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LIETUVOS ŽMONĖS BIJO
2000-ŲJŲ KOMPIUTERIŲ KLAIDŲ
Nepaisant Lietuvos valdžios turintys didesnes šeimos paja
pastangų išvengti 2000 metų mas.
Apie amžių virsmo kompiu
kompiuterių problemų ir tvir
tų užtikrinimų, kad ši proble terių problemą nėra girdėję
ma Lietuvoje neturės rimtų 31 procentas apklaustųjų, ne
pasekmių, Lietuvos žmonės žinojo atsakymo ar neatsakė
gana smarkiai dėl to susirūpi 10 proc.
Beveik trečdalis (32 proc.)
nę. Vienuolika procentų ap
klaustųjų jaučia didelį susirū gyventojų mano, kad 2000
pinimą, o 48 proc. - šiokį tokį metai Lietuvoje bus paženk
susirūpinimą dėl 2000 metų linti žmonių netektimis, susi
jusiomis su lemtinga kompiu
problemos.
36 procentams ji nekelia jo terių klaida. Priešingai ma
kio susirūpinimo, o dar 4 pro no daugiau nei trečdalis (39
centai nežinojo atsakymo į šį proc.), nežinojo ar neatsakė*"
29 proc.
klausimą.
Tik 2 proc. apklaustųjų ma
Tyrimo duomenimis, 60 proc.
šalies gyventojų yra informuo no, kad Lietuvoje labai daug
ti apie 2000-ųjų metų prob padaryta, kad būtų išvengta
lemą, susijusią su kompiute 2000-ųjų metų problemos. 40
riais. Apie šią problemą ge proc. gyventojų įsitikinę, kad
riau yra informuoti didmies padaryta labai mažai.
Po 29 proc. apklaustųjų tei
čių gyventojai, vyrai, 15-49
metų gyventojai bei asmenys, gė, kad šioje srityje padary

ta tiek, kiek reikia, arba nežino
jo atsakymo ar neatsakė.
Lietuvoje apklausą rugsėjo
24-30 dienomis atliko bendra
Lietuvos ir Didžiosios Brita
nijos rinkos ir viešosios nuo
monės tyrimų bendrovė “Balti
jos tyrimai/Gallup”.
“Gallup Intemational” 60-tyje pasaulio šalių apklausė 50
tūkst. gyventojų.
Tyrimo metu paaiškėjo, kad
17 proc. planetos gyventojų
baiminasi, kad dėl 2000-ųjų
kompiuterinių problemų ga
limos žmonių netektys jų šaly
se.
44 proc. planetos gyventojų
susirūpinę dėl galimų šios pro
blemos sukeltų padarinių. Di
džiausias susirūpinimas dėl
2000-ųjų kompiuterių proble
mos jaučiamas Pietryčių Azi
jos šalyse.
BNS

- Lietuvoje gruodžio 20 d.
Prezidentūroje susirinkusius
politinių partijų bei visuome
ninių organizacijų atstovus Val
das Adamkus paragino imtis
skubių veiksmų aštrėjančiai
skurdo problemai spręsti. Ofi
cialiais duomenimis, šiuo metu
skursta daugiau nei 600 tūks
tančių (16 procentų) Lietuvos
gyventojų, 30 tūkstančių (1 pro
centas) žmonių gyvena ypač
dideliame skurde, o kai kurių
žmonių pajamos ir kiti ištekliai
yra tokie maži, kad neatitinka
net visuomenėje priimtinų stan
dartų. Dabartiniame Skurdo
įveikimo strategijos projekte yra
numatoma, kad iki 2003 m. bus
siekiama maistu, nakvyne bei
šiltais drabužiais aprūpinti la
bai dideliame skurde gyve
nančius žmones. Statistikos de
partamento teigimu, visiškais
vargšais save laiko 2 procentai
trečiojo šių metų ketvirčio namų
ūkių tyrime dalyvavusių žmo
nių. Vargšais mano esantys 26,1
procento apklaustųjų. Šio tyri
mo metu buvo nustatyta, kad per
mėnesį vienam šeimos nariui
vidutiniškai tenka 442,5 lito
pajamų bei 432,3 lito išlaidų.
Tuo tarpu pakankama suma
vidutiniškam pragyvenimui yra
laikoma 754,7 lito vienam žmo
gui per mėnesį, o absoliučiai mi
nimalia suma būtinam išgyve
nimui - 367,1 lito.
- Lietuvoje gimė europinės
tradicijos, nuosaiki, dešiniosios
pakraipos Tėvynės liaudies
partija, skelbia šios partijos
gruodžio 18 d. steigiamojo su
važiavimo priimtas dokumen
Betliejus
Pauliaus Jurkaus grafikos piešinys
tas. Kovo 11 -osios Akto signa
tarė, Seimo narė, ekonomikos
mokslų daktarė Laima Andriukienė išrinkta Tėvynės liaudies
UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO ALGIRDO SA UDARGO
partijos pirmininke. Jos pava
PRANEŠIMAS 15-TOJE BALTIJOS ASAMBLĖJOS SESIJOJE
duotojais tapo Kovo 11-osios
Akto signatarė Irena AndruRyga, 1999 gruodžio 3
kaitienė, teisininkas, buvęs Vi
daus reikalų viceministras Ju BALTIJOS VALSTYBIŲ UŽSIENIO POLITIKOS DERINIMAS
lius Adomaitis ir operos solis
Ieškodami Baltijos valstybių
tas Vytautas Juozapaitis. Vil
niuje vykusiame steigiamaja užsienio politikos koordinavi
me Tėvynės liaudies partijos mo ištakų, be jokios abejonės,
suvažiavime dalyvavo per 400 prisimename 1934 m. Ženevoje
delegatų iš įvairių šalies mies pasirašytą Pabaltijo santarvės ir
tų ir rajonų. Priimtame nutari bendradarbiavimo sutartį. 1936
me jie paskelbė apie Tėvynės m. tuometinis Lietuvos UR mi
liaudies partijos įkūrimą. Eltos nistras Stasys Lozoraitis, daly
žiniomis, naujojoje partijoje vaudamas šiame mieste (Ry
susibūrė per 500 narių. Suva goje) vykusioje Baltijos vals
žiavimas patvirtino naujos parti tybių UR ministrų konferenci
jos programą, statutą. Sufor joje, apie šią sutartį teigė, jog
muota taip pat partijos taryba, ji “teikia mums galimumą daug
etikos bei revizijos komisijos. nuosekliau derinti mūsų politi
Suvažiavimo delegatai priėmė kos darbą <...> tai yra kelias
kreipimusis į Lietuvos visuo Baltijos valstybių padėčiai sus
tiprinti, kad tai <...> sustiprins
menę ir į politines partijas.
- Baltijos jūros valstybių taiką šiame Baltijos jūros pa
Lietuvos krikščionių demokratų partijos (LKDP) vadovas
žmogaus teisių tarybos komi kraštyje”.
A.Saudargas (deš.) ir LKDP valdybos pirmininkas K. Kuz
Gana įspūdingu šalių ben
saras Ole Espersen kreipėsi į
mickas Vilniuje vykusioje LKDP ataskaitos ir rinkimų kon
Lietuvos Prezidentą Valdą dravimo pavyzdžiu, minėtos su
Adamkų bei užsienio reikalų tarties sąlygotu, galime laiky
ferencijoje
G. Svitojaus (ELTA) nuotr.
ti
trijų
vyriausybių
veiksmų
ko

ministrą Algirdą Saudargą, iš
reikšdamas susirūpinimą dėl ordinavimą, pasirenkant abso
kalinčio Seimo nario Audriaus liutaus neutralumo statusą 1938 tastrofos. Tačiau pati mūsų san 1934 m. Pabaltijo santarvės ir
Butkevičiaus padėties. O.Esper- metų pabaigoje. Trijų šalių už tykių forma, kuria buvo pasi bendradarbiavimo sutartį ir pa
seno požiūriu, tai, kad par sienio reikalų ministrų suderin rinktas neutralumas, iki šiol tar siekė Rusijos kariuomenės iš
lamentaras A.Butkevičius ne tas absoliutaus neutralumo nauja puikiu bendradarbiavi vedimo, trys Baltijos šalys jau
turėjo alternatyvą nepasiteisi
gali naudotis Seimo nario man įstatymas Latvijoje ir Estijoje mo pavyzdžiu.
Nenuostabu,
kad
atkuriant
buvo
priimtas
gruodžio
mėnesį,
datu, pažeidžia Konstituciją.
nusiam prieškario neutralumui
Todėl O.Espersen paragino Pre o Lietuvoje 1939 m. vasario nepriklausomybę, Lietuva, Lat - integraciją į Europos Sąjun
zidentą pasinaudoti Lietuvos mėnesį. Šiandien žinome, jog vija ir Estija vėl pasirinko gą ir Siaurės Atlanto Aljansą.
teisinės sistemos teikiamomis tuomet pasirinkta strateginė glaudaus bendradarbiavimo
Trys šalys nuosekliai žengia
kelią.
Po
to,
kai
1990
m.
ge

kryptis,
kad
ir
bendrai
įgyven

galimybėmis ir išlaisvinti nu
šia kryptimi. Besilaikydamos
teistąjį parlamentarą, suteikus dinama, nepasiteisino. Neut gužės 12 d. Taline trijų Baltijos atnaujintos 1934 m. sutarties
ralumas neapsaugojo nuo ka- valstybių vadovai atnaujino
jam malonę.
(nukelta į 4-psl.)

