama “už”, “prieš” ar “susilaikoma”. Jeigu 
vyksta keli balsavimai - tik galutinis balsavimas protoko
luojamas. Yra atvejų, kada prašymas atidedamas antram 
skirstymui. Jei PSK yra įpareigota paskirti tik tam tikrą 
sumą pirmame skirstyme, tai komisija pagal savo nuo
žiūrą atideda kai kuriuos prašymus antram skirstymui. 
Kitas atvejis yra kada vertingam prašymui reikalinga 
daugiau informacijos. PSK paskirstymo rekomendacijas 
(protokolo formoje) tvirtina Fondo taryba. Taryba gali 

rekomenduoti komisijai persvarstyti prašymą antrame 
posėdyje.

Tik Fondo tarybai patvirtinus PSK rekomendacijas, 
skirstymo duomenys yra viešai skelbiami. Kiekvienam 
paramos prašytojui Fondo raštinė praneša: kokia suma 
yra paskirta jo projektui ir ar yra sąlyga, ar kodėl jo pro
jektas nebuvo paremtas, ar atidėtas antram skirstymui.

Pilnai, įtikinančiai užpiIdyti paramos prašymo anketą 
ir pristatyti visą anketoje prašomą dokumentaciją yra 
paramos prašytojo atsakomybė. Komisijos nariai ir 
raštinė pagal nuožiūrą tikrina anketos duomenis. Neap
sunkinkite nei raštinės, nei komisijos narių. Komisijos 
diskusijos ir prašymuose pateikta informacija yra laikoma 
konfidencialiai.

Tikimės, kad dabar visi geriau suprantate kaip veikia 
Lietuvių Fondo Pelno skirstymo komisija (PSK). Jei dar 
yra kokių neaiškumų kreipkitės į Fondo raštinę. Ji atras 
visus atsakymus į jūsų klausimus.

Lietuvių Fonde yra įsteigti 55 fondeliai. Aukotojas 
duodamas ne mažesnę kaip $10,000.00 negražinamą 
auką gali nurodyti tikslą kuriam jo auka, ar aukos pelnas, 
gali būti paskirti.LF vykdo tų fondelių steigėjų nuro
dymus. 2004 metais LF taryba skirstymui paskyrė 
$ 1,000,000.00. Fondeliams priklausantys išmokėjimai yra 
dalis to paskirto $1,000,00.00. Norintys įsteigti “fondelį” 
esate kviečiami kreiptis į Fondo administraciją.

Lietuvių Fondo Informacija
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SCHUYLER 
taupomasis bankas 
švenčia 80-tąjį jubiliejų
Loreta STUKIENĖ

1924 m. paskleistame, ranka rašytame, reklaminia
me lapelyje apie naujai įsteigtą Schuyler Statybos ir 
paslaugų Asociaciją buvo parašyta: “Kviečiame naudo
tis Schuyler Statybos ir paskolų asociacijos vyrų - jūsų 
kaimynų - paslaugomis“. Asociacija buvo įkurta tarnauti 
Kearny miestelio bendruomenei, ypatingai šioje apylin
kėje gyvenantiems lietuviams: padėti jiems investuoti 
jų sunkiai uždirbtas santaupas ir gauti paskolas namų 
pirkimui. Tai padėjo naujai atvykusiems lietuviams 
pradėti naują ir sėkmingesnį gyvenimą Amerikoje.

2004 m. pabaigoje ši organizacija, dabar vadinama 
Schuyler taupomuoju banku, kuriame galima atlikti 
visas bankines transakcijas, gauti finansinių patarimų 
ir draugišką pagalbą, švęs 80-ties metų savo veiklos 
jubiliejų. Bankas jau 80 metų teikia paslaugas Kearny 
bendruomenei, taip pat remia visuomenei naudingas 
organizacijas, kurios prisideda prie vietovės klestėjimo.

1924 m. nemažai lietuvių, imigravusių, į JAV po pir
mojo pasaulinio karo ar anksčiau, pradėjo kurtis Kear
ny apylinkėse. Visi siekė savo gerbūvio demokratinėje 
ir nepriklausomoje valstybėje. Kaip ir visiems naujai at
vykusiems, reikėjo paramos prisitaikant prie naujų gyve
nimo sąlygų. Daugumai jų, laikomų “užsieniečiais“, buvo 
sunku tapti lygiateisiais bendruomenės nariais, gauti 
bankų paskolas ir kitą finansinę paramą. Keletas lietuvių 
imigrantų, išradingų drąsuolių, kurie patys jau buvo išgy
venę karčią imigrantų dalią, nusprendė įkurti organizaciją, 
kuri padėtų lietuvių imigrantams tapti finansiniai nepri
klausomais.

