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Dr. Kazys Napaleonas Kitkauskas –
Tautos Fondo Vilniaus atstovybės pirmininkas
Gimiau 1931 m. sausio 5 d.
Utenos apskrities, Molėtų valsčiaus
Antadurių kaime. 1935 m. tėvai
persikėlė į Kuktiškių valsčiaus
Mažeikių kaimą. 1942 m. Kuktiškėse
baigiau penktą skyrių ir pradėjau
mokytis Utenos berniukų gimnazijoje. Kai buvau septintoje klasėje,
1947 m. gruodžio 6 d. kartu su
keliais kitais gimnazistais Utenos
saugumo buvau suimtas. Mus
kaltino dalyvavus antisovietinėje organizacijoje, nušovus
gimnazijos direktorių Kuliečių (jis gimnazijos parke buvo
nušautas 1947 m. gruodžio 3 d.). Žiaurių tardymų metu
kai kurie moksleiviai prisipažino padarę jiems primetamus
kaltinimus. Aš ir dar vienas aštuntos klasės mokinys kankinimus atlaikėme, neprisipažinome ko nepadarę. Bet prasidėjo
akistatos su prisipažinusiaisiais. Byla buvo sudaryta. Mus
teisė užakinis teismas „Ypatingasis pasitarimas“. Man buvo
atseikėta 10 metų sovietinių lagerių. Kalėjau Mordovijos
griežtojo režimo lageriuose. Praėjus metams po Stalino
mirties, mane paleido į laisvę pirma laiko, nes suėmimo
metu buvau nepilnametis. Gerokai vėliau – 1988 m.
per žmones sužinojau, kad 1947 m. Utenos saugumiečiai
vadovavosi alternatyva: jei dėl gimnazijos direktoriaus mirties
nebus surasta kaltų, tai liks kalti patys saugumiečiai. Matyt,
todėl čekistai labai ir „stengėsi“ tardymo metu priversti
mus prisipažinti. Iš maždaug 1000 Utenos gimnazijos
mokinių saugumiečiai savo keršto aukomis parinko septynis,
tikriausiai, tuos, kurie jiems labiausiai nepatiko. Apie save
galiu pasakyti, kad buvau visoje gimnazijoje vienas geriausiai besimokančių mokinių, dažnai lankydavausi Utenos
bažnyčioje, rašiau eilėraščius. Pora neutralia tematika
parašytų buvo įdėti gimnazijos sienlaikraštyje. Vienas mūsų
klasės komjaunuolis (jų tuo metu buvo tik du klasėje) prašė
mane parašyti eilėraštį į Utenos apskrities laikraštį „Lenino
keliu“, o aš jam pasakiau, kad eilėraščių jau neberašau.
Nenorėjau, kad tokiame laikraštyje būtų išspausdintas
mano eilėraštis, o gal net spalio revoliucijos minėjimo proga

parašytas. Aišku, tai galėjo būti užﬁksuota. Tardymo
metu saugumiečiai kaip tik mane kaltino pogrindžio
laikraštėlio leidimu.
Mano tėvas ir brolis 1948–1956 m. buvo tremtyje
Krasnojarsko srityje, Nižnij Ingašo rajone.
1954 m. rudenį pradėjau mokytis Kauno miesto II
darbo jaunimo vidurinėje mokykloje 11-oje klasėje; šią
mokyklą baigiau sidabro medaliu. 1955 m. įstojau į Kauno
politechnikos instituto Statybos fakultetą (mandatinėje
komisijoje pagelbėjo rektorius K.Baršauskas). 1960 m.
gavau inžinieriaus statybininko diplomą.
1960 m. rudenį pradėjau dirbti Mokslinėje
restauracinėje gamybinėje dirbtuvėje Vilniuje; nuo 1970 m.
buvo pavadinta Paminklų konservavimo institutu. Sovietinės
okupacijos sąlygomis šioje įstaigoje vis dėlto buvo galima
prisiliesti prie Lietuvos istorijos (nors ir per architektūros
paminklus), todėl, tapęs restauratoriumi, jaučiausi radęs
pašaukimą.
1960–1972 m. laikotarpiu kartu su bendradarbiais dalyvavau rengiant Vilniaus, Kauno ir kai kurių kitų Lietuvos
vietovių senųjų pastatų, Trakų, Medininkų, Raudondvario
pilių restauravimo bei konservavimo projektus. 1967–1968 m.
parengiau Vilniaus universiteto knygų saugyklos projekto
konstrukcinę dalį.
Nuo 1968 m. savarankiškai parengiau Biržų pilies
istorinio tilto restauravimo atkūrimo projektą (projektas
galutinai įgyvendintas 2002 m.), Kristijono Donelaičio
memorialinio muziejaus Tolminkiemyje (Mažoji Lietuva)
projektą.
1969–1976 m. ir 1984–1986 m. tyriau Vilniaus
Arkikatedros rūsius. Pavyko nustatyti pirmosios Vilniaus
katedros planą, šio unikalaus kultūros ir istorijos paminklo
statybos etapus.
Turėdamas polinkį moksliniam darbui, kaupiau
duomenis apie Vilniaus pilių architektūros raidą. 1980 m.
apgyniau architektūros mokslų kandidato disertaciją apie
Vilniaus pilis (po nostriﬁkacijos – humanitarinių mokslų
daktaras).
(nukelta į 2 puslapį)