Padabintas Vilniaus TV bokštas - didžiausia eglutė Europoje

VYSKUPUI
PAULIUI A. BALTAKIUI - 75
SVEIKINAME JUBILIATĄ!
Paulius Jurkus

Išeivijos lietuvių vyskupui grįžta į savo “kuriją” - vyskupi
Pauliui Antanui Baltakiui, jos raštinę, į Brooklyno pranciš
OFM,sausio 1 d. sueina 75 me konų vienuolyno kambarį. Čia
tai! Šios gražios sukakties pro vienas, su maža pagalba turi
ga senais laikais Lietuvoje planuoti didelę veiklą - kada ir
gaustų varpai, ekscelencija po kaip, kur lankysis, peržiūrėti ir
baldakimu eitų į katedrą, kur atsakyti į gausų paštą, pasirūpin
raudono aksomo sostas, kur su ti savo ūkio - raštinės reikalais.
sirenka kapitula: kanauninkai
Po Antrojo pasaulinio karo
ir prelatai; kur iškilmingai gie atsirado tūkstančiai išvietintų
da didžiulis choras, kur smil žmonių. Vatikanas ėmė spręsti
ko altorių ir svečius...
jų problemas, kad jie jaustų
Tai tinka ano laiko vysku krikščionišką globą, pamaldose
pams, kurie valdė senas vys galėtų melstis savo gimtąja kal
kupijas, turėjo didelį valdžios ba. Buvo įkurta Vatikano misi
aparatą. Gi mūsų išeivijos vys ja, kur ir lietuviai turėjo savo
kupas yra kuklus keleivis. Jis delegatūrą. Žmonės negalėjo
neturi nei savo katedros, nei grįžti į savo kraštus, o emigra
puošnių prelatų, kanauninkų, vę turėjo prisiderinti prie haujų
kruopščių sekretorių. Turi tik sąlygų, vietos papročių. Kad bū
porą kambarių, kuriuose telpa tų jiems lengviau organizuotis,
jo maldos ir visos vyskupijos išsilaikyti svetimame krašte,
rūpesčiai. Ir ta vyskupija yra pa popiežius Paulius VI ėmė skirti
ti didžiausia.
tautinius vyskupus įvairiems
Vyskupas keliauja, tarpais kraštams.
(nukelta į 8psl.)

JŪSŲ EKSCELENCIJA VYSKUPE

PAULIAU ANTANAI BALTAKĮ,
Iš visos širdies prisidedu prie sveikinimų,
iš viso pasaulio pasiekiančių Jus gražaus ir iškilaus
septyniasdešimt penkerių metų jubiliejaus proga.

Ilgus metus savo ganytojiška veikla skleidėte vilti ir
tikėjimą, gynėte krikščionybės ir lietuvybės idealus,
ne vienai išeivijos lietuvių kartai padėjote suprasti ir
perimti tautiškąsias vertybes ir tradicijas.
Laikas ir istorija parodė, jog Jūsų asmenybės dvasios
pastangos bei humaniški darbai buvo teisingi,
jog tarnystė žmonėms ir žmogiškumui
visada išlieka galingesnė už prievartą ir smurtą.
Dėkoju Jums už dvasinių vertybių tarp išeivijos
lietuvių gausinimą.

Jubiliejaus proga nuoširdžiai linkiu Jums
stiprios sveikatos, ilgų gyvenimo metų

VALDAS ADAMKUS
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Vilnius, 1999 metų gruodis
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Dokumentai: ką saugoti, ką išmesti?
Yra žmonių, kurie nuo
gyvenimo pradžios saugo kiek
vieną gautą popierių. O kada
reikia kokio dokumento, tų po
pierių krūvoje juos rasti sunku
arba neįmanoma. Daugumas
neturi vietos visiems popieriams
laikyti, todėl reikia žinoti, ką
laikyti ir ką išmesti. Daug sąs
kaitų ar kitų dokumentų po kiek
laiko yra beverčiai. Įvairūs fi
nansų specialistai pataria, ko
kius dokumentus reikia saugo
ti, kaip ilgai, ir kokius galima
išmesti.
1. Mokesčių mokėjimo do
kumentai - “tax retums”. Juos
patariama saugoti bent 3 metus,
o geriausia - net ir 6 metus.
Žmonės dažnai saugo viską, kas
turi numerį, nes galvoja, kad
IRS gali to kada nors pareika
lauti. Tačiau mokesčių mokėji
mo dokumentų kopijų ir kitų
uždarbio-išlaidų dokumentų
nereikia saugoti amžinai. Pa
prastai IRS gali jus tikrinti 3
metus nuo mokesčių mokėjimo
užpildymo datos. Bet jei jūs už
pildėte neteisingai savo už
mokesčio sumą - ją sumažino
te, tada IRS gali tai surasti ir 6
metų laikotarpyje. O jeigu iš
IRS pagaus, kad suktai užpildė
te mokesčių dokumentus, tai
nėra metų ribos, kiek jie atgal
metų gali tikrinti.
Sakykime, kad užpildėte mo
kesčius teisingai, duomenis pa
remiančius dokumentus, kaip
sąskaitas už užmokėtas išlai
das, laiškus, kuriuose jums
dėkojama už suteiktą labdarą,
sąskaitas, susijusias su darbu na
muose, galėtumėte išmesti po
trijų metų, bet dėl visa ko lai
kykite 6 metus. O senas mo
kesčių mokėjimų formų kopijas
(old tax retums), ypač tas, ku
rios parodo nuosavybės pirki
mą ar pardavimą, reikia saugo

ti, nes jos gali būti labai reika kada ir kaip tos problemos buvo
lingos ateityje.
išspręstos, jei negatyvi infor
2. Algos čekių atkarpos (pay macija pasirodytų jūsų kredito
check stubs). Kiekvieno naujo istorijos pranešime ir jums reik
čekio atkarpoje yra pateikiama tų tą klaidą atitaisyti.
visa reikalinga finansinė - mo
4. Banko pranešimai, ban
kėjimų informacija, tuo būdu ko užmokėti čekiai (canceled
paskutinio čekio atkarpa su checks, bank statements, ATM
teikia viską, kas jums gali būti slips). Banko pranešimai pa
reikalinga, ir ankstesnės atkar deda susiorientuoti, kokioje bū
pos nereikia saugoti. Jeigu gau klėje yra jūsų banko sąskaita.
nate viską ir jokių ginčų netu Patikrinus pagal jūsų asmeni
rite su darbdaviu - algos mo nius rekordus, jie gali būti iš
kėtoju, galite senas čekių atkar mesti, nes nėra reikalo juos
pas išmesti. Bet visada reikia saugoti keliasdešimt metų. Ta
saugoti metų paskutinę čekio at čiau turite saugoti čekius, kurie
karpą, kad galėtumėte patikrin gali būti reikalingi pildant
ti darbovietės pranešimus apie mokesčių formas: tai aukos,
mokesčių užmokėjimai, pasko
jūsų uždarbį ir mokesčius.
3. Užmokėtos sąskaitos lų mokėjimai, namų remonto ir
(paid bills). Kredito kortelių t.t. O kitus galite išmesti, kai
firmų pranešimai, užmokėtos subalansuojate savo čekių kny
elektros, dujų, vandens, krau gutę. Jei jūs nebalansuojate
tuvių, benzino stočių ir kitos čekių knygutės, išrinkite čekius,
užmokėtos sąskaitos gali būti kurie gali būti reikalingi mo
išmestos, jei turite įrodymą, kad kesčius pildant, o kitus išmes
jas esate užmokėjęs. Nebent kite.
5. Investavimų dokumentai
jums reikia įrodyti mokesčių
nurašymuose padarytas išlaidas (investment records). Bet kuris
jūsų verslo reikaluose, kitu at dokumentas, kuris turi ką ben
veju šios sąskaitos yra nereika dra su pirkimu ar pardavimu
lingos ir jų nereikia amžinai vertybių popierių, ilgainiui bus
saugoti.
reikalingas pildant mokesčių
Yra dvi šios taisyklės išim mokėjimo formas. Mėnesiniai
pranešimai, gaunami iš “brokertys:
a) skyrybų atveju, sąskaitos age”, ar “mutual funds” prane
gali būti panaudotos spren šimai gali būti išmesti, kai me
džiant, kuris sutuoktinių moka tų pabaigoje gaunate visą me
už vaiko išlaikymą, ir tada, pil tinį pranešimą. Tą metinį pra
dant mokesčių mokėjimo for nešimą saugokite.
6. Apdrauda (insurance pa
mas, tą vaiką ar vaikus gali
prisirašyti kaip išlaikomus as pers). Kad sužinotumėte, kaip
ilgai reikia saugoti dokumen
menis;
b) sąskaitą reikia saugoti, jei tus, paklauskite savo apdraudos
buvo nesutarimų dėl kainos, dėl agento. Klauskite, ką reikia
užmokėjimo, mokesčio už pa saugoti ir ką jie turi savo bylo
vėlavimą užmokėti arbajei jūsų se, nes jie dažniausiai saugo
kredito kortelė buvo kažkieno jūsų senas apdraudas. Senos au
suktai panaudota ir pan. Tokias tomobilių apdraudos daugeliu
sąskaitas reikia saugoti kartu su atveju yra nereikalingos.
7. Gydymo-medicininiai
pranešimais, laiškais ir užrašais,

Juo neįprastesnis esi,
juo labiau išreiški tai, kas visiems bendra
Stanislovas Žvirgždas
Realybė ima skubėt ne nuo ilgo žiūrėjimo, ne nuo mūsų sučiuptosios substancijos, o dėl
to, kad vis kryžminam akį. Vietoj savo žvilgsnio išleisdami čia akmens, Čia dangaus pat
varumą. Tegul žiūri ir stebisi paukščiai, akmenys, žuvys. Tegul raižo morenose savąją šviesą.
Taip mes žiūrim visi, mūsų žiūrėjimas skamba, ošia ir mirguliuoja, kaip pervis mėlynuojan
čios jūros.
*

Ši Sigito Gedos “Fugos XXI
amžiaus gamtovaizdžiui” iš
trauka, regis, geriausiai apibū
dina Algimanto
Aleksandra
vičiaus fotogra
finius portretus,
sukurtus ir tebe
kuriamus prieš
suvaidinant pas
kutinį XX a.
veiksmą ir jau
regint XXI a.
šviesą. Panevė
žietis fotografas
Aleksandra
vičius, surengęs
jau ne vieną per
sonalinę fotogra
fijų parodą pres
tižinėse galeri
jose, dalyvavęs
ir užsienio paro
dose bei konkursiuose, o dar
anksčiau pasi
žymėjęs kaip
kultūrizmo tre
neris (nuo to ir
savo fotografo
karjerą pradė
jęs), kuria žino
mų Lietuvos kul
tūros ir meno Prof. Šliogeris
veikėjų portretų
seriją. Fotografijoje portretas
visada buvo itin reikšmingas.
Visais laikais įvairių šalių fo
tografai klasikiniuose fotoportretuose siekė panašumo,

*

*

stengėsi gerai pažinti portretuojamojo vidaus pasaulį, juos
domino “veido peizažas” ir pa

prastumas. Dar kiti pataikavo
kliento skoniui ir darė nula
kuotus, bedvasius, paradinius
atvaizdus. Dabartiniai postmodernistai portretą pavertė