Pati idėja atrodė puiki, bet jos įgyvendinimas buvo 
sudėtingas. Reikėjo pakankamai didelio pradinio kapitalo 
naujosios organizacijos veiklai garantuoti. Mažai naujųjų 
imigrantų, kurie geriausiu atveju gaudavo tik minimalų 
uždarbį, buvo pajėgūs bent kiek investuoti. Tačiau at
sirado keletas senųjų imigrantų, kurie jau buvo kiek 
prasigyvenę, noriai ir be didesnių prašymų, sunešė di
desnes savo santaupas, kurių pakako pradėti naujosios 
organizacijos veiklą. Kai įstatai ir visi teisiniai dokumentai 
buvo suderinti su New Jersey valstijos reikalavimais, 
naujai įkurta taupymo institucija pradėjo pirmuosius 
žingsnius būsimos sėkmės link.

Pirmieji Schuyler statybos ir paskolų asociacijos di
rektoriai buvo lietuviai imigrantai, kurie pelnė pirmųjų 
asociacijos investuotojų pagarbą ir pasitikėjimą. Tai 
buvo labai svarbu, nes tuo metu bankų santaupos ne
buvo apdraustos federalinės valdžios įstaigų. Taigi pa
sitikėjimas taupymo organizacija buvo esminis veiks
nys, už kurį jiems buvo gausiai atsidėkota. Nors pra-

Schuyler taupomasis bankas

džia buvo sunki, Schuyler augo, investuotojai turtėjo, 
skolininkai pagerino savo gyvenimo sąlygas, ir bendruo
menė džiaugėsi pelningos finansinės organizacijos dar
bo vaisiais. Ir šiandien Schuyler bankas tebetarnauja 
šiai bendruomenei, kurios tarpe yra net pirmųjų direktorių 
vaikaičiai arba jų šeimų nariai.

1934-taisiais m., t.y. per pirmuosius dešimt metų, 
Schuyler turtas pasiekė $84,685. Tai buvo reikšmingas 
pasiekimas, atsižvelgiant į tuometinę ekonominę depre
siją, nedarbo lygį, ir kitas problemas. Nors organizacijai 
šie reiškiniai taip pat turėjo įtakos, tačiau nė vienas 
Schuyler investuotojas ar skolininkas nepatyrė finan
sinių nuostolių. Jau penkioliktaisiais Schuyler banko 
gyvavimo metais jo turtas viršijo $9,000,000.

1978 m. Schuyler persikėlė į nuosavą pastatą, 24 
Davis Avė. Vėliau dar plėtėsi ir persikėlė į naują pra
bangų pastatą, 20 Davis Avė., kuriame šiuo metu 
yra banko paskolų skyrius. Organizacija domisi naujo
vėmis ir yra įsigijusi vėliausią šių laikų technologiją. 
Be įprastų paskolų ir taupymo sąskaitų bankas siūlo 
“bankomato“ korteles.

Pervisąsavo veiklos istoriją Schuyler bankas artimai 
dirbo su vietine lietuvių bendruomene. Schuyler padėjo 
bendruomenės nariams tapti finansiniai nepriklauso
mais — o bendruomenė rėmė banką ir investuodama, 
ir skolindamas! iš jo. Bankas tapo visos Kearny ben
druomenės centru ir stabilumo garantu.

Švenčiant 75-rių metų deimantinį jubiliejų, be vi
so kito Schuyler padovanojo 75 medelius Kearny mies
tui pagražinti. Šiais metais, švenčiant 80-tąjį jubiliejų, 
bankas ketina dovanoti Kearny miestui 80 medelių, 
daug gražių suolelių poilsiui ir šiukšlių surinkimo kontei
nerių, kurie puoš miesto poilsio vietas. Banko klien
tams bus dovanojami įvairūs suvenyrai su banko ju
biliejaus ženklu.