Nuo 1987 m. kartu su archeologais tiriu Vilniaus
Žemutinės pilies kunigaikščių rūmų liekanas, kaupiu
medžiagą, kuri padėtų atkurti rūmus; buvau paskirtas šių
rūmų atkūrimo moksliniu vadovu.
Esu parašęs knygą „Vilniaus pilys“ (1989 m.), už ją
1990 m. man buvo paskirta Lietuvos nacionalinė premija.
1994 m. išėjo knyga „Vilniaus Arkikatedros požemiai“.
Vėliau buvo išspausdintos knygos „Kristijono Donelaičio
memorialas Tolminkiemyje“ (2002 m.) ir „Anglų–lietuvių
kalbų aiškinamasis architektūros žodynas“ (2004 m.). Pastarosios dvi knygos parengtos kartu su L. Kitkauskiene.
Bendradarbiauju moksliniuose leidiniuose, enciklopedijose,
periodikoje. Savo išgyvenimus sovietiniame lageryje esu
trumpai aprašęs knygoje „Amžino įšalo žemėje“ (1989 m.).
Esu Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių bendrijos,
Restauratorių sąjungos narys. 1989–1995 m. buvau Lietuvos
kultūros fondo prezidiumo narys. Nuo 1995 m. esu Lietuvos
Respublikos Valstybinės kultūros paveldo komisijos narys.
Priklausau Lietuvių katalikų mokslo akademijai. Nuo 1992 m.
esu Kristijono Donelaičio draugijos, taip pat Tautos Fondo
Lietuvos atstovybės pirmininkas. Esu Tėvynės sąjungos
(Lietuvos konservatorių) narys.
Sovietmečiu nepriklausiau nei komjaunimo organizacijai, nei komunistų partijai.
Atkūrus nepriklausomybę, turėjau progos aplankyti
Austriją, Italiją, Vokietiją, Švediją, Suomiją, Vengriją,
Čekiją, Lenkiją, Ukrainą, JAV.
Esu apdovanotas LDK didžiojo kunigaikščio Gedimino
IV laipsnio (1995 m.), III laipsnio (1999 m.) ordinais, LDK
didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto (2001 m.) medaliu.
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Ačiū, kad surengtas toks konkursas. Tikriausiai, niekada
nebūčiau sužinojęs, ką slepia mano brangi močiute Nijolė
Regina Šekštelienė. Ne noras gauti premiją, o tiesiog smalsumas paskatino mane pasibelsti į jos namus. „Močiute,
papasakok, kaip jus vežė į Sibirą. Kas tas Sibiras?“ Močiute
sėdėjo, žiūrėjo į vieną tašką, veidas keitėsi ir ji pradėjo pasakoti. „Aušo gražus birželio 14–osios rytas. Mes su broliuku –
aštuonmečiu – miegojome savo lovytėse senelės kambaryje,
o tėvelis – su mažyte mūsų sesute, kuri buvo penkių su puse
mėnesio (gimusi 1941 metų sausio 1 dieną). Kitoje namo
pusėje – miegamajame – mane, broliuką ir senelę pažadino
baisus beldimas. Senelė atidarė duris, o pro ją tekini tiesiai į
miegamąjį nubėgo trys ar keturi šautuvais ginkluoti kareiviai.
Po kelių sekundžių pasigirdo širdį veriantis Mamytės klyks-
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mas. Mamytė vis šaukė ir šaukė, o man atrodė, kad ją muša.
Bet jos nemušė. Ji, apkabinusi kareivio, įrėmusio į tėvelio
nugarą revolverį, kojas, nesavu balsu rėkė: „Nestreliaite,
nestreliaite!“ (nešaukite!). Jie krėtė visą namą, ieškojo ginklų.
Nieko neradę, liepė pasiimti būtiniausius daiktus ir lipti į
sunkvežimį. Vienas vaizdas, net praėjus 55 metams, nuo to
nelemto ryto tebestovi mano akyse: Mamytė, nešina mažąja
sesute, eina sunkvežimio link, senelė tiesia jai šiltą apklotą,
o kareivis šiurkščiai išplėšia jį iš senelės rankų, sviedžia
žemėn. Atvežė į Joniškio geležinkelio stoties aikštę, išmetė
iš sunkvežimio. Įsakė sėdėti. Aplink jau buvo daug tokių
„sėdinčių krūvelių“. Pradėjo varyti į vagonus... Tokie du
vagonai dabar stovi Naujojoje Vilnioje. Kiekvieną birželio
14 dieną nuvažiuok, vaikeli, į Naują Vilnią ir padėk prie tų
vagonų puokštę gėlių.“

Graﬁnis dizainas: Asta Bublienė

Mokinys Liutauras Galinis atsako į
rašinių konkursą apie Sibirą–ištrauka

Praneša Tautos Fondo Valdybos
Pirmininkė Dr. Giedrė Kumpikaitė
Nuo paskutinio Tarybos susirinkimo, Rugsėjo 16, 2006, Tautos
Fondo Valdyba buvo užsiėmusi
šiais reikalais:
TF ARCHYVAI: Pagal Tarybos nutarimą, TF/VLIK’o archyvai
turi būti persiųsti į Martyno
Mažvydo Nacionalinę Biblioteką
Vilniuje. Šis reikalas šiek tiek
užstrigo. Šiuo laiku jie yra ALKoje.
Foto: Remigijus Rekerta
Juozas Rygelis, ALKos direktorius
dar pasvarstys šį reikalą ir pasitars su ALKos taryba dėl perdavimo. Rūpestį kelia tai, kad ALKos patalpos praeitą rudenį
buvo dalinai užpiltos vandeniu. Didelės žalos nebuvo, bet
pavojus yra. Laukiame galutinio sprendimo. Cleveland’o,
Chicago’s ir Boston’o archyvai dar nėra pervežti į New
York’ą.
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA: TF valdybos nutarimas
pervesti Lietuvių (Kapočiaus) Enciklopediją į skaitmeninį
formatą dar nesutartas. Šiuo reikalu rūpinasi TF Valdybos
vicepirmininkas Raimundas Šližys, kuris pradėjo pokalbius
su iArchives kompanija, kuri specializuojasi šioje srityje.
Sąlyginė kaina būtų $5000 už pervedimą į DVD. Kontraktas
dar svarstomas.
VASARIO 16: Sekmadienį, vasario 11-tą buvo atšvęsta
New York’e Nepriklausomybės šventė. Tautos Fondas buvo
atsakingas už šių metų jungtinį projektą, bendradarbiaujant
su Lietuvių Bendruomene ir ALT’a. (Aprašymas 4 puslapyje.)
FLORIDA SKYRIAUS VEIKLA: Florida labai atgijo
dėka Tarybos narių Jurgio Biručio ir Sauliaus Siruso. Vasario 9-13 d. Jie suorganizavo TF pristatymus skirtingose Florida vietovėse, kaip St. Petersburg, Ormond Beach/Daytona
Beach ir Juno Beach. Jų kelionėje dalyvavo Juozas Polikaitis,
kuris kalbėjo tema: “Asmens atsakomybė savajai tautai.”
St. Petersburg’e Saulius Sirusas pristatė TF ﬁnansinę veiklą, o
Laima Šalčiuvienė apibūdino TF tikslus ir veiklą. Susirinko
12 žmonių ir buvo surinkta $295. Ormond Beach/Daytona
Beach susirinko apie 50 žmonių ir buvo surinkta $450. Antanas Dundzila taip pat dalyvavo. Juno Beach buvo surinkta
$200. Tą Vasario 16-tos savaitgalį Florida Tautos Fondui
buvo surinkta $1000. Rudenį, gruodžio 8 d., organizuojamas
koncertas Lietuvių klube St. Petersburg’e.
TF PAREMTI KONCERTAS VASARIO 18: Tenoras
Edmundas Seilius ir pianistas Edvinas Minkštimas atliko