žmogaus vaizdu, spalvos dėme
ar tiesiog ženklu, tik iš tolo pri
menančiu portretuojamąjį. Ale
ksandravičius taip pat ėmėsi
vieno sudėtingiausių žanrų portretinės fotografijos. Žino
mų kultūros ir meno žmonių
atvaizdų serijoje jis tarsi postmodemistiškai kuria mini spe
ktakliukus - mizanscenas, vie
no aktoriaus spektaklius, visa tai
pastiprindamas klasikinio por
treto ir apšvietimo citatomis,
gausiai naudoja videopriemones ir kino meninės raiškos bū
dus, kuriuos retai pamatysi ki
tų Lietuvos fotografų kūryboje.
“Esu pats režisierius, dekoraci
jų kūrėjas ir... fotografas”, - pri
sipažįsta autorius. Kinematografiški portretai - sako meno
tyrininkai. Man tai - maži, au
toriaus surežisuoti, į dokumen
tinius panašūs pasakojimai apie
mąstantį, medituojantį, Lietu
voje gerai žinomą, jau savo
vaizdavimo stereotipą turintį
žmogų, pasitelkiant iš pirmo
žvilgsnio, regis, atsitiktines
detales (įskilęs rašytojo Ričar
do Gavelio akinių stiklas, aša
ra aktoriaus Gedimino Gird
vainio akyje ar į Lietuvą žiūrin
čio ir kažin ko besisielojančio
humoristo Juozo Erlicko mo
numentalus rūstumas). Pasižiū
riu į Petro Repšio portretą ir tar
si girdžiu jį samprotaujant
apie Gedimino paminklą: “Na,
liaukis! Argi tai paminklas?

dokumentai (medical paperwork). Jei esate užmokėjęs di
deles medicinos sąskaitas, jas
galite nurašyti kaip išlaidas,
pildydami mokesčių dokumen
tus. Todėl saugokite užmokėji
mus įrodančias sąskaitas. Jei
gu jūsų ligos draudimas at
siunčia pranešimą, ant kurio
yra užrašyta “This is not a bill’,
galite jį išmesti. Žinovai pata
ria saugoti dokumentus, kuriuo
se yra įrašytos neeilinės gy
dymo procedūros ar gydymo
priemonės ir apsilankymai pas
specialistus, kurie nėra jūsų
nuolatiniai daktarai. Šie doku
mentai yra papildoma medicin
inė ligos istorija.
8. Namų dokumentai (home
records). Saugokite visus namų
remonto dokumentus, jie bus
reikalingi dėl mokesčių. Bet jei
jūs nuomojate butą ir saugote
senas sutartis ar turėto namo
dokumentus, specialistai sako,
kad jūs tik savo stalčius šiukš
lėmis perkraunate.
9. Krautuvių garantijos ir
sąskaitos. Garantijoms pasi
baigus, išmeskite jas. Krautu
vių sąskaitas laikykite tol, kol
galioja pirkinio garantija.
10. Korespondencija. Laiš
kai apie mokesčių pildymo do
kumentus, kredito istorija, už
darytos sąskaitos, laiškai, kurie
gali parodyti, kad ginčai dėl
kurių finansinių nesusipratimų
buvo išspręsti, turėtų būti sau
gomi visą laiką, o visa kita - ga
lima išmesti po metų.
Vieni žmonės saugo kiek
vieną popierėlį, kiti išmeta vis
ką. Turi būti aukso vidurys išmeskite, kas nereikalinga,
saugokite, ko gali prireikti - bus
daugiau vietos namuose ir jums
bus ramiau.
Parengė B. Jasaitienė ir A.
Šmulkštienė
Naudotasi “Chicago Tribū
ne” (1999.07.09) medžiaga.

Kunigaikščiai nuo arklio nu
krenta arba nulipa nusišlapint”. Nepaprastai iškalbingas
ir dailininko Adomo Jacovskio
portretas, tiksliau, jokio port
reto ten nėra, tik lemiamas su
sirėmimas, įtampos išlydis be
asmenės akies blyksnyje, be
protybės ar genialumo akiva
ras, tai, kas panaikina per
sonažo, asmens, subjekto ribo
tumą ir atsiveria mums per kas
dienybės kaukę ar metų naštos
luobą. Fotoportretas savąją tie
są įgyja tik per esamo ir nesa
mo įtampą, jeigu tam pasiryžta
ir fotografas, ir fotografuojama
sis. Aleksandravičius į Lietuvos
meninę fotografiją atėjo su
studijiniais aktais, kuriuose ga
lime įžvelgti tik jam būdingas
pozų ir vaidybos atodangas,
kryžius, juodas skraistes, vie
lomis apraizgytus kūnus, mįs
lingus užrašus, išgirsti moterų ar
vyrų kūnais grojamas melodi
jas, vakarinius bliuzus. Visą tą
kūnų, atributikos, efektingų
apšvietimų fejeriją tarsi apvai
nikavo ciklas “Re minor”, kur
iki pusės nuogas vyras priešais
baltu brūkšniu įstrižai per
brauktą sieną smuiko stryku
groja - pjausto savo kūną, o im
provizuojamos mizanscenos
paskiruose ciklo darbuose pri
mena jo paties jau perbrauktą
tragišką ar gal tragikomišką
žmogaus aktoriaus gyvenimą.
Ankstesni, o ir dabartiniai Alek
sandravičiaus darbai gali šo
kiruoti konservatyvesnių pa
žiūrų žmones jau vien apnuo
ginto kūno demonstravimu.
Meno mėgėjams gali nepatik
ti jo sukurtų aktų estetika, ne
primenanti nei Rimanto Dichavičiaus “Žiedų tarp žiedų”, Ja
nio Gleizdo moters kūno poe
zijos, ar savaip traktuojamas
posakis amo ergo sum. Gali
stebinti ir šelmiški, tačiau be
galo įtaigūs portretai, kuriais
(nukelta į 4 psl.)

NEVV JERSEY NEVV JERSEY
NEVV JERSEY
NEVV JERSEY
SENTRY REALTY, INC. 33 E. Railroad Avė., Jamesburg, NJ 08831. Tel.:
(732) 521-1611. FAX 732-521-0034. Jei norite pirkti namą, žemės plotą,
komercinį pastatą ar nuomoti namą puikioje Centrinėje New Jersey da
lyje, maloniai kviečiame kreiptis į NJ Licensed Real Estate agentę ZINERĄ A. MACYS (kalba lietuviškai). Namų tel.: (732) 521-5556 arba (732)
521-1916. Centrinė New Jersey dalis yra puiki vieta gyventi tiek jaunoms
šeimoms, tiek pensininkams. Geros mokyklos. Patogus susisiekimas su
prekybos centrais ir darbais. Gerai žinomos pensininkų namų bendruo
menės.
GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisiniuose
reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, imigracija, DWI
and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpinamas lietuvių k. vertėjas.
Konsultacija nemokamai. Galchus & Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside,
NY 11361. Tel.: 718 229-2628.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose reikaluose,
kurie liečia testamento paruošimą ir jo vykdymą, o taip pat nekilnojamo
turto pirkimą ar pardavimą bei įvairius reikalus, susijusius su mokesčių
(tax) mokėjimu. Advokatas dirba Connecticut valstijoje ir kalba lietuviškai.
134 VVest St., Simsbury, CT 06070. E-mail: sigcycle @aol.com Tel.: 860
651-0261. Fax 860 651-8376.

SIIALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest P’way
St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. Koplyčios
parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius,
Newark office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.). Tel. 344-5172.
Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas.
Daug vietos automobiliams pastatyti.
JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių
apdraudimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj -OHLERTRUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, NY. Tel. 847-2323
(namų tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar norite būti
J. Andriušio klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. VVinter Garden Tavern, 1883 Madison St., Ridgesvood, N Y11227. Tel. 821-6440. Salė vestuvėms
ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies
lietuviškas maistas prieinama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai.
Dalia Radžiūnas, sav. - 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, NY 11368.
Tel. 779-5156.

LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas sekmadieniais 9 vai. ryto iš KDM
stoties 1380 AM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Baysidę, NY 11364. Tel.
718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 423-3979.

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ
ir jos spaudą paremkime dabar:
pinigais, Unitrust, testamentais.

-Tax Exempt #36-2927289per:
Pope Leo XIII Literary Fund, Ine.
9050 Troy Avenue
Evergreen Park, IL, 60642
Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų
z---------- :----------------------------- \
LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI
PRISTATOMI I VISAS KAPINES
NEVV YORK, NEVV JERSEY
IR CONNECTICUT VALSTIJOSE.
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.
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Krikščioniškoji
gerontologija
Manoma, kad valstybė turtinga tiek,
kiek pajėgi pasirūpinti savo seneliais. Kai
kuriems vyresniesiems senatvė nebaisi. Jų
vidinis pasaulis skaidrus, jie nepripažįsta
niūrios pensininko dalios, nes gyvena pa
gal krikščioniškosios gerontologijos tai
sykles. Kokios jos? Štai Tėvas Stanislo
vas nurodo nuostabų apaštalo Pauliaus
patarimą visų amžių senstantiems
žmonėms - nenuleisti rankų ir vis prisim
inti, kad, nykstant išoriniam žmogui, vi
dinis žmogus kasdien atsinaujina. Tačiau ne visi garbaus amžiaus
sulaukę žmonės sugeba taip gyventi. Tačiau nevalia palikti
užmaršty tokių gilios senatvės sulaukusiųžmonių. Deja, seneliai bene menkiausio dėmesio sulaukianti karta. Apie tai byloja men
ka galimybė vienišiems neturtingiems seneliams patekti į jiems
skirtus namus, tikimybė būti išgirstam, globojamam. Lietuvoje dar
nedaug tokių bendruomenės centrų kaip Kaune, Petrašiūnuose,
kur susibūrę medikai, socialiniai darbuotojai, policija ir kt. rūpi
nasi tais savo rajono seneliais, kuriems reikalinga vienokia ar
kitokia rimta pagalba. Ši bendruomenė nelaukia iš valstybės lėšų
- pati jųpasirūpina dalyvaudama įvairiuose tarptautiniuose pro
jektuose irjų konkursuose. Toks bendruomenės dėmesys savo sene
liams - įprastas reiškinys Skandinavijos ir kituose Europos kraš
tuose. Lietuvoje gyventojų bendruomenės miestų rajonuose, deja,
dar tik kuriasi, o senelių, laukiančių globos, gretos tankėja. Tai
reiškia, kad visuomenė sensta, kad mažėja darbingųžmonių. Tuo
met visuomenėje kyla daug sunkumų, nepasitenkinimo. Tačiau
seneliai niekuo dėti, kad visuomenė sensta, jų vis vien nevalia
palikti vienų, be globos. Bandoma tą globą pakeisti gerontologų
patarimais, kaip palengvinti senatvę: sveikai ir saikingai maitin
tis; daugiau judėti, būti gryname ore... Deja, ne visi seneliai gali
pasinaudoti šiais patarimais, ne visi švenčia Kalėdas, nes dar ne
visi globojami ir mylimi. Todėl prisiminkime juos, užmirštuosius,
bent dabar, kai, Užgimęs Kūdikėlis nuolat beldžiasi į daugybę ge
rų širdžių, ragindamas slaugyti, guosti, šelpti, malšinti kūno ir
sielos skausmus, atverti globos namų duris. Tai būtų tikrosios do
vanos. Bet jas gali dovanoti tik neapsvaigusieji nuo dovanų pir
kimo karštinės ir nuo parduotuvių blizgesio, nesusipainiojusieji
tarp šventinių dekoracijų ir esmės.

Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė
Lietuvos laisvės kovos
sąjūdžio strategija

Londonas virs šviesos okeanu
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Šiuo atveju „priešo įbruktas ginklas į rankas, tinkamam mo
mentui atėjus, jų pačių turi būti nukreiptas prieš okupantą“. Dar
1949 m. suvažiavime, atsižvelgiant į susiklosčiusią padėtį, pakito
požiūris ir į pačių partizanų numatytą vykdyti vyrų mobilizaciją.
1946 m. J. Vitkus svarbiausiu partizanų vadovybės uždaviniu lai
kė jjasirengimą visuotinei mobilizacijai, o 1949 m. vasario mėn.
J. Žemaitis aiškino, kad mobilizacijos mastą nulems turimos gin
klų atsargos. Buvo svarstomos galimybės gauti ginklų iš užsienio
(tam turėjo būti parengtos vietos, kur ginklai būtų pristatomi oro
keliu). Kalbėta, kad trūksta.karininkų, gebėsiančių vadovauti ba
talionams, ir kad jie galėtų atvykti desantu. Svarstyta, jog būtina
štabuose turėti pareigūnų, mokančių užsienio kalbų, ir kt. klau
simai. 1950 m. pabaigoje jau nutarta vykdyti mobilizaciją tik tuo
atveju, jei karo eiga būtų sėkminga Vakarams ir būtų tikimybė
greit susijungti su Vakarų valstybių karo pajėgomis. Priešingu
atveju patariama neišsišokti, tausoti jėgas, nes okupantas gali
vykdyti plataus masto baudžiamąsias operacijas. 1950 m. spalio
mėn. į Lietuvą grįžęs J. Lukša atvežė VLIK’o pirmininko Myko
lo Krupavičiaus ir diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio laiškus. Nors
A. Ramanauskas, 1950 m. pabaigoje apžvelgdamas padėtį pakar
tojo S. Lozoraičio žodžius, jog „mūsų tikėjimas laisve yra ne tik
mūsų troškimas, bet ir ryški išvada iš tarptautinių įvykių raidos“,
tačiau tiek M. Krupavičius ar S. Lozoraitis, tiek J. Lukša ir A.
Ramanauskas prognozuoti karo pradžios datos nesiryžo. S. Lo
zoraitis kaip vieną išsivadavimo galimybių nurodė ir Sovietų Są
jungos suirimą iš vidaus, tačiau krašte tokių požymių nesimatė.
S. Lozoraitis pakartojo, kad būtina tausoti jėgas, „kelti atsparu
mą komunistinei ir rusiškai įtakai, išsaugoti tautinę savimonę ir
Nepriklausomos valstybės idėją“, t. y. vykdyti „moralinę rezisten
ciją“. Neatsitiktinai LLKS tarybos I sekcijos biuletenyje 1951 m.
kovo 4 d. pabrėžta, kad „šiuo metu reikia vengti bent kiek plates
nio grupinio-kolektyvaus kovos vedimo, nežiūrint to, ar ji pa
sireikštų aktyvia ar pasyvia forma“. Nurodyta laikytis individua
laus pasipriešinimo taktikos, kurią partizanų vadai aptarinėjo 1949
m. vasario mėn. suvažiavime, taip pat siekti, kad „lietuvių tauto
je neužgestų Tėvynės meilė, nebūtų palaužtas atsparumas, pa

Londonas intensyviai ruošiasi
trečiojo tūkstantmečio suti
kimui. Vieninteliame Žemės
rutulio mieste šioms iškilmėms
dosniai skiriama daugiau kaip
šeši bilijonai svarų sterlingų.
Pirmąkart Jungtinėje Kara
lystėje Naujųjų metų išvakarės
ir Naujieji metai paskelbti val
stybine švente. Vyriausybė pa
darė pakeitimų šalies licencijų
įstatymuose, naudingų barų ir
klubų savininkams, skatindama
juos 48 valandas padirbėti taip,
kad Londono svečiai šventės
metu patirtų neišdildomų įspū
džių.
Iškilmių centru rengiasi tap
ti Greenwich, vadinamieji “lai
ko namai” - visų pasaulio tautų
Senosios karališkosios obser
vatorijos tiksliausias laikrodis.
Tai jo sekundės bus lemiamos,
skelbiant naujo tūkstantme
čio pradžią.
Likus vienai minutei iki vi
durnakčio, lazeriai apšvies Big
Ben laikrodžio ciferblatą prie
Parlamento rūmų. Kartu su pir
muoju dūžiu Greenwiche, kur
karalienė Elžbieta II ir minist
ras pirmininkas Tony Blair da
lyvaus pokylio atidarymo cere
monijoje, ore pasklis fejerver
kai. Čia, viename iš pasaulio
įspūdingiausių statinių, kara
lienė ir premjeras švęs 10 kartu
su tūkstančių dalyvių priva
čiame pokylyje, kur abi dienas
vyks įspūdingiausi renginiai.
Juos turėtų stebėti bilijonas
televizijos žiūrovų.
“Didžiojo laiko” iškilmėms
rengiamasi prie Temzės upės,
Karališkajame Viktorijos laivy
ne. Londono oro uoste ir dau
gelyje parkų. Galingais švytu
riais ketinama apšviesti ne tik
sostinę, bet ir visą Jungtinę
Karalystę. Vidurnaktį skelbs ir
gausiausiai žmonių lankomos
bažnyčios, kur taip pat numaty
ta gausybė renginių. Karnava
lo eisena, kurioje gali dalyvauti
visi norintys, Naujųjų metų
dieną žygiuos nuo Parlamento
aikštės iki Berklio. Jai vadovaus
Westminsterio Lordas meras.

Visiems besidomintiems pirmą
kart istorijoje duris atvers Par
lamento rūmai, Westminsterio
vienuolynas, Londono bokštas,
Karališkieji teisingumo rūmai,
Šv. Pauliaus katedra.
Linksmybių mugė su jos
tradiciniais atributais užims apie
400 m plotą ir tęsis nuo Admi
raliteto arkos iki Buckingam
rūmų vartų - oficialios kara
lienės Elžbietos II rezidencijos.
Šią vietą pirmą kartą leidžiama
naudoti visuomeninėms iškil
mėms rengti.
Tarp įspūdingiausių tūks
tantmečio projektų yra Britani
jos oro linijų Londono “akis”
ant Temzės kranto - aukščiau
sias pasaulyje apžvalgos ratas,
leisiantis pamatyti nuostabiau
sius sostinės centre vyksiančius
renginius.
Iš viso pasaulio laukiama at
vykstant 31 milijono svečių.
Ministras pirmininkas Tony
Blair apie tai yra pasakęs: “Britanija naudojasi proga pa
sveikinti pasaulį iškilmėmis,
kurios bus tokios išraiškin
gos, nuostabios, įkvepiančios,
kad išreikš pasitikėjimo ir nuo
tykio dvasią Britanijoje, o taip
pat viso pasaulio ateities
prasmę”.

Legendinis Big Benas

Karališkos sargybos pasikeitimas

siryžimas laimėti, tautiškas susipratimas, nepriklausomybės troš
kimas, valstybiškumas, kultūringumas, dorovė, vieningumas, ini
ciatyva ir narsumas“. Taigi nuo 1949 m. susiformavo požiūris,
kad partizanai turi išlaikyti esamas struktūras ir būti pasirengę le
miamu momentu pareikšti tautos valią - atkurti nepriklausomą
valstybę, tačiau visuomenė turi būti apsaugota nuo represijų ir jos
svarbiausia užduotis - okupacijos laikotarpiu išsaugoti moralę bei
dvasinius orientyrus. Tam turėjo padėti partizanų spauda, kuri il
gos okupacijos sąlygomis liko pagrindine partizanų veiklos for
ma. Tačiau ne visi partizanų vadai sutiko, kad visuomenė tegali
praktikuoti individualias pasipriešinimo formas. Jūros srities va
das Antanas Bakšys ir štabo viršininkas Aleksas Jurkūnas pri
pažino, kad „bet kokios rezistencijos organizacijos ugdymas ir
veiklos plėtimas bolševikinės okupacijos sąlygose be ginkluoto
pogrindinio veikimo yra visiškai neįmanomas“, tačiau 1952 m.
birželio mėn. vis dėlto įkūrė naują pogrindinę politinę-kultūrinę
organizaciją - Vyčių sąjungą, turėjusią tęsti pasipriešinimą kul
tūrinio sąjūdžio lygmeniu. Savo sprendimą jie motyvavo noru
įtraukti į pasipriešinimą kuo platesnius visuomenės sluoksnius,
nes LLKS neteko daug intelektualinių pajėgų ir buvo priverstas
pasinerti į gilų pogrindį, tuo tarpu „pogrindžio kova dėl laisvės,
kova prieš supuvusią komunizmo dvasią, besiskverbiančią į tau
tos kūną, ne tik negali būti nutraukta, bet priešingai, turi būti dar
labiau suintensyvinta“. Be to, A. Bakšys negalėjo sutikti su LLKS
tarybos nuostata, kad partizanų funkcijos baigsis atkūrus teisėtą
Lietuvos Respublikos valdžią. Jam atrodė pavojinga valstybės atei
tį, kūrimą santvarkos, užtikrinančios demokratijos ir kultūros
pažangą, patikėti tiems, kurie paliko tautą „ilgametėj kritiškoj
būklėje“. Todėl kitaip negu LLKS taryba, kuri nesukūrė bent kiek
detalesnės būsimos valstybės programos, Vyčių sąjunga laikinuo
siuose įstatuose pateikė išsamią demokratinės valstybės politinę
programą. Joje ne tik numatyta apsaugoti tautą ir valstybę „nuo
visokių eksploatatorių ir karjeristų, kurie savo teisę naudotų ar
asmeniniams, ar siauriems partiniams, ar net svetimųjų interesa
ms“, bet ir nubrėžti tikrai demokratiškos, laisvos, socialinę gero
vę ir tautinę kultūrą puoselėjančios valstybės konstituciniai pa
grindai. Partizanų tėvūnijos buvo įpareigojamos savo veiklos ra
jonuose kurti Vyčių sąjungos skyrius. Praktiškai šis darbas pradė
tas Raseinių ir Tytuvėnų rajonuose užmezgant ryšius su mokslei
vių pogrindinėmis grupelėmis. Tačiau LLKS tarybos prezidiumo
pirmininkas J. Žemaitis šios idėjos nepalaikė - gailėjo jaunimo,
kuris dėl organizuotos veiklos neišvengiamai būtų pakliuvęs į