Per visus savo darbo metus Schuyler bankas vado
vavosi principu: “Žmonės gelbsti žmonėms”. Bankas, 
pradėdamas savo veiklą tikslu padėti ir vietinei lietuvių 
bendruomenei, sėkmingai bei stabiliai plėtėsi per visus 
80 metų. Ir šiandien bankas tebetęsia savo veiklą, teik
damas patikimas investavimo ir skolinimosi paslaugas. 
Sėkmės jam!
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VYŽAS & ASSOCIATES, P. C
ATTORNEYS AT LAW

Real Estate - Zoning & Land Ūse - 
Commercial Litigation - Corporate Law 

Bankrupcy - Wills, Trusts & Estates 
Estate Administration - Personai Injury 

VVorker’s Compensation - Municipal Court Matters 
Emplayment Torts - Condominium Law

20 DAVIS AVENUE
KEARNY, NEW JERSEY 07032 

(201) 998 - 2211
Licensed in New Jersey and New York

Kviečiame paremti TAUTOS FONDĄ 
savo darbu ir aukomis.

Remdami TAUTOS FONDĄ remiate Lietuvos švietimą 
ir demokratijos įtvirtinimą Lietuvoje.

TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NAT1ONAL FOUNDATION, INC.

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

KODIS
FUNERAL HOME

63 - 06 Flushing Avė.
Maspeth, NY 11378

Suteikia garbingas laidotuves 
Koplyčios parūpininamos visose miesto dalyse

Edward A. Kodis - Funeral Director
Kreipkitės

tel.: (718) 326-1658

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

ADMINISTRACIJA PRANEŠA

Čia skelbiame pavardes tų skaitytojų, kurie aukojo 
2002 - 2004 metų “Darbininko” prenumeratai ir jų 
čekius gavome iki rugsėjo 20 d.:

Po 100 dol.:
George J. Gliaudys, W. Covina, CA;
Henry Zitikas, Sunny Hills, FL;
Dr. Rožė Šomkaitė, So. Orange, NJ;
Anthony B. Wishner, Lakewood, OH.

Po 60 dol.:
Edvvard E. Kupstas, Kinston, NC.

Po 50 dol.:
Kun. A. Babonas, Detroit, MI;
Vaclovas Budnikas, Elizabeth, NJ;
Julia Jesaitis, Roselle, NJ;
Irena M. Lapurka, Massapeųua, NY
Frances Matusevičius, gyv. York, PA, užsakė Tomui 
Michalski, gyv. Columbus, OH.
Po 40 dol.:

Kun. Matas Čyvas, St. Petersburg, FL.
Po 30 dol.:
Zenonas Merkevičius, East Haven, CT;
Peter G. Ambraziejus, N. Falmouth, MA.

Po 25 dol.:
Stanley Draskinis,Roanoke, VA;
Steponas ir Ramutė Zabulis, Manchester, CT; 
Ada Ustjanauskas, West Hartford, CT.

Po 20 dol.:
Moniųue L. Boop, Hanover, PA.
Dar aukojo 2 skaitytojai, prašę pavardžių neskelbti. 

Ui visas aukas nuoširdžiai dėkojame.

Aukos Kretingos Pranciškonų
“RŪPESTĖLIŲ” 
labdaros valgyklai

Kun. Matas Čyvas, St. Pete, FL, aukojo 200 dol. 
Philomene Vilutis, Frankfort, IL (per kun. Vitą 

Memeną) aukojo 2,000 dol.

Mieli skaitytojai,
Vėl kreipiamės į Jus su prašymu atsilyginti už 

prenumeratą, atsiunčiant bet kokio dydžio auką.
Šiame “Darbininko” numeryje rasite vokelį, 

kurį prašome panaudoti atisiunčiant mums auką. 
Bet kokia auka padengs Jūsų kad ir kelių metų 
prenumeratą. Svarbu, kad Jūs atsilieptumėte.

O tų mielų skaitytojų, kurie yra atsilyginę (jų 
dsuguma), atsiprašome už trukdymą.

Administracija
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padidintas iki 20 puslapių.
Valdas Adamkus, Lietuvos Res

publikos prezidentas, rugsėjo 20 
atskrido į New Yorką dalyvauti Jung
tinių Tautų plenariniame posėdyje. 
Žiūr. daugiau 2 psl.

Lietuvių Fondo Pelno skirsty
mo komisija renkasi spalio 9 d. 
Pasaulio Lietuvių centre antram LF 
Pelno skirstymo posėdžiui. Galutiniai 
skirstymo rezultatai bus paskelbti tik 
po spalio 20 d. - praneša LF infor
macija.