puikų koncertą vasario 18 d. paremti TF. Seilius atliko lietuvių
kompozitorių kūrinius – Dvariono, Gruodžio, Petrausko;
taip pat ciklą Bellini dainų ir ištraukas iš Lehar ir Strauss
operečių. Minkštimas paskambino Chopin kurinių. Oras
buvo nepalankus, todėl mažiau žmonių atsilankė negu
tikėtasi. Parama TF buvo $100. Koncertą organizavo Amberwings Productions.
KUPRINIŲ VAJUS: Atstovybė Vilniuje rūpinasi
kuprinių nupirkimu, jų pripildymu mokslo reikmenimis
pradinukams. Šis pirmas vajus buvo pravestas dr. Sidrio
Fondo vardu ir buvo labai sėkmingas. TF aukų buvo surinkta
$1700. Iš jų $500 buvo paaukota Maspeth’o Lietuvių
Piliečių Klubo.
ĮDUKRINIMO PROGRAMA: Iki šiol yra įdukrinta
virš 250 mokyklų. TF prideda po 25% prie kiekvienos
mokyklos įdukrinimo aukos, ar tai būtų nauja ar pakartotina.
STAMBESNĖS AUKOS/PALIKIMAI: Gavome
$24,000 palikimą iš Alfonso Šešplaukio ir $10,000 iš Vlado
Jomanto testamento. Gavome $20,000 iš dr. Kazimiero
Rimkaus iš Chicago‘s, $10,000 auką iš Dr. James Hoeschele
iš Michigan‘o dėl Rytų Lietuvos mokyklų ir $10,000 auką
iš Rimanto Giedraičio iš Long Island, NY. 2007 m. gavome
$22,000 iš Kazimiero Vitkaus iš Californija.
PELNAS IŠ GRAYBILL-BARTZ: Per paskutinį ketvirtį
Graybill-Bartz parinktos investicijos atnešė pelno. Pakilo
$78,000.

Nauja knyga apie Sibiro tremtį
Dr. Giedrė Kumpikaitė savo lėšomis leidžia knygą apie
Sibiro tremtį – „Nelaukta Kelionė“. Knygos autorė,
Juzė Avižienytė-Žukauskienė, kilusi iš Marijampolės,
buvo ištremta į Sibirą 1941 m. birželio mėn. su savo
vyru, kpt. Liudu Žukausku (kuris buvo apdovanotas
Vyčio Kryžiumi ir taip pat buvo poetas slapyvardžiu
„Liudas Sakalinis“) ir savo trimis sūnumis – Liudu,
Stasiu ir Juozu. Ji buvo matematikos mokytoja,
studijavusi mediciną. Jos pergyvenimai yra vaizdžiai,
realistiškai ir objektyviai aprašomi. Knygos leidėja
dėkoja Tautos Fondui už suteiktą paramą išplatinimui
ir Dr. Šomkaitei, kuri planuoja rūpintis šios knygos
išplatinimu Lietuvos mokykloms.
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Vasario 16-os Dienos Šventė New Yorke

Sekmadienį, vasario 11-tą buvo atšvęstas New York’e Lietuvos Nepriklausomybės Minėjimas. Tautos Fondas buvo atsakingas už šių metų jungtinį projektą bendradarbiaujant su
Lietuvių Bendruomene ir ALT’a. J.E. vysk. Paulius Baltakis
laikė lietuviškas Šv. Mišias Apreiškimo bažnyčioje, per
kurias tradiciškai buvo nunešta prie altoriaus Lietuvos
vėliava, tautinė juosta, kryžius, lietuviškos spaudos knyga,
duona, vynas ir vanduo. LB Brooklyn-Queens apylinkė
paruoše lietuviškus pietus parapijos apatinėje salėje. Po
to Our Lady of Mount Carmel parapijos salėje vyko
minėjimas ir kultūrinė dalis. Tautos Fondo valdybos

pirmininkė Dr. Giedrė Kumpikaitė atidarė Minėjimą
trumpa kalba. Pranešėjas Salvijus Knugys, ALT’os pirmininkas, pravedė programą. Turėjome garbę ir malonumą
pirmą kartą susipažinti su J.E. amb. Dalium Čekuoliu, kuris
tarė šiltą trumpą žodį. Generalinis Konsulas Mindaugas
Butkus atsiuntė sveikinimą. Pagrindinis kalbėtojas buvo
švedas Jonas Ohman, kuris kalbėjo lietuviškai, daugiausiai
apie savo asmeninius įspūdžius – savo susidomėjimą Lietuva
ir jos istorija, ypatingai Lietuvos rezistencija ir partizanais
pokario metu. Jis išvertė partizano Juozo Lukšos, “Daumanto” knygą į švedų kalbą. Laike keturių metų, lietuvių
kalbą jis išmoko tobulai ir kalbėjo beveik be akcento. Jo
susidomėjimas svetima kultura ir istorija yra pagirtinas.
Meninę dalę išpildė du dramos aktoriai: Tadas Alinskas ir
Darius Sužiedėlis. Alinskas paskaitė is Fausto Kiršos, ir
Sapiegos monologą. Darius Sužiedėlis skaitė Brazdžionio
poeziją. Meninę dalį užbaigė gražus merginų tautinių šokių
ansamblis iš Boston’o vadovaujant Tomui Mikuckiui. Šis
New York’o Nepriklausomybės minėjimas buvo vienas iš
sėkmingiausių paskutiniu laiku. Susirinko arti 200 žmonių.
Tautos Fondui buvo paaukota arti $5000.

Lietuvos Mokyklų Įdukrinimas ir Parama Per Tautos Fondą
Tautos Fondo Mokyklų Įdukrinimo programą TF pradėjo
1999 m., vadovaujantis žodžiais “PER LIETUVOS
MOKYKLAS Į ŠVIESESNĘ LIETUVOS ATEITĮ”. Tikslas
buvo įdukrinant Lietuvos mokyklas sudaryti galimybę ne
tik mokykloms padėti, bet ir progą užsienio lietuviams
tiesiogiai bendradarbiauti su jaunimu ir mokyklų vadovybe.
Tautos Fondas įsipareigoja padidinti aukotojo auką 25%
naujiems ir pakartotiniams įdukrinimams.
Pagrindinis mokyklų įdukrinimo iniciatorius ir puoselėtojas
buvo Tautos Fondo Tarybos pirmininkas Jurgis Valaitis. Jo
pastangomis yra remiamas “Valstiečių laikraščio” priedas
“Tėviškės Šviesa,” kuriame vyksta dialogas įvairiais mokyklas ir mokinius liečiančiais klausimais su ypatingu dėmesiu
tautiškumo ir pilietiškumo vystymui. Yra aprašomos ir
įdukrintos mokyklos ir minimi jų įdukrintojai. Tuo tikslu
yra skelbiami konkursai patriotinėmis temomis ir juos
laimėjusių straipsniai (žr. 8,9 puslapius).
Prezidentas Valdas Adamkus nekartą yra pasveikinęs
Tautos Fondą ir šiltai įvertinęs Tautos Fondo mokyklų
įdukrinimo programą.
Šią programą vykdo Tautos Fondo tarybos Lietuvos
mokyklų įdukrinimo ir labdaros komisija, kuriai vadovauja
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dr. Nijolė Bražėnaitė-Paronetto ir kurioje sparčiai dirba
dr. Rožė Šomkaitė.
Iki 2007-tų metų pradžios yra įdukrinta virš 250 mokyklų,
o Tautos Fondo parama buvo daugiausia panaudota,
kraštotyrai, tautinių drabužių įsigijimui, bibliotekų knygomis
praturtinimui, bažnyčių, muziejų ir istorinių vietovių
lankymui, ekskursijoms po Lietuvą, rašinių konkursų
tautinėmis temomis pravedimui ir kitiems tautiškiems ir
patriotiniams tikslams.