MGB akiratį. (Kaip tik dėl šios priežasties 1949 m. buvo panai
kintas Organizacinis sektorius.) J. Žemaitis jau 1951 m. pavasarį
prognozavo, kad 1952 m. partizanų padėtis bus labai sunki, sritys
praras ryšius su vyriausiąja vadovybe, todėl smulkesni padaliniai
privalės iki pat pabaigos veikti savarankiškai, laikydamiesi statu
tuose numatytos tvarkos ir veiklos krypčių.
1952 m. šios prognozės pradėjo pildytis. Galbūt tik B. Krivic
kas -jis kelerius metus partizanavo nuo LLKS atitrūkusiame Biržų
krašte, - sulaukęs vyriausiosios vadovybės nario J. Šibailos ir
įkvėptas jo pasakojimų apie LLKS tarybos prezidiumo veiklą,
perdėm optimistiškai vertino tarptautinę padėtį. Tuo tarpu pats J.
Sibaila keliavo iš centrinės Lietuvos į Aukštaitiją, nes ,',nori ten
gyventi ir ten mirti“.
Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės, kuri turėjo glaudžius
ryšius su vyriausiąja vadovybe, vadas Vytautas Sankauskas 1952
m. balandžio 23 d. rašė: „Iš radijo pranešimų atrodo, kad laisvė
ateis ne anksčiau kaip už trijų-keturių metų (aišku, jei rusai pultų,
tai įvyktų greičiau)“. Taip pat galvojo ir A. Bakšys; 1952 m. spal-.:
io 18 d. laiške kovos draugui jis rašė: „Juk gerai matai, kad mūsų
labai mažai, kad bus metas, kai mes visi būsime po žeme. Argi už
tai tiek aukų paaukojom, tiek kentėjome, kad paskutinėmis dieno
mis pultume į paniką ir nutrauktume darbą, kurį išpirkome tokia
kaina. Tai būtų mums didžiausia gėda. Turime atiduoti visas jė
gas, kad išlaikytume iki galo ir palaikytume ryšį. Nemanau, kad
tu taip moraliai puolei, kad tavęs nejaudintų mūsų Tėvynės atei
tis, kuri priklauso nuo mūsų darbo“. Tad A. Bakšys puikiai supra
to, kad jis laisvės nesulauks, bet rašydamas Vyčių sąjungos pro
gramą prieš akis turėjo ateities Lietuvos - visuotinės gerovės, so
cialinio teisingumo ir aukštos kultūros šalies - viziją. Jausdami
visuomenės nusivylimą, matydami blėstantį partizaninį pasipriešin
imą, nepajėgdami atkurti štabų, nuolat prarasdami ryšį tarp orga
nizacinių padalinių, provokuojami ir išdavinėjami partizanai 1952—
1953 m. stengėsi garbingai atlikti savo pareigą iki galo. Atsakin
gumas istorijai ir savo sąžinei vertė paskutinius partizanus iki pat
žūties leisti spaudą ir kaupti LLKS archyvus. „Šių duomenų rinki
mas turi milžinišką reikšmę ne tik kovoje už laisvę užsienyje, bet
ir didžiulę reikšmę pačiam LLKS, kad naujos kartos turėtų supra
timą apie partizanus ir LLKS tikslus“, - rašė partizanai. Dėl savo
likimo jie nesisielojo.
„Partizanas perneša viską, pakelia visus sunkumus, su šypsena
veide net ir gyvybę aukoja, kad jo mirtis išlaikytų tautą gyvą, (nukelta į 4 psl.)
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pasaulį

pasaulį

Juo neįprastesnis esi,
juo labiau išreiški tai, kas visiems bendra

J

(atkelta iš 2 psl.)
apšvietimą, foną. Labai dažnai
(naujausiais ar autoriui labiau iškart matai, kaip reikia fo
patinkančiais) nukabinėta vie tografuoti, - samprotauja. Me
na “Algimanto galerijos” Pane nininkai ir kiti kultūros žmo
vėžyje siena. Portretų serija - nės, anot fotografo, yra konflik
joje jau pora šimtųdarbų, jų vis tiškos asmenybės, dažnai me
daugėja - pradėta 1993 m. suku dituojantys, dvasingi, juk ne
rtu Juozo Miltinio portretu. Mi drugelius glaudėmis pasipuošę
rus Panevėžio dramos teatro ak gaudo, tad ir portretuose nori
toriui Kaziui Vitkui, nebuvo net atskleisti ne melancholišką,
paprasčiausio portreto prie ne nostalgišką žmogų, bet ku
krologo, tada Aleksandravi riančią, mąstančią asmenybę.
čius ir nusprendė imtis portre Autoriui be galo svarbi yra švie
to žanro ir sukurti savą meno sa, regis, tik jam būdinga, vi
žmonių portretų galeriją. “Fo sada sklindanti iš tamsos. Pa
to grafuoj am visokias patricijas prasčiausia fotografine tech
kaas, o Anupro už tvoros ne”, - nika, vengdamas kitų fotografų
piktinasi menininkas. Dar “Ie mėgstamų įmantrių pozų, su
vos” žurnalas įžymių Lietuvos dėtingų rakursų, vykusiai pa
kultūros veikėjų portretų už naudodamas aplinką portretuosakė, tada ir pradėjo... Aleksan jamojo charakteriui pabrėžti,
dravičius dažniausiai fotogra negražindamas ir neheroizuofuoja žmones jų namuose. Pra damas pasirinktų asmenų, jaus
džioje susipažįsta su jų kūryba, mus perteikdamas šviesos, švie
kad lengviau galėtų bendrauti, sių ar tamsių dėmių išdėstymu,
paskui pasirenka rekvizitą, dar menininkas sukuria labai iš
vėliau, jau vietoje, apgalvoja raiškingus, nors ir neįprastus,

■ Lenkijos nacionalinės gy
nybos ministras Janusz Onyszkievicz pareiškė, kad Lenkija
rėmė ir rems NATO plėtimo
procesą. Kartu ji ketina išsau
goti geros kaimynystės san
tykius su Rusija. Pasak jo,
pastaruoju metu įvyko Lenkijos
ir Vokietijos, Lenkijos ir Ukrai
nos susitaikymas, bet trūksta
Lenkijos susitaikymo su Ru
sija, sakė jis. Ministras apgai
lestavo, kad Rusija neatkreipė
dėmesio į Lenkijos gynybos mi
nisterijos kvietimą apsilankyti
Ščecino mieste prie Baltijos
jūros, kur neseniai įsikūrė ben
dro Lenkijos, Vokietijos ir Da
nijos korpuso štabas.
■ Grozno prieigose gruodžio
18-20 d. vyko nuožmūs mū
šiai tarp Rusijos pajėgų ir če
čėnų kovotojų. Pasak čečėnų
kovotojų, dar maždaug 40 žu
vusių kareivių palaikų liko
“niekieno žemėje”. Čečėnų
Ryga, 1999 gruodžio 3
nuostoliai atrodė nedideli. Į
Grozną siunčiami, žvalgybos
daliniai, kurie zonduoja sukilė
(atkelta iš 1 psl.)
-------------------------lių gynybą, pranešė rusų štabas
ir naujienų agentūra “Interfax”. dvasios, Lietuva, Latvija ir Es jimo link užbrėžtų tikslų greitį
Pranešama, kad miesto šiaurė tija aptaria ir derina užsienio ir priemones), kai kur yra nau
je ir pietuose įvyko jų susidū politikos klausimus ne tik už dinga Baltijos valstybėms veik
rimai su čečėnų kovotojais. Ne sienio reikalų ministrų susiti ti kartu (pasidalinant darbu,
paisant didelių mūšių, miesto kimuose, bet ir kitų užsienio rei efektyviau panaudojami turimi
pietuose žymesnių laimėjimų kalų ministerijų ar ambasadų resursai), o tais atvejais, kai
nepasiekė nė viena pusė. Abi pareigūnų konsultacijose. Ar aiškiai sutampa interesai, Bal
pusės buvo užėmusios pozicijas mes patenkinti esamu bendra tijos valstybės turėtų siekti
miesto pakraščiuose. Nuolat darbiavimu? Kokios jo perspek platesnių aljansų konkrečiam
griaudėjo minosvaidžių, pabūk tyvos? Ką turėtume daryti? To veiksmui atlikti.
BV istorija yra pamoka, Kad
lų ir kulkosvaidžių ugnis. Nak kie klausimai iškyla nuolat. To
tį dangų nušvietė traserių ug dėl tema tikrai verta diskusijos. mums reikia eiti ta pačia kryp
nis. Čečėnų kovotojai taip pat
Reikalingas pragmatiškas timi, nors tai nereiškia, kad jos
pranešė, kad rusų kolona nuvy požiūris į BV bendradarbiavi link turime eiti tuo pačiu grei
ko link miesto šiaurėje esančio mą, ne tik dėl to, kad pasaulis čiu. Svarbu ne besąlygiškas
civilinio oro uosto, ir čia taip pat dažnai mus suvokia kaip vien vienas kito laikymasis (susika
vyko mūšis. Kol kas neįmano tisą regioną, bet ir dėl to, kad binimas), o tarpusavio parama.
ma pasakyti, kiek gyventojų yra mes esame vieni nuo kitų tam Reikia pripažinti svarbų kon
likę sostinėje. Tačiau, pasak tikra prasme priklausomi ir tar kurencijos (ne tik tarp BV, bet
“Reuters”, tūkstančiai, o grei pusavyje susiję istoriniame ir ir platesniame kontekste), kaip
čiausiai net dešimtys tūkstančių geopolitiniame kontekste. Taip vystymąsi ir augimą skatinan
civilių gyvena rūsiuose, kur pat sutampa mūsų strateginiai čio faktoriaus, pozityvų vaid
užsienio politikos tikslai. Net menį ir aiškiai suvokti, kad
jiems trūksta maisto.
■ Po kelias savaites trukusios gi vienos BV vedama politika kažkurios valstybės pirmavimas
vyriausybės krizės atsistatydi įtakoja kitas dvi šalis. Todėl “pralaužia ledus” ir atveria kelią
no Italijos ministras pirminin prasminga ieškoti sąlyčio taškų kitoms, tuo pačiu jas skatin
kas Massimo D’Alema. Tiki tarp trijų nacionalinių užsienio damas pasivyti. Svarbu tik, kad
masi, kad iki Kalėdų bus sufor politikų bei pademonstruoti besivejančios netrauktų pirmau
politinę valią.
jančių atgal. Estija, pirmoji pa
muotas naujas kabinetas.
Mūsų požiūriu, valstybės vei kviesta deryboms dėl narystės'
■ Pirminiais duomenimis, Jurij Lužkov ryškiai pirmauja klą užsienio politikoje reikėtų ES, sulaužė postsovietinės erd
Rusijos sotinės mero rinkimu skirstyti į tris “formatus”: pirma, vės stereotipą; kelyje į NATO
ose. Suskaičiavus 3% rinkėjų kai reikia veikti individualiai siekiame sulaužyti šaltojo ka
balsų, jis surinko 70,5% balsų. (kiekviena šalis turi savo judė ro zonų Europoje'Stereotipą.