Mirė kun.
Viktoras Kriščiūnevičius

Rugpjūčio 12 d. St. John’s ligo
ninėje Warren, Ml, mirė kun. Vik
toras Kriščiūnevičius, sulaukęs 82 
metų amžiaus. Buvo gimęs Vilka
viškyje 1922 m. Studijavo ir Vilka
viškio ir Eichstaetto (Vokietijoje) 
kunigų seminarijose. Studijas baigė 
Gregorian universitete Romoje. Ten 
pat 1949 m. buvo įšventintas kunigu. 
Į Ameriką imigravo 1952 ir apsigy
veno Detroite, MI. 1952-1962 m. 
kunigavo Šv. Petro lietuvių para
pijoje; 1962-1974 buvo jos vikaras. 
1975-1995 - Dievo Apvaizdos lietu
vių par. klebonas.

Buvo pašarvotas Harris laidotuvių 
koplyčioje Livonia, ML Laidotuvių 
mišios aukotos Dievo Apvaizdos par. 
bažnyčioje rugpjūčio 16 d., 11:30 v.r. 
Mišias koncelcbravo: vysk. Paulius 
A. Baltakis, OFM, du arkidiocezijos 
vyskupai, lietuviai kunigai: A. 
Babonas, A. Repšys, A. Volskis, W. 
Stanevičius, ir dar keli kaimyninių 
parapijų kunigai.

Palaidotas Holy Sepulchre ka
pinėse, Southfield, MI. Nuliūdime liko 
giminaitės: Teresa Vaitkūnaitė, Bro
nė Simonaitienė, Danutė Geldienė 
bei kiti giminės.

Atsimainymo parapijos žinios 
Už a.a. Onutę Grunskienę, su

laukusią 89 metų amžiaus, laidotuvių 
mišios buvo aukotos rugpjūčio 14 d. 
9:30 v.r. Palaidota Calvary kapinėse. 
Nuliūdime liko sūnūs Aleksas ir 
Antanas su šeimomis.

Už a.a. Ireną Levinskaitienę, 
sulaukusią 77 metų amžiaus, lai
dotuvių mišios buvo aukotos rug
pjūčio 25 d., 9:30 v.r. Palaidota Šv. 
Jono kapinėse. Liūdesyje liko vyras 
Augustinas.

Adomas Robertas Gutman, 
sūnelis Marat ir Vidos (Nemčiaus- 
kytės) Gutman buvo pakrikštytas 
rugpjūčio 21 d. Krikšto tėvai - Do
natas Augylius ir Sonata Petra
vičiūtė.

Lietuvos Vyčių 110 kuopa 
Maspeth, NY, spalio 31 d., tuojau po 
11:30 vai. lietuviškų mišių rengia 
šokius. Jie skirti kuopos 80 metų ju
biliejui paminėti. Bus karštų valgių ir 
geros nuotaikos. Gros Joe Thomas 
orkestras. Įėjimo bilietai po 30 dol. 
Juos iš anksto užsisakyti pas: Mary 
Stungurys tel: (718) 326-5191 arba 
Ann Morrissey tel.: (718) 651 -4581.

Lietuvių Moterų New Yorko 
klubas po ilgametės veiklos nutarė 
sustabdyti savo veiklą. Taip prane
šė klubo iždininkė Sofia Skobeikienė 
Lietuvių radijo valandėlėje š.m. 
rugsėjo 20 d. Ta proga klubas 
parėmė Lietuvių radijo valandėlę 
šimto dolerių auka.

Administracijoje dar gauna
mos šios knygos:

Kun. Dr. Antanas Paškus - 
“Meilė - žmogaus pašaukimas". 
Joje autorius iškelia autentišką meilę, 
aptaria jos santykį su kitomis žmo
gaus meilės formomis, nušviesdamas 
žmogaus meilių išraiškas. Taip pat 
svarstomi lyčių skirtumai biologi
nėje, psichologinėje plotmėje, anali
zuojama mūsų laikų meilės kri
zė. Kaina - 8 dol. ir persiuntimas 
2 dol.

Vytautas Volertas - “Kronikėlės. 
Senų laikų... Naujų laikų... ” pa
sakojimai. Išleido “Į Laisvę” fondo 
Lietuvos filialas. Kaina 8 dol. ir 
persiuntimas 2 dol.