Šalčininkų mokinės

Iš viso nuo 2002 ligi 2005 m. į Lietuvą Tautos Fondo
vardu išplaukė 15 talpintuvų su daugiau kaip 15,000 dėžių.
O pačioje Lietuvoje buvo suorganizuoti paskirstymo punktai, iš kurių daugiausiai savanorių pagalba knygos išdalintos
mokykloms. Šiam milžiniškam darbui vadovavo dr. Rožė
Šomkaitė ir jos suburta savanorių grupė.
Patyrusi, kad dauguma Lietuvos jaunimo nieko nežino
apie partizanų kovas už Lietuvos laisvę prieš sovietus, Tautos
Fondo Mokyklų įdukrinimo ir paramos komisija nusprendė,
kad reikia ką nors daryti, kad reikia jaunimą supažindinti
su pokario pasipriešinimo istorija bei tremties vargais Sibire.
Komisija nutarė dėti pastangas nupirkti Lietuvoje išleistas
knygas laisvės kovų temomis ir jas per švietimo skyrius
perduoti visoms Lietuvos mokykloms. Šis projektas jau yra
labai sėkmingai vykdomas, jo vadovė dr. Rožė Šomkaitė ir
visa Komisija nepailstamai darbuojasi surinkti reikalingas
lėšas ir yra suorganizavusi tinklą per kurį knygos veltui
pristatomos mokykloms.
Aplankęs Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje veikiantį
Lietuvos ir užsienio lietuvių rezistencijos studijų centrą,
prez. Valdas Adamkus ragino nepamiršti skaudžių Lietuvos
pokario istorijos pamokų.
“Pokaris yra vienas skausmingiausių Lietuvos istorijos
puslapių, su kuriuo mūsų kartą sieja gyvas atminties ryšys.
Netrukus švęsime Lietuvos kariuomenės įkūrimo dieną, todėl
privalu žinoti, kad kariuomenės gretose veikė mūsų rezistentai.
Jų entuziazmu, idealizmu, jų gyvenimu ir pasiaukojimu buvo
sumokėta už Lietuvos laisvę,” sakė V. Adamkus. Jo nuomone,
pokario istorijos pažinimas deda tvirtus pagrindus valstybės
šiandienai ir ateičiai, formuoja piliečių požiūrį į gyvenimą.
Su Tautos Fondo pritarimu ir parama Lietuvos mokyklų ir
aukštesnių institutų bibliotekas yra pasiekusios šios knygos:
Istorijos Iškraipymai autorius Zigmas Zinkevičius (4.000
knygų); Partizanai (penktoji laida) autorius Juozas LukšaDaumantas (1.500 knygų); Partizano Dzūko Dienoraštis,
autorius Lionginas Balukevičius (1.500 knygų); Grafo
Dienoraštis autorius Justinas Lelešius, partizanų kapelionas knyga rasta KGB archyvuose (1.650 knygų); Tuskulėnai Egzekucijų Aukos ir Budeliai 1944-1947 (1,150 knygų);
Žuvusiųjų Prezidentas - Jonas Žemaitis autorė Nijole Gaškaitė
(1.500 knygų).
Numatyta dar išpirkti ir išplatinti Ramanausko Vanago
Daugel Krito Sūnų, Gurevičiaus Sąrašai (tai žydus gelbėjusių
lietuvių dokumentuoti sąrašai), Memories of Deporties (anglų
kalba), Dzūkijos Partizanų Paminklai (ši knyga yra jau vieno
mecenato pilnai apmokėta).
Šios programos tęsimui dar reikia surinkti apie
$20,000.00.

Kuprinių Vajus gerai pavyko!
Praeitą rudenį TF paskelbtas Kuprinių Vajus labai gerai pavyko
ir bus tęsiamas šiais metais.
Rytų Lietuvos mokyklų pradinukai visi gavo kuprines su
reikmenimis ir buvo labai laimingi. Buvo surinkta $1700.
Didžiuma sumos buvo paskirta iš Dr. Sidrio įsteigto jo
a.a. žmonos Giedrės Sidrienės Fondo vardu. TF renka po $25,
kad nupirkti pradinukams šias reikalingas kuprines. Už labai
nedidelę suma, galite iš tikrųjų paskatinti lietuvybę, supažindinti
vaikus su Tautos Fondu, ir suteikti daug džiaugsmo.

Vilniaus Rajono mokykloms
Paaukotos Kuprinės
VILNIAUS Raj.

32 mokyklos

482 kuprinės
ŠALČININKŲ RAJ.

12 mokyklų

40 kuprinių
TRAKŲ RAJ.

3 mokyklos

65 kuprinės
ŠIRVINTŲ R.

4 mokyklos

8 kuprinės
ŠVENČIONIŲ RAJ.

1 mokykla

46 kuprinės
Iš viso: 641 kuprinė
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Dr. James Hoeschele ir Audronė Vaitiekaitytė-Hoeschele Paaukojo $10,000
Garsus Amerikos chemikas, 69 m., jau antrą kartą paaukojo
Rytų Lietuvos mokykloms stambią sumą pinigų. Prieš du
metus jis paaukojo $30,000, o šiais metais vėl $10,000.
Dr. Hoeschele įsigijo daktaratą 1969 m. Michigan State
University, neorganinės chemijos srityje. Nors jis dėstė
University of Tennessee vienerius metus, jis dėsto Michigan
State nuo pat savo pirmų universitetinių dienų. Jis yra
Associate Research Scientist and Lecturere in General
Chemistry. Jis taip pat yra dirbęs nacionalinėse laboratorijose,
chemijos, chemoterapijos, branduolinės medicinos ir
farmakologijos srityse.
Tautos Fondo atstovybėje Vilniuje 2006 m. kovo mėn. Dr. Hoeschele
paramos gavimo proga.