švytinčius portretus. Aleksan
dravičius sutelkia dėmesį į portretuojamą asmenį ir šviesos bei
tamsos sugretinimais perteikia
charakterio ir jausmų protrūkį,
sukuria mažytę dramą. Šviesa
portretuose visada šilta, spin
duliuojanti, paslepianti nereik
šmingas, antraeiles detales ir iš
ryškinanti esmę, švytinti, švel
niai prisodrinta sepijos tonų. Ji,
regis, apglobia tamsoje sken
dintį portretuojamąjį ir priver
čia atsiskleisti, atsiduoti fo
tografo valiai. Šešėliai tįsta ir
tirpsta dramatiškoje kovoje su
šviesos galybe. Aleksandra
vičiaus fotografijos - ne “mo
mento tiesos” staigus užfiksa
vimas, jose juntama ir ilgesnė
laiko slinktį primenanti sek
vencija, kurios dėka išryškina
mi modelių bruožai: susikau
pimas, gyvybingumas, valia.
Pažymėtinas ir kitas ne mažiau
svarbus šio fotoportretų ciklo
ypatumas. Aleksandravičius,

Užsienio reikalų ministro Algirdo Saudargo pranešimas
15-toje Baltijos asamblėjos sesijoje

Baltijos valstybių užsienio politikos derinimas
Abiem atvejais laimi visos trys
šalys. Tęskime tokį judėjimą
pirmyn ir toliau, palaikydami
vienas kitą ir padėdami vieni
kitiems telkti politinę valią pa
grindinių užsienio politikos
uždavinių vykdymui.
Atsižvelgiant į mūsų ribotus
resursus, kai kurias priemones
naudinga būtų įgyvendinti kar
tu. ES formate reikėtų siekti
bendradarbiavimo įvairiuose
lygmenyse. Derybų delegacijų
vadovų ir ekspertų lygyje tik
slingai derinti tam tikrus tech
ninius klausimus bei derybų po
litiką ir veiksmus. Tai padėtų ge
riau pasiruošti bei dalyvauti de
rybose ir suteiktų galimybę per
imti viena kitos derybų patirtį.
Prisijungimas prie ES pa
reiškimų irgi galėtų būti pirma
apsvarstomas Baltiškajame
formate. Baltijos šalių pozici
jų derinimas bei bendrų pozi
cijų paskelbimas konsoliduotų
skirtingus šių šalių kandidačių
veiksmus, motyvus, atkreiptų už
plėtrą atsakingų ES institucijų
dėmesį, turėtų teigiamą postū
mį spartesnei derybų eigai bei
ankstesnei įstojimo datai.
Naudinga būtų keistis ben
dromis artėjančios narystės ES

panašiai kaip fotografijos pio
nierius Davidas Octavius Hillas Škotijoje praeito šimtmečio
viduryje, kuria šiuolaikinę kul
tūros ir meno žmonių portretų
galeriją, jau apimančią visą
Lietuvą. Lietuviai garsėja savo
fotoportretais, kaip, beje, ir
apskritai menine fotografija,
tačiau Aleksandravičiaus ku

S.Valiulis

riamai portretų serijai, regis,
nėra analogų nei mūsų krašte,
nei svetur. Viskas keičiasi - ir
menai, ir grožio bei skonio sam
prata, keičiasi ir pats žmogus. Ir
labai aktualus tampa garsios
amerikiečių fotografės Diane
Arbus posakis: “Juo neįprastes
nis esi, juo labiau išreiški tai, kas
visiems bendra”.

A. Aleksandravičiaus nuotr.

idėjomis. Labai svarbi bendra partnerių ratą. Tojau pasiekėme
stojimo į ES strategija ir panašus diskusijose dėl bendros Europos
savo valstybės pasirengimo na saugumo ir gynybos politikos
rystei supratimas bei jo prista stiprinimo, kuriose mes (Balti
tymas tarptautinėje plotmėje. jos valstybės) bei kitos VES
Integracijos į NATO procese bū Asocijuotos Partnerės, esame
tina išlaikyti transparentišku- pabrėžę savo norą kartu spręsti
mą. Turime išnaudoti kiekvieno kontinento saugumo bei gyny
iš mūsų sukauptos patirties po bos klausimus, pasiūlydami sa
tencialą, aktyviai konsultuojan vo indėlį ES-gos krizių valdy
tis šioje srityje. Narystės NATO mo misijoms. Kartu ir toliau
planų apsikeitimas bei konsul siekime šių tikslų realizavimo.
Akivaizdi BV ir naujųjų
tacijos - dar vienas konkretus
pragmatiško mūsų bendravimo NATO narių bendradarbiavimo
pavyzdys. Svarbią vietą, ruo nauda. Tik kartu sutelkę pastan
šiantis narystei NATO, užima gas bei aktyviai pristatydami
trišalis Baltijos valstybių kari individualius mūsų valstybių
nis bendradarbiavimas. Reikė pasiekimus galime tikėtis kon
tų atkreipti dėmesį į procesus kretaus Aljanso atsako dėl
Baltarusijoje. Bendra BV pagal tolesnio plėtros proceso.
Santykių su Rusija atžvilgiu
ba demokratijos vystymuisi ša
lyje bei dalyvavimas progra tikslinga būtų kartu su kitomis
mose, mūsų nuomone, galėtų suinteresuotomis šalimis vyk
suteikti teigiamų impulsų bei dyti ir plėtoti bendradarbiavimo
optimizmo demokratinėms Bal projektus su gretimais Rusijos
regionais. Tik sujungę visų part
tarusijos jėgoms.
Remtinas Ukrainos integraci nerių resursus, galime tikėtis ry
jos į Vakarus siekis, nežiūrint škesnio pozityvaus ekonomipastarųjų skepticizmo. Neturė nio-socialinio poveikio bent jau
tume nusigręžti nuo šalies, pa vakarinėje tos šalies dalyje.
Baigdamas, drįsčiau tvirtinti,
likdami jai vienintelį kelią į Ry
tus. BV, būdamos kelyje į ES kad trijų Baltijos valstybių už
ir sukaupusios nemažą reformų sienio politikos derinimo porei
vykdymo patirtį, galėtų prisi kis nuolat augs, nežiūrint kada
jungti prie aktyvios Lenkijos kiekviena iš mūšų įstos į ES ir
politikos šios šalies atžvilgiu ir NATO. Visada liksime artimais
svariai paremti Ukrainos re kaimynais su savo giliu vieni ki
tų pažinimu ir draugyste, su
formų procesą.
Siekiant bendrų strateginių konkuravimu ir vienaip ar kitaip
tikslų šiuo metu vykstančių Eu išsprendžiamomis problemo
ropinių ir transatlantinių pro mis. Todėl noriu palinkėti sėk
cesų atžvilgiu, yra ypatingai mingo ir augančio trišalio ben
svarbu, kur įmanoma, išplėsti dradarbiavimo.