Mirė ANTANAS SABALIS

Antanas Sabalis

Rugsėjo 12 d. staiga mirė elektros 
inžinierius Antanas Sabalis, gyv. 
Woodhaven, NY, sulaukęs 74 metų 
amžiaus.

Jaunystėje buvo veiklus atei
tininkas, reiškėsi "Ateities” žurnale, 
buvo populiarus kalbėtojas stovyk
lose; vėliau veikė ir kitose organi
zacijose; kurį laiką buvo VLIKo 
valdybos narys, LK Religinės šalpos 
iždininkas; T. Fondo finansų komi
sijos narys, vėliau pirmininkas ir kt. 
Mėgo rašyti. Yra suredagavęs du 
tomus Vytauto Vaitiekūno raštų.

Buvo pašarvotas Walker laido
tuvių koplyčioje Woodhaven, NY. 
Atsisveikinta su velioniu rugsėjo 15 
d. vakare. Laidotuvių mišios aukotos 
V. Atsimainymo par. bažnyčioje 
Maspeth, NY, rugsėjo 16 d. Mišias 
koncelebravo kun. V. Volertas ir 
vyskupas P. A. Baltakis, OFM. Kūnas 
sudegintas. Giliam liūdesyje liko 
žmona Aušra, duktė Rita su šeima, 
sūnus Paulius su žmona Monika, 
uošvė Ona Barauskienė ir kt. arti
mieji. Ilsėkis ramybėje!

Vinco Kudirkos lituanistinė 
mokykla veikia Šv. Petro ir Povilo 
parapijos patalpose, 211 Ripley 
Place, Elizabeth, NJ, kiekvieną 
šeštadienį 9-12 vai. r. Mokslas jau 
prasidėjo rugsėjo 17 d. Mokyklos 
vedėja Rasa Apanavičienė kviečia 
apylinkės lietuvius atvežti savo 
atžalyną į šią mokyklą.

Maironio lituanistinė mokykla 
veikia Viešpaties Atsimainymo par. 
patalpose Maspeth, NY, kiekvieną 
šeštadienį 10-1 vai.p.p.
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DARBININKAS
341 HIGHLAND BLVD. 
BROOKLYN, NY 11207

Redaguoja ir rankraščius savo nuožiūra taiso 
REDAKCINĖ KOMISIJA.

Mirė
VLADAS ADOMAVIČIUS

1917 - 2004 m.

Vladas Adomavičius

A. A.

ANTANUI SABALIUI
iškeliavus Amžinybėn, žmonai AUŠRAI, dukrai RITAI su šeima, 
sūnui PAULIUI su žmona MONIKA ir kitiems artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą.

Amerikos Rytų pakraščio 
A TE1TININKAI

A. A.

ANTANUI SABALIUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai AUŠRAI, 
dukrai RITAI su šeima, sūnui PAULIUI su žmona MONIKA 
ir visiems artimiesiems

Ona ir Juozas B A UŽIAI

A. A.

ANTANUI AIDUKUI
Floridoje mirus, jo žmoną JUZĘ, sūnų ANTANĄ su šeima 
nuoširdžiai užjaučiame šiame liūdesyje.

Middietown, NY ^onė *r Antanas PUMPUČIAI

Monthly Newsletter
Published by Franciscan Fathers

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

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

Vladas Adomavičius, gyv. 
Sunny Hills, FL, mirė 2004 m. 
rugsėjo 5 d. Jis buvo gimęs 1917 m. 
lapkrčio 20 d. Rusijoj. 1921 m. prieš 
Kalėdas grįžo su šeima į Lietuvą. 
Mokėsi “Aušros” berniukų gim
nazijoje 1927 - 1934. Brandos ates
tatą gavo Kauno mokytojų pro
fesinės sąjungos gimnazijoje. Kari
nę prievolę atliko Antano Smetonos 
vardo karo mokykloje kariūnu as
pirantu. 1943 m. vedė Liuciją Sta- 
tulevičiūtę. (Ji mirė 2004 m. sausio 

25 d.). Abu pasitraukė į Vokietiją 
1944 m. ir 1949 m. atvyko į JAV. 
Prieš išeidamas į pensiją gyveno 
Clark, NJ, o 1983 m. apsigyveno 
Sunny Hills, FL.