Aukos Tautos Fondui nuo 2006 m. Liepos 1 d.
iki 2006 m. Gruodžio 31 d.
Skliausteliuose suma visų aukų Tautos Fondui
$56,971: Povilaitis, Pranas, IL ($146,048).
$20,000: Rimkus, dr. Kazimieras, IL ($24,850).
$10,200: Hoeschele, dr. James ir Audronė Vaitiekaitis, MI
($45,840).
$10,000: Giedraitis, Rimantas ir Kristina, NY ($26,100);
Jomantas, Vladas, OH - PALIKIMAS ($13,070).
$9,000:
Sula, Stanley ir Jane, CA ($9,100).
$6,575:
Bulotienė, Eugenija, MI ($39,220).
$5,000: Dovydaitis, Kęstutis, CA ($5,465); Staškus, Vladas,
MI - PALIKIMAS ($9,400).
$4,000: Brundza, Pranutė, IL ($27,025); Milukas, Albinas,
RI ($32,000).
$1,900:
Bražėnas-Paronetto, dr. Nijolė, NY ($64,596); DLK
Birutes Draugija-Los Angeles skyrius, CA ($1,900).
$1,500: Anonis, Vytautas ir Danutė, NY ($25,735);
Remienė, Marija, IL ($45,861).
$1,200: Kumpikaitė, dr. Giedrė, NY ($3,700).
$1,100: Paškus, kun. dr. Antanas, NJ ($5,836); Stankūnas,
Jonas ir Giedrė, CT ($6,150).
$1,000: Aleksa, Joseph ir Rosemary, NY ($3,750); Guilbert,
Gene ir Irene, CT ($1,100); Lewis, Blanche, PA
($3,000); Valaitis, Jurgis ir Nijolė, CT ($42,898).
$800:
Lazauskas, Vytautas Algirdas, AUSTRALIA –
PALIKIMAS ($800).
$635:
Šomkaitė, dr. Rožė, NJ ($34,071).
$570:
Lukas, Alfonsas, MI ($2,160).
$500:
American Lithuanian Club, Inc., Mrs. M. Petkus,
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$498:
$495:
$400:
$350:
$300:

$285:
$250:
$220:
$200:

$175:
$150:
$145:
$110:

NJ ($1,000); Aronson, Ugne and Bryan, OH
($1,300); Lithuanian Citizen’s Club, NY( $500).
Lukoševičius, dr. Algirdas J., NY ($948).
Rasys, Juozas ir Irena, MA ($15,000).
American Lithuanian Club of Beverly Shores, IN
($1,992).
Rimienė, dr. Ramunė, MA ($1,395).
Duda, Algirdas, FL ($1,300); Handy, Danutė, CA
($2,300); Sirusas, Virginia ir Peter, NY ($1,285);
Vainienė, Elena, NY ($650)
Šimonis, Jonas ir Marija (Bardzilauskaitė), CA
($3,000).
Bajoraitis, Rimvydis, WA ($1,850); Tender, Lisa M.,
MA ($750).
Vedeckas, Algis ir Roma, NY ($21,579)
Bogužienė, Teklė, MA ($3,200); Ciplijauskaitė, dr.
Birutė, WI ($990); Kazlauskas, Leonas ir Onutė, IL
($1,750); Kuncas, John, PA ($972); Laukys, Eduard
ir Donna, NY ($4,155); Norvila, Kostas ir Juzė, NY
($1,535); Paškauskas, Leokadija, NC ($4,860); Paronis, Zigmas, NY ($1,440); Schuyler Savings Bank,
George Hulski, NJ ($550); Skrupskelis, Enata, IL
($400).
Marchulinas, Julia, PA ($175).
Šyvas, kun. Mathew, FL ($2,050).
Bagdonas, Halina, IL ($1,500).
Svalbonas, Vytas, PA ($110).

$100:

$75:
$70:
$60:
$50:

Adams, William ir Onutė, NY ($2,910); Alinskas,
Tadas ir Renata, NY ($865); Ambrozaitis, dr. K. ir
G., IN ($1,720); Arnold, Karyl, NJ ($200); Balanda, Gediminas, MI ($3,560); Barnet, Elena, NY
($1,725); Bimbiris, Alfons ir Vera, ID ($1,675); Birutis, Jurgis ir Danguolė, FL ($100); Biskis, Kęstutis
ir Meilutė, IL ($555); Brinkis, Nida, CA ($358);
Cannizzaro, L., NY ($100); Cepulis, Roma, OH
($200); Craddock, dr. John ir dr. Nancy, NJ ($225);
Garsetti, Joseph ir Diane, NJ ($100); Guariglia,
Lawrence and Ruth, NJ ($100); Jarašėnas, Laima,
CA ($1,300); Kondratas, dr. Ramūnas ir Skirma, VA
($350); Laučius, Stephanie E., NJ ($410); Majauskas,
Elena, FL ($100); Mažosios Lietuvos Draugija,
Vilnius Trumpjonas, IL ($300); Muliolis, Algirdas
ir Amanda, OH ($1,350); Pagojus, Petras, MI
($23,100); Penkiūnas, Rūta, VA ($755); Raulinaitis,
Zigmas, NJ ($100,675); Šileikis-Hood, Laima, NY
($1,100); Skobeika, Soﬁja, NY ($645); Stankaitis,
dr. J. ir I., OH ($335); Staškus, Jane L., FL ($100);
Staškus, Vladas, FL ($100); Strimaitis, Ona, CT
($1,735); Tumas, Alfonsas, CA ($8,785); Vainius,
Jonas, IL ($328); Vainius, Monika, ($100); Vainius,
Rita ($100); Vainius, Tomas, Singapore ($100);
Vaitiekaitis, Alg.ir Reg., MI ($1,110); Val, Vito V. ir
Regina, IL ($285); Valavičius, Antanas ir Viktoria,
IL ($5,905); Vasys, Jonas ir Bronė, MA ($3,485);
Vilkas, Eugene ir Irena, CA ($1,456); Woss, Dalia,
TX ($400); Zalys, Caroline ir Zigmas, NY ($210);
Žiaugra, Vytautas ir Liuda, MA ($595).
Preikštas-Petrulis, dr. Birutė, FL ($2,230); Seaman,
Ken ir Nicole, MI ($85).
Osteika, Antanas, MI ($2,960).
Ardys, Joseph ir Reda, PA ($170).
Andries, dr. Raymond ir dr. Rūta, PA ($575);
Baučys, Juozas, IL ($300); Butvydas, Vincas, FL
($150); Dimas, dr. Stefa, NY ($1,740); Gudaitis,
Antanas ir Rima, FL ($550); Gumbelevičius, John
ir Anelė, WA ($1,750); Gureckas, A.P., MD ($81);
Gylys, dr. Jonas A., MA ($615); JAV LB E. St.
Louis Skyrius, Zigmas Grybinas, IL ($1,150);
Juodka, Vytautas A., IL ($635); Laucius, Henrikas ir
Ilona, MI ($750); Mėlinis, Remigijus Raymond, NJ
($450); Mėlinis, Val ir Regina, NJ ($125); Pauliukonis, dr. Gražina, FL. ($420); Penikas, Romualdas
ir Vida, NY ($1,125); Pikelis, Viktoria, IL ($810);
Rysavy, Adelė, NY ($1,340); Sabo, John R., PA
($50); Sadėnas, Jonas, CA ($85); Vilgalys, Jonas,
NY ($5,190); Vytuvis, Antanas ir dr. Jadvyga, NY
($1,180).