likviduojant Antrojo pasaulinio karo padarinius, ir karinis, vyk Baltūsis partizanams skyrė tik karines funkcijas, o išsivadavimo
stant ginkluotam konfliktui tarp Vakarų ir Rytų. Šiuo atveju buvo strategiją bei būsimos valstybės modelį paliko formuoti kitiems
planuojama sukilti ir pareikšti lietuvių tautos legitimines teises į politiniams pasipriešinimo centrams. Žemaitijos vadai J. Kaspe
Lietuvos laisvės kovos
krašto valdymą. Bet kuriuo atveju partizanai buvo pasirengę per ravičius ir J. Žemaitis siekė platesnių įgaliojimų. *Tačiau derinant
sąjūdžio strategija
6
imti krašto gynybos, sienų apsaugos bei civilinės administracijos nuomones 1949 m. LLKS taryba partizanų vadovybę pripažino
funkcijas. 4. Visuotinio sukilimo'idėja buyo populiari ne tik Lie aukščiausiu tautos politiniu organu krašte tik iki nepriklausomy
(atkelta iš 3 psl.)
rašė J. Šibaila. - Jis gerai supranta, kad miršta tik paskiri žmonės, tuvoje: baigiantis Antrajam pasauliniam karui jąmėgino realizuo bės atkūrimo ir laisvų Seimo rinkimų. A. Bakšys, įkūręs Vyčių
bet ne tautos“. Svarbiausia, kad kiekvienas galėtų sau pasakyti: ti lenkai Varšuvoje. Lietuvos laisvės armijos vadovybės nuomone, sąjungą, šios organizacijos programoje pretendavo į vadovaujantį
„Aš tik žmogumi-lietuviu perėjau bolševikmetį“. 1953 m. pavasarį sukilimo pradžia turėjo sutapti su Raudonosios armijos grįžimu į Vyčių sąjungos narių vaidmenį atkurtos nepriklausomos valsty
partizanų vadovybę pasiekė žinios apie JAV Kongreso nario Char- Lietuvą 1944 m. Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui partiza bės gyvenime. 10. Iki 1949 m. buvo siekiama kuo platesnius
leso J. Kersteno pastangas įkurti Kongrese komitetą Lietuvos inkor nų vadovybė sukilimo pradžią siejo su galimu kariniu konfliktu visuomenės sluoksnius įtraukti į organizuotą pilietinį pasipriešin
poravimui į Sovietų Sąjungą tirti. J. Žemaitis ketino siųsti į užsienį tarp Rytų ir Vakarų. 5.1944-1946 m. išsivadavimo viltys daugiau imą okupacijai. Vėliau pradėtos propaguoti individualaus pa
įgaliotinius ir prašyti laisvąjį pasaulį paramos kovojančiai Lie sietos su diplomatiniais keturių didžiųjų valstybių sprendimais, o sipriešinimo, tautiškai susipratusios asmenybės ugdymo idėjos.
tuvai. Šių planų nespėta įgyvendinti. Nieko nesitikėdami iš Vaka nuo 1946 m., tarp buvusių sąjungininkų prasidėjus „šaltajam Atskirą nuomonę šiais klausimais turėjo pogrindinės organizaci
rų, paskutiniai laisvės kovotojai išsivadavimo viltį susiejo su ko karui“, - su ginkluoto konflikto tikimybe. Iki 1948 m. viltasi, kad jos - Vyčių sąjungos įkūrėjas A. Bakšys. 11. Partizanų vadovybė
munistinio bloko suirimu. 1953 m. birželio 17 d. įvyko sukilimas šį konfliktą pradės Vakarų valstybės, po 1948 m. - kad Sovietų gerai suprato politines realijas ir partizaninio karo pabaigoje ne
Rytų Berlyne, 1956 m. birželio 28 d. sukilo Lenkijos darbininkai Sąjunga. 1953 m. mirus J. Stalinui atsirado vilčių, kad Sovietų turėjo iliuzijų patys sulaukti nepriklausomybės, tačiau laikė savo
Poznanėje, tų pačių metų spalio 23 d. prasidėjo Vengrijos suki Sąjunga subyrės iš vidaus. 6. Tarptautinėje plotmėje partizanų tik pareiga, kol įmanoma, išsaugoti nesuardytas partizanų struktūras
limas. Nors visi šie sukilimai buvo žiauriai nuslopinti, jie paža slas buvo internacionalizuoti Baltijos valstybių užgrobimo bylą- tam atvejui, jei susidarytų palanki tarptautinė situacija ir reikėtų
dino laisvės viltis. 1956 m. rudenį Žemaičių apygardos Juozapa iškovoti ir įtvirtinti Lietuvos respublikos inkorporavimo į Sovie organizuoti krašto gynybą bei laikinus administracinius organus.
vičiaus tėvūnijos laikraštis rašė: „Apžvelgę pasaulio įvykius, mes tų Sąjungą nepripažinimą. 7. Nuolatinis strateginis partizanų tiks 12. Partizanai neįgyvendino svarbiausio strateginio uždavinio matome, kaip sovietų pavergtosios tautos įvairiais būdais veržia las buvo priešintis krašto kolonizavimui bei rusinimui, gyventojų neatkūrė nepriklausomos demokratinės Lietuvos Respublikos,
si į laisvę. Galimas dalykas, jog įvykiai Vengrijoje ir Lenkijoje ir materialinių bei dvasinių vertybių naikinimui. 1944-1946 m. tačiau jie padėjo Vakarų valstybėms vykdyti Baltijos kraštų oku
gali pabudinti ir rusų tautą pradėti reikalauti laisvesnių ir geres partizanai daugiausia ardė okupacinės valdžios administracinius pacijos nepripažinimo politiką ir atskleidė pasauliui ekspansinę
nių gyvenimo sąlygų“. Deja, Sovietų Sąjungos suirimo teko lauk organus, gynė gyventojus ir saugojo jų turtą, vėliau trukdė daryti komunizmo prigimtį. Partizanų kovos sustabdė brutalų krašto kol
ti dar trisdešimt metų. Vykstant šiam procesui laisvės pareikala negrįžtamus pokyčius ūkiniame gyvenime: kurti kolūkius, naikin onizavimą bei rusinimą ir padėjo išlaikyti didžiausią tarp Baltijos
ti vienkiemius, statyti kolūkių gyvenvietes ir pan. 8. Maždaug nuo valstybių etninių gyventojų nuošimtį krašte, taip pat dešimtmečiu
vo lietuvių tauta.
Išvados 1. Ginkluotojo pasipriešinimo svarbiausias tikslas bu 1949 m. prioritetiniu partizanų veiklos uždaviniu tapo kova ide sulėtino tautos dorovinių pagrindų griovimą. Partizanų kovų
vo atkurti nepriklausomą demokratinę Lietuvos valstybę. 2. Parti ologiniame fronte. Buvo atsisakyta aktyvių kovos veiksmų ir vi prasmę geriausiai atskleidė Rytų Lietuvos srities Visuomeninės
zanai pripažino, kad mažos valstybės ateitis priklauso nuo didžiųjų somis pajėgomis stengtasi išlaikyti ryšių sistemą bei esamus šta dalies viršininkas B. Krivickas: „Iš tikrųjų, argi vien tik prakti
valstybių sprendimų, tačiau manė, kad išsivaduoti galima tik jei bus, leisti bei platinti spaudą. 9. Vieningos nuomonės apie parti niais-materialiniais dalykais remiasi tautos gajumas ir galia? Ar
pati tauta aktyviai dalyvaus sprendžiant Lietuvos valstybingumo zanų vadovybės dalyvavimą ateities politiniame gyvenime nebu tai, kas žadina tautos dvasią, kas tiesiog sudaro jos sielą, ne dau
(pabaiga)
reikalus. 3. Realūs išsivadavimo būdai buvo du: diplomatinis, vo. 1944-1946 m. Pietų Lietuvos partizanų vadai J. Vitkus ir A. giau reikšmės turi jos egzistencijai?“

Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė
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Mieli
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės šeimos nariai,
Brangūs Tėvynės Lietuvos sesės ir broliai!

Kalėdiniai

Cukrus ar
druska?

Sužibus pirmajai Kūčių vakaro žvaigždei,
tradicinių Kūčių apeigų paplotėlis tejungia
visą Pasaulio Lietuvių Bendruomenę.
Sveikiname po platų pasaulį pasklidusius lietuvius
Šventų Kalėdų proga, linkėdami sėkmės ir ištvermės

sveikinimai

Naujuose Metuose, saugojant gyvą lietuvybę ir
ginant tautinius idealus.
Giliai vertindami Lietuvos didvyrių mintis, žodžius,ir
veiksmus, kurie atvedė Tautą ir Tėvynę į laisvę,
su šviesia viltimi pasitinkame 2000-uosius.

ir linkėjimai

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
VALDYBA ir TALKININKAI
MIELI LIETUVIAI IR LIETUVOS BIČIULIAI,
Leiskite savo ir Lietuvos Ambasados Washingtone
darbuotojų vardu širdingai pasveikinti Jus su Šventomis
Kalėdomis ir artėjančiais Naujaisiais Metais.
Džiaugdamiesi su Jūsų parama nuveiktais darbais,
netrukus su viltimi ir lūkesčiu peržengsime trečiojo tūks
tantmečio slenkstį. Noriu dar kartą padėkoti Jums už
širdingą ir neįkainojamą pagalbą Lietuvai, tikėjimą irmeilę
Tėvynei, bei nuoširdžiai pakviesti Jus prasmingam ben
dram darbui ateityje Lietuvos ir Amerikos žmonių ben
dram labui.
Linkiu Jums ir Jūsų artimiesiems neblėstančios energi
jos, stiprios sveikatos ir pasisekimo visuose Jūsų sumany
muose.

Vytautas Kamantas - pirmininkas
Rimas Baltulis - PLJS pirmininkas
Milda Lenkauskienė, Algis Rugienius, Regina Kučienė,
Tomas Bartusevičius, Danutė Čornij, Virginija Grybaitė,
Viktoras Kučas, Juozas Lukas, kun. Edis Putrimas, Audrius
Šileika, dr. Vytis Viliūnas, Gabrielius Žemkalnis,
Horstas Žibąs, Laima Žliobienė

Linksmų Kalėdų švenčių
Ir
laimingų 2000-ųjų Naujųjų Metų!
Laimės, džiaugsmo ir ramybės Jums,
broliai ir sesės lietuviai,
linki

STASYS SAKALAUSKAS /

Lietuvos Respublikos Nepaprastasis ir Įgaliotasis
Ambasadorius Jungtinėse Amerikos Valstybėse

Nuoširdžiai sveikiname 'Darbininko" skaitytojus
ir visus Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvius
su artėjančiomis Šv. Kalėdomis.
Laimingų Jums 2000-ųjų metų!

JAV LB LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
NEW YORKO APYGARDOS VALDYBA:
Kęstutis Bileris, pirmininkas,
ir
VALDYBOS NARIAI:
Dr. Algimarttas Pliūra
Malvina Klivečkienė
Donatas Banaitis,
Laima Šileikytė-Hood
Raimundas Šližys

Lietuvos Respublikos Generalinis konsulas
New Yorke
Dr. RIMANTAS MORKVĖNAS
ir bendradarbiai konsulai:
NATALIJA BACEVIČIENĖ,
GEDIMINAS LEVICKAS,

DARIUS STANIULIS

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų
proga
nuoširdžiai sveikina Telšių kunigų seminarijos geradarius
ir linki jiems
Kūdikėlio Jėzaus palaimos
Naujuose Metuose.