Nuo gimnazijos laikų Vladas buvo 
sporto entuziastas: žaidė futbolą, 
krepšinį, stalo tenisą. Buvo kandida
tu į Lietuvos rinktinę prieš 1937 m. 
Europos čempionatą. Žaidė “Tauro” 
futbolo rinktinėje 1938 m. pirmojoje 
Lietuvos tautinėje olimpiadoje, tų 
pačių metų kariuomenės sporto 
šventėje su kitais tuometiniais Eu
ropos čempionais iškovojo karo mo
kyklai pirmąją vietą. Buvo Lietuvos 
futbolo komandos narys, žaidė 
tarptautinėse varžybose. Sporto 
veiklą tęsė Vokietijoje, daugiausia 
stalo tenise, ir čia, JAV-se, kur žaidė 
New Yorko lietuvių futbolo koman
doje.

Prieš 1992 m. olimpines žaidynes 
Barcelonoje, kur po ilgos pertraukos 
Lietuva vėl dalyvavo kaip nepri
klausoma valstybė, Sunny Hills lie
tuvių tarpe velionis surinko Lietuvos 
olimpiniam komitetui 2,377 dol., už 
ką gavo to komiteto įgaliotinio JAV- 
se Valdo Adamkaus padėką.

Lietuvos nepriklausomybės at
statymo 80-meČio ir pirmosios Lie
tuvos tautinės olimpiados 60-mečio 
proga Vladas Adomavičius 1998 m. 
buvo apdovanotas medaliu “Už 
nuopelnus Lietuvos sportui”.

Vladas trejetą metų (1985-1988) 
buvo JAV LB Sunny Hills apylinkės 
iždininkas, o vėliau keleris metus 
kontrolės komisijos pirmininkas. 
Buvo dosnus aukotojas Lietuvių 
Bendruomenei ir kitiems lietuviš
kiems riekalams.

Vladas ir Liucija Adomavičiai 
palaidoti Kalvarijos kapinaitėse, 
Sunny Hills, FL. Giliam liūdesyje liko 
sūnus Algis, gyvenantis Maitland, FL, 
ir vyresnis brolis Leonas, gyvenantis 
Toronto, Kanadoje.

Jurgis Savaitis

Šis “Darbininko” Nr. 10 
(30) išsiunčiamas rugsėjo 30 
d. Sekantis Nr. II (32) išeis 
spalio 29d.

mailto:darbininkas@hotmail.com
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Šv. Kazimiero lietuvių parapijoje P«
(147 Montgomery PI.), 

kas antrą sekmadienį 10:30 vai. ryte 
vyksta lietuviškos pamaldos.

Visi apylinkės lietuviai yra kviečiami jose dalyvauti. 
Čia artimiausių sekmadienių datos, 

kada vyks šios lietuviškos pamaldos: 
spalio 10 d., spalio 24 d., lapkričio 7 d., lapkričio 21 d.

“Darbininko” administracija 
skelbia knygų išpardavimą, ku
ris tęsis visus 2004-uosius me
tus. Knygos yra išparduodamos la
bai žemomis kainomis. Prašome visų 
skaitytojų pasinaudoti tuo išpardavi
mu, jei ne dabar, tai ateityje.

Laukiame Jūsų, 
mieli skaitytojai, nuomonių, 

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

e-mail: 
darbininkas@hotmail.com

JAV Lietuvių Moterų Federacija spalio 17 d., 3 vai. p.p. 
privačiuose namuose Greennich, Connecticut, 

rengia tarptautinio masto opero solistės
ASTOS KRIKŠČIŪNAITĖS

KONCERTĄ
Tai vienintelis solistės koncertas jos Šio apsilankymo Amerikoje metu. 

Koncerto pelnas bus skiriamas ir toliau remti keliuose našlaičių namuose 
Lietuvoje Federacijos prieš keletą metų įsteigtas specialias kūdikių ankstyvos 
kalbos ir bendravimo įgūdžių lavinimo programas. Po koncerto vyks lengva 
atgaiva ir pabendravimas, o tyliosiose varžytinėse bus galima laimėti tikrai 
vertingų dovanų. Savo $75.00 auka nuo asmens, paremsite šįypatingai svarbų 
protinio ir jausminio Lietuvos našlaičių kūdikių lavinimo darbą. Apie savo 
dalyvavimą prašome pranešti Federacijos vicepirmininkei Giedrei Jonynaitei 
Troncone (203) 762-9326. JAV LMF Informacija

SOCIETY OF FRANCISCAN FATHERS OF GREENE, ME

DARBININKAS
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207-1999
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