$45:
$40:
$35:
$30:

$25:

$20:

$15:
$10:

$5:

Petronis, Leonas ir Danutė, MI ($1,410).
Covalevsky, dr. Bernard, NJ ($140); Jasaitis, Elena,
FL ($745).
Wrozina, M. ($35)
Bružas, Kostas, IL ($120); Ripskis, Zoﬁja, IL ($140);
Stankus, Kostas ir Vida, IL ($400); Taunys, Regina,
CT ($1,060); Vengianskas, Edmundas ir Emilija, MI
($180).
Ankus, Viktoras ir Gražina, MI ($275); Balkus,
Leonard L., MI ($170); Banevičius, Danguolė, CT
($1,799); Barėnas, Kazys, FL ($515); Černauskas,
Jonas ir Lijolė, NY ($45); Graudis, Raymond, NJ
($815); Jakubauskas, Stasė, OH ($25); Kenter,
dr. Gražina, CT ($1,290); Kulionis, Jorge, VA
($230); Kuodis, Bronė, MA ($2,050); Landsbergis,
dr. Algimantas K. ir Teresė, MD ($265); Maryland
Liet. Draugiju Taryba, Janina Brazauskienė, MD
($475); Memėnas, Victor J., MI ($245); Nemanis,
Fabijonas, MI ($525); Previdi, Jame, CT ($50);
Rašauskas, Rožė, MI ($1,785); Šalčiūnas, V. ir O., FL
($325); Šlepetys, Richard A., NJ ($275); Vilkiene,
Raminta, MI ($25).
Cantrell, Rebecca M., CA ($70); Grajauskas,
Antanas ir Antanina, NJ ($40); Grajauskas, V., NJ
($40); Kizlauskas, Kazys ir Liolė, MI ($180); Pliura,
Česlova, MI ($185); Žadeika, Ona, MI ($2,350);
Žukas, Ramutė, NY ($470).
Lesutis, Albert ir Audrey, PA ($15).
Alkevičius, Genė, MI ($20); Černis, Kęstutis ir
Izolda, MI ($295); Joksa, Elena, MI ($10); Maciejauskas, Vladas, OH ($290); Petkus, Madeline, NJ
($10); Venckus, Stasys ir Ona, MA ($505).
Sadonis, Robert, NJ ($21).

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME
VISIEMS AUKOTOJAMS !
JŪSŲ PARAMA TAUTOS FONDO
VEIKLOS SVARBIAUSIAS RAMSTIS.
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Mūsų Auksiniai Aukotojai

Alfonsas Šešplaukis (1909-2007) paliko Tautos Fondui $10,000
Alfonsas Šešplaukis gimė Linkuvoje, Šiaulių apskrity,
pedagogas, poetas, vertėjas. Studijavo germanistiką ir
lituanistiką VDU teologijos-ﬁlosoﬁjos fakultete. 1933-43 m.
dėstė vokiečių ir lietuvių kalbas gimnazijose Kaune,
Marijampolėje ir Šiauliuose. 1944 m. pasitraukė į Austriją,
kur jis įgijo ﬁlosoﬁjos daktaro laipsnį, paskui į Vokietiją.
1949 m. vasarą atvyko į JAV. Pirmiausiai gyveno Čikagoje,
paskui New York’e. Dėstė St. Francis College. Begilindamas
studijas Columbia University, pasirūpino kad būtų įvesta
lietuvių kalba, kurią ir pats dėstė. Tyruolio ir kitų
slapyvardžiais spausdino eilėraščius ir noveles. Priklausė
įvairioms lietuvių akademinėms ir visuomeninėms
sąjungoms — žurnalistų, rašytojų, Lietuvių Katalikų mokslo

Florida TF skyrius atgijo!
Florida labai atgijo dėka Jurgio Biručio ir Sauliaus
Siruso, kurie suorganizavo Vasario 9-13 TF pristatymus
skirtingose Florida vietovėse – St. Petersburg, Ormond Beach/Daytona Beach, Juno Beach. Jų kelionėje
dalyvavo Juozas Polikaitis, kuris kalbėjo tema: “Asmens atsakomybė savajai tautai”. Jie susirinkusiems
apibūdino TF veiklą ir tikslus, pristatė ﬁnansinę veiką.
St. Petersburg susirinko 12 žmonių ir buvo surinkta
$295. Laima Šalčiuvienė prisidėjo prie TF pristatymo.
Ormond Beach/Daytona Beach susirinko apie 50
žmonių ir buvo surinkta $450.

akademijai. Bendradarbiavo poezija,
poezijos bei prozos vertimais,
recenzijomis, literatūros ir bendro
pobūdžio straipsniais daugelyje
lietuviškų žurnalų bei laikraščių
Nepriklausomoje Lietuvoje, Vokietijoje
ir JAV. Išleido poezijos rinkinius,
suredagavo antologijas, parašė
pratiminę lietuvių kalbos gramatiką.
Šešplaukio poezija pasižymi religiniu
bei ﬁlosoﬁniu turiniu, parašyta daugiausia klasikiniu ketureiliu. Be vokiečių klasikų Goethe, Schiller, jis išvertė ir
Rilke poeziją.

Antanas Dundzila dalyvavo ir paaukojo $200
Alytaus gimnazijos įdukrinimui.
Juno Beach buvo surinkta $200. Tuose susitikimuose,
su Sauliaus Siruso asmeniniu priedu, tą Vasario 16-tos
savaitgalį buvo surinkta $1000.
Rudenį, Gruodžio 8-ą organizuojamas jungtinis
koncertas su latviais Lietuvių klube St. Petersburg.
Programą atliks St. Petersburg lietuvių choras ir solistė
Rima Polikaitytė-Birutienė.
Sveikiname Florida skyrių!