Antanas Vaičius
Kun. dr. Adomas Pupšys
Kun. Dr. Zenonas Smilga

Telšių vyskupas

Lietuviai esame visi Lietuvių Fonde ar esi?

14911127th Streeet
Lemont, IL 60439
Tel.: (630) 257-1616
Fax: (630) 257-1647

lininiu fONMS Z^llIHlIftNIAH FOIINDAUON
Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname
mielus LIETUVIŲ FONDO narius ir visuomenę. Dėko
jame už Jūsų teikiamą paramą ir pritarimą mūsų
darbams, remiant išeivijoje ir Lietuvoje mums taip svarbų
tautinį išlikimą.
Asmeniniame gyvenime linkime sėkmės ir sveikatos.

LIETUVIŲ FONDAS

N.Y. LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS
sveikina visus sportininkus
bei sporto bičiulius
su Šventom Kalėdom

ir linki
laimingų Naujųjų Metų.

TAUTOS FONDAS
nuoširdžiai sveikina savo darbuotojus, narius, rėmėjus ir
visus lietuvius Šv. Kalėdų ir Naujųjų 2000-ųjų Metų proga.
Tautos Fondas Jūsų aukų dėka prisideda prie demokrati
jos įtvirtinimo Lietuvoje, remdamas mokslo siekiantį jaunimą,
mokyklas, mokytojus, visuomenines organizacijas, patrio
tinę, demokratišką spaudą. Nuo Lietuvos Nepriklausomybės
atstatymo Tautos Fondo parama siekia virš dviejų milijonų
dolerių ($2,150,000).
Žengdami į 2000-uosius metus, kviečiame Jus susipažinti
su naujausia Tautos Fondo programa - per Tautos Fondą
"įdukrinti" savo pasirinktą Lietuvos mokyklą.
Dėkojame Jumstuž dosnumą Tautos Fondui ir linkime
linksmų, jaukių švenčių ir laimingų bei sėkmingų 2000-ųjų
metų.

TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION,

inc.

351 Highland Blvd., Brooklyn, New York, 11207-1910
' Tel.: (718) 277-0682 Fax (718) 277-0682

SLA sveikina savo narius ir visame pasaulyje
gyvenančius tėvynainius!
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje dešimtmečiais žėręs
lietuvybės spindulius, per 113 veiklos metų (1886-1999)
pelnęs seniausios pasaulyje lietuvių organizacijos vardą,
kartu su 103 metų sulaukusiu (1896-1999) "TĖVYNĖS"
laikraščiu, sveikina SLA kuopas ir visus narius bei visame
pasaulyje išsisklaidžiusius tėvynainius Šv. Kalėdų proga ir
linki kelyje į 2000 metų šventę, į XXI-jo amžiaus iškilmes
ateiti visiems didžiuoju Lietuvos keliu, simboliškai ran
komis susikabinusius, su gyvybinga SLA puoselėta ir įgyven
dinta vienybės idėja, širdimis susijungusius, vertai didžiuojantis savo paveldėta tautybe.
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE
VYKDOMOJI VALDYBA:

Vytautas Kasniūnas - pirmininkas
Adv. John J. Lapinskas - vicepirmininkas
Genovaitė Meiliūnienė - sekretorė
Loretta I. Stukas - iždininkė
Nellie Bayoras-Romanas - iždo globėja
Lionginas Kapeckas - iždo globėjas
Dr. Aldona J. Skripkus - daktarė kvotėja

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 West 30th Street
New York, NY 10001
(212) 563-2210

Ar žinote, kad maistas rei
kalingas ne tik medžiagų apy
kaitai? Jis taip pat turi įtakos
mūsų nuotaikai. Skirtingi
produktai gali sukelti žmogui
PLB švietimo komisija jau
įvairių emocijų - nuo begali
ketvirtą
kartą skelbia rašinių
nės laimės iki beviltiško liū
konkursą
už Lietuvos ribų vel
desio. Pavyzdžiui, paprasčiau
sia druska sukelia troškulį ir kančioms lietuviškoms mokyk
nepasitenkinimą. Todėl, prisi loms. Jau ketvirtą kartą konkur
valgęs silkės, žmogus tiesiog so mecenatu yra Raimundas
puola maistą, norėdamas „su Grigaliūnas. Konkurso laikas:
šių metų gruodžio 1 d. - 2000
valgyti“ neigiamas emocijas.
Saldumynai, atvirkščiai, lei metų balandžio 15 d. Žinios apie
džia atsipalaiduoti ir pažvelg konkursą ir temų pavadinimus
ti į gyvenimą pro rožinius aki išsiųstos Karaliaučiaus krašto,
nius. Medus, šokoladas, ledai... Punsko, Maskvos, Ukrainos,
Jie maloniai nuteikia, mažina Gruzijos ir Moldovos lietuviš
nuovargį ir dirglumą. Ne vel koms mokykloms. Konkursui
tui pagal rytietiškas tradicijas skirti rašiniai turi būti atsiųsti
net patys kukliausi pietūs turi PLB švietimo komisijai adresu:
13648 Kickapoo Trail, Lockbaigtis saldumynais.
port,
IL 60441, USA.
Rūgštūs produktai žadina
“
Susivienijimo
lietuvių
smalsumą. Pavyzdžiui, stiklinė
kefyro, pora obuolių padės vai Amerikoje” pirmininkas V.
kui atlikti gana nuobodžius Kasniūnas išrinktas į “Tėvynės
namų darbus. Tačiau būkite at mylėtojų” draugijos valdybą.
sargus, rūgštūs produktai taip Šios dvi seniausios pasaulyje
lietuvių organizacijos artimai
pat didina pavydą.
Riebalai sukelia malonų pa bendrauja nuo įsikūrimo dienos,
sisotinimo jausmą. Žmogui, kartu ruošia seimus. SLA mini
suvalgiusiam riebaus maisto, 113-ąsias veiklos metines, TMD
viskas patinka. Asmuo pats atšventė šimtmetį. Draugijos
sau atrodo esąs pasaulio bam pirmininkas - inž. Gražvy
ba. Tokį išsišokėlį visai pa das Lazauskas. “Susivienijimas
prasta vėl pastatyti ant žemės: Lietuvių Amerikoje” turi savo
pakanka pasiūlyti stiklinaitę puslapį Internete. Adresas:
kartokų greipfrutų sulčių. Ne www.lithuanianalliance.com
Pasaulio Lietuvių Bendruo
veltui daugelyje pasaulio vir
menės
istorijos knygą ruošia
tuvių nerasite receptų su greip
frutais. Kas gi nori, kad prie PLB valdyba, norėdama pažy
pietų stalo svečiai pradėtų gi mėti 40 metų sukaktį nuo pir
lintis į savo poelgius, ieškodami mojo PLB seimo, įvykusio New
Yorke 1958 m. rugpjūčio 28-31
klaidų ir nuodėmių.
Šiandienos mokslas patvir d., Švęsdama 50 metų sukaktį
tina, jog žmogaus nuotaika la nuo Lietuvių chartos paskelbi
bai priklauso nuo to, ką jis val mo (1949. VI. 14) ir vykdydama
go. Jeigu kiekvieną rytą Jūs kil VIII-jo PLB seimo nutarimą.
site nuo stalo puikiai nusitei Knygą redaguoja Vytauto Di
kęs, greitai visi aplinkiniai džiojo universiteto Išeivijos stu
pastebės, kad esate atviras ir dijų centro bendradarbis, istori
jos doktorantas Linas Saldukas.
malonus žmogus.
Numatoma, kad knyga pasiro
dys 2000 metais. Leidėjai prašo
„ Vyras ir moteris“
atsiliepti. į redaktoriaus laiškus.
Šalia šito reikšmingo darbo,
Lietuvos televizija ruošia valan
dos ilgumo filmą apie Lietuvių
chartą ir Pasaulio Lietuvių Ben
druomenę. Šiuo projektu rūpi
nasi PLB valdybos vicepirmi
ninkas Algis Rugienius.
Sulaukęs 97-erių metų
gruodžio 15 dieną Detroite mi
rė žinomas išeivijos lietuvių
Kaip veikia žmogų spalvų veikėjas, teisininkas, Lietuvos
pasaulis? Kokia spalva sutei savanoris kūrėjas Stasys Šikia energijos, o kokia - rami moliūnas. Nuo 1949 metų jis
na? Žinant kiekvienos spal gyveno JAV ir dirbo Jungtinių
vos galią, galima taip įsireng Tautų pabėgėlių organizacijoje,
ti namus, kad juose visuomet buvo pirmasis JAV lietuvių
bus jauku.
bendruomenės Detroito apylin
Patalpoje, kurioje mokoma kės valdybos pirmininkas, va
si, mąstoma, kurioje spren dovavo kitoms lietuvių išeivių
džiamos problemos, taip pat organizacijoms. Gruodžio 18
ligonio kambaryje labiausiai dieną velionis buvo palydėtas į
tinka geltona' spalva. Ji sutei Šv.Antano bažnyčią, kur bus
kia žmogui energijos, pade aukojamos gedulingos mišios
da atsikratyti mieguistumo, liū už jo vėlę. Stasys Simoliūnas
desio.
palaidotas Holy Sepulchre ka
Miegamajam kambariui pui pinėse šalia savo žmonos.
kiai tinka raminanti žydra,
Eidama 95-uosius metus,
taip pat intensyvi persikų spal gruodžio 16 dieną Los Angeles
va.
mirė rašytoja Petronėlė OrinRaminamai veikia akis bei taitė-Januta. Per savo gyveni
nervų sistemą žalia spalva. Ji mą rašytoja nudžiugino skaity
mažina nuovargį ir įtampą. tojus beveik keturiomis dešim
Auginkite namuose kuo dau timis knygų: novelių, apsa
giau gėlių. Jei patiesite žalią kymų, eilėraščių, apybraižų rin
kilimą - suteiksite namams kiniais, romanais, kūriniais jau
jaukumo.
nimui ir vaikams. Po Atgimimo
Rudos spalvos mediniai bal Lietuvoje pakartotinai išleisti
dai, kilimai suteikia žmogui P.Orintaitės romanai “Paslėpta
saugumo jausmą, tačiau ne žaizda”, “Erelių kuorai”, at
persistenkite - per daug šios siminimų ir apybraižų rinkiniai
spalvos apsunkina suvoki “Ką laumės lėmė”, “Liepalotų
mą.
medynuose”, apsakymų