Koncertas vasario 18 d. paremti Tautos Fondą
Tenoras Edmundas Seilius ir pianistas Edvinas
Minkštimas atliko puikų koncertą vasario 18-ą
paremti TF. Programoje Seilius atliko lietuvių
kompozitorių kūrinius – Dvariono, Gruodžio,
Petrausko; taip pat ciklą Bellini dainų ir Lehar ir
Strauss operečių. Minkštimas paskambino Chopin.
Apgailestautinai, oras buvo nepalankus, ir nedaug
žmonių atsilankė. Parama TF buvo $100. Koncertą
surengė Amberwings Productions.

Edmundas Seilius, tenoras,
dr. Giedrė Kumpikaitė,
Edvinas Minkštimas, pianistas
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Aukos Tautos Fondui In Memoriam
2006.07.01 iki 2006.12.31

A.A. AUŠTRIENĖ, GENOVAITĖ - $25: Maryland Liet.
Draugiju Taryba, Janina Brazauskienė, MD;

A.A. RIMAS, ALGIS - ALGIO RIMO FONDAS $350: Rimienė, Ramunė, MA;

A.A. BLIUDŽIUVIENĖ, STASĖ - $100: Hoeschele,
dr. James ir Audronė Vaitiekaitytė, MI; $40:
Vaitiekaitis, Alg. ir Reg., MI.

A.A. STAŠKUS, VLADAS - $1,000: Stankūnas, Jonas ir
Giedrė, CT. $100: Hoeschele, dr. James ir Audronė
Vaitiekaitytė, MI; Staškus, Jane L., FL; Staškus,
Vladas, FL. $75: Seaman, Ken ir Nicole, MI. $30:
Bulotienė, Eugenija, MI. $25: Memėnas, Victor J.,
MI; Vilkienė, Raminta, MI. $20: Lukas, Alfonsas,
MI; Pliura, Česlova, MI; Žadeika, Ona, MI;
Vaitiekaitis, Alg.ir Reg., MI.

A.A. BRUNDZA, DR. JUOZAS - DR. JUOZO
BRUNDZOS FONDAS - $4,000: Brundza,
Pranutė, IL.
A.A. BUDREIKA-TENDER, BRONĖ - $250: Tender,
Lisa M., MA.
A.A. BULOTA, RAMUTIS - RAMUČIO BULOTOS
FONDAS - $6,000: Bulotienė, Eugenija, MI.
A.A. GOGELIS, KAZYS - $25: Bulotienė, Eugenija,
MI.
A.A. MILERIS JUOZAS - JUOZO MILERIO STIPENDIJA - $4,000: Milukas, Albinas, RI.
A.A. PALYS, PETRAS - $100: Kumpikaitė, dr. Giedrė,
NY; Skobeikienė, Soﬁja, NY; $50: Penikas, Romualdas ir Vida, NY; Vedeckas, Algis ir Roma, NY;
Vilgalys, Jonas, NY; Vytuvis, Antanas ir dr. Jadvyga,
NY; $25: Černauskas, Jonas ir Lijolė, NY; Dimienė,
dr. Stefa, NY; $20: Žukas, Ramutė, NY.

Laiskas Nijolei Bražėnaitei
Miela Nijole,
Esu Viktorija, mokausi J. Janonio gimnazijoje ir du metus iš
eilės rašiau darbus partizaninio judėjimo tema. Mano seneliai buvo ryšininkai, 15 metų išgyvenę lageryje ir tremtyje,
todėl ši tema yra man artima. Nežinau ar tai sutapimas ar
kažkas turintis prasmę, tačiau baigus rašyti pirmąjį darbą
apie senelius, būtent tą dieną, mirė mano močiutė. Šį darbą
mane paskatino senelių draugas, taip pat partizanas, siųsti
į Lietuvos genocido tyrimų centro organizuotą konkursą.
Po jo buvau pakviesta į Vilnių. Ten pirmą kartą žiūrėjau
ﬁlmą „Vienui vieni“, ir tik vakar sužinojau, kad tai butent

A.A. VALAITIS, DR. JONAS - $100: Šomkaitė, dr.
Rožė, NJ; Stankūnas, Jonas ir Giedrė, CT. $50:
Sadėnas, Jonas, CA. $25: Previdi, Jame, CT.
A.A. VALIUKĖNAS, GRACE - $30: Osteika, Antanas,
MI. $20: Bulotienė, Eugenija, MI; Petronis, Leonas
ir Danutė, MI.
A.A. ZAPARACKAS, ANTANAS - $25: Ankus,
Viktoras ir Gražina, MI; Petronis, Leonas ir Danutė,
MI; $10: Alkevičius, Genė, MI; Joksa, Elena, MI;
A.A. ŽUKAUSKAS, RIMAS - RIMAS ŽUKAUSKAS
STIPENDIJA - $1,000: Lewis, Blanche, PA;
Visiems praradusiems savo artimuosius ar draugus
reiškiame gilią užuojautą.

jūsų vyro istorija. Apie tokią prievartą ir agresiją buvau
nekartą girdėjusi ir skaičiusi knygose, tačiau tai pamačius
buvau sukrėsta. Niekaip negaliu įsivaizduoti savęs tų
žmonių, patyrusių šį žiaurumą, vietoje. Dėkoju už paramą ir
skatinimą rašyti apie tokius artimus praeities įvykius, kurie
tuo metu vienaip ar kitaip palietė kiekvieną iš mūsų šeimų,
kurių negalima pamiršti. Esu pastebėjusi (gal tai tik mano
nuomonė), kad tas sunkus laikmetis, žmones, kovojusius už
savo siekius ir Lietuvos laisvę, kažkokiu būdu supanašino.
Labai noriai bendrauju su jais (senelių likimo draugais), nes
dažnai šiuose žmonėse randu kažką būdinga savo seneliams –
tikėjimą ateitimi, Tėvynės meilę, jautrumą ir dorovingumą.
Viktorija R.
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English Summary
Since the last ŽINIOS (No.10) came out last summer, the
LNF/Tautos Fondas has continued its many charitable and
educational endeavors in Lithuania. Some highlights:
The Florida Chapter has reactivated through the
energetic and enthusiastic eﬀorts of two members of the
Board of Directors, Jurgis Birutis and Saulius George Sirusas. They organized a tour of the various Lithuanian communities in Florida, traveling over 600 miles in one weekend,
February 9-13, in order to familiarize people with the LNF,
its philosophy, goals and projects. From St. Petersburg on
the West coast to Daytona Beach/Ormond Beach and Juno
Beach on the East Coast, they talked, lectured, informed,
handed out ﬂyers and collected $1000 in contributions. A
concert is planned in St. Petersburg on December 8, 2007.
The LNF/VLIK’as Archyves: The Board of Directors
voted at its Annual Meeting in 2006 to have all the archival
material transferred to Lithuania to be placed in the Martynas Mažvydas National Library in Vilnius. This decision was
unanimous because the archives are now stored in boxes at
ALKA in Putnam, CT. There is great concern that the
storage conditions are not climatically advantageous for the
archives. There is dampness in the accommodations, and
there has even been water seepage necessitating the removal
of documents from boxes, their drying out. Fortunately, this
time there seems not to have been any serious damage, but
the situation must be addressed. Negotiations are ongoing
with Juozas Rygelis, the Director of ALKA.
The Lithuanian Encyclopedia: A decision was made by
the Executive Board to have the the 36 volumes of the
Lithuanian Encyclopedia, published in Boston by
V. Kapočius in the 50’s, transferred onto DVDs. The VicePresident Raymond Šližys began to research the possibilities.
The Utah-based company iArchyves seemed amenable to the
project and quoted a price of $5000 for the transfer onto
digital format. Discussions are still ongoing, many factors
must be considered and no ﬁnal decisions have been made.
Independence Day Celebration – February 16th! As in
the past, a joint committee of three New York organizations
organized this annual event. Bishop Baltakis celebrated mass
ast Annunciation church, followed by a luncheon. This year,
it was the LNF’s turn to be the principal organizer. The
newly appointed Ambassador to the United Nations, Dalius
Čekuolis, warmly addressed the Lithuanian community for
the ﬁrst time. Jonas Ohman, a Swede, was invited to speak
on the Resistance Movement in Lithuania in the 40’s and
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50’s. He spoke of his personal interest in Lithuania, her
history, especially in the Resistance. Having learned
Lithuanian in four years, he translated the memoirs of a
well-known Resistance ﬁghter, Juozas Lukša “Daumantas”
into Swedish. The other part of the program consisted of
poetry readings by two Lithuanian actors, Tadas Alinskas
and Darius Sužiedelis, followed by a girls’ folk dance
ensemble from Boston.
A Classical Concert Fund-Raiser for the LNF on
February 18th. Edmundas Seilius, a young up-and-coming
tenor from Lithuania and Edvinas Minkštimas, a professional
young Lithuanian pianist collaborated in a concert given at
Annunciation Parish Hall in Brooklyn, NY. It was a high
level performance of two very professional young men. Unfortunately, due to the weather, less than expected attended.
Nonetheless, a contribution of $100 was made to the LNF.
Schoolbag Fundraiser: One of the highly successful
projects of the past year. For a $25 contribution, a school
bag with all necessary school supplies was furnished to each
ﬁrst-grader in the Eastern Lithuanian schools.
Adopt-a-school Program: This very popular program is
still going strong. There are over 250 schools that have been
adopted by people contributing $100 or more to “adopt” a
school in Lithuania. The LNF gives a matching contribution
of 25% for each donation.
Finances: The LNF, after retaining Graybill-Bartz, a
ﬁnancial management company in Chicago, has seen a proﬁt
of $78,000 in the last quarter.
Bequests and Larger Donations: the LNF received
$96,00 in larger donations, of which $34,000 were bequests.
Odyssey of Hope: The Story of a Lithuanian Immigrant’s
Escape from Communism to Freedom in America and
Return to His Beloved Homeland by Joseph P. Kazickas and
Valdas Bartasevičius has recently been published and is
available at odysseyofhope.com. (The Lithuanian version,
“Vilties Kelias” can also be ordered.) Mr. Kazickas is a prominent Lithuanian activist, businessman and philanthropist.
All proceeds go to charitable causes in Lithuania.

Charitable Remainder Trust
You may leave any appreciated assets—house, apartment,
stocks—to the LNF and receive no less than 5% interest during
your lifetime or the lifetime of your spouse, after which, the assets
pass to the LNF. There are tax advantages to this trust, in that you
save on capital gains tax on any appreciated value.

Naujas Tautos Fondo projektas –
praturtinti Lietuvos mokyklų
bibliotekas

g

Okupaciniais metais
pašalintos iš bibliotekų
knygos, kaip netinkančios
jaunimo auklėjimui, dar
nėra sugrąžintos. Todėl
mokytojai ir moksleiviai dar vis naudojasi
„raudona“ biblioteka.
Tautos Fondas per Mokyklų įdukrinimo ir paramos
komisiją ryžtasi padėti pakeisti mokyklų bibliotekas padedant
įsigyti neiškraipytos istorijos ir patriotinio pobūdžio knygų.
Kreipiamės į visus mokyklų įdukrintojus su dideliu
prašymu – paaukoti $100 (ar daugiau) savo įdukrintų
mokyklų bibliotekų praturtinimui. Komisija sudarys sąrašą
iš kurio mokyklų bibliotekų vadovai galės pasirinkti $100
vertės knygų. Tokiu būdu virš 200 mokyklų bus bent dalinai
aprūpintos auklėjimo literatūra.

Aukos lapelis / Contribution form
Pavardė /Last name: ___________________________
Vardas/First name:

___________________________

Adresas/Address: _____________________________
____________________________________________
____________________________________________
Įvertindamas/a Tautos Fondo darbą skiriu auką/
in support of the LNF I wish to contribute:
$ _____________
Projekto kuriam aukoju/
Purpose of contribution: ________________________

Kuprinės Rytų Lietuvos mokykloms
Tautos Fondo tęsia projektą aprūpinti Rytų Lietuvos
mokyklų pradinukus kuprinėmis.

Už $25 jūs galite aprūpinti
vieną pradinuką kuprine ir
visokiais mokykliniais
reikmenimis.
Suteikite didelį džiaugsmą
už mažą sumą!

Tautos Fondo Atstovybė Lietuvoje:
Pilies g. 8, Vilnius, LT-01123
Lietuva
Tel.: +370 5 212 7461
Tel./faksas: +370 5 212 2491
El. paštas: vida.lelkaitiene@gmail.com

Aukas siųsti ar dėl papildomos informacijos
prašome kreiptis / Please send your
contributions to:
LITHUANIAN NATIONAL
FOUNDATION, INC.
307 West 30th Street
New York, NY 10001-2703
tel.: (212) 868-5860
fax: (212) 868-5815
e-mail: info@tautosfondas.org
Aukos nurašomos nuo valstybinių mokesčių
(tax exempt nr. 51-172223)
Tautos Fondo Žinias leidžia TF Valdyba.

Data / Date: __________________

Plačiau apie Tautos Fondą rasite Tautos Fondo
interneto puslapyje www.tautosfondas.org ar
www.lnfund.org

Parašas / Signature : ____________________________

Kviečiame apsilankyti / Please visit our website

Tautos Fondo Žinios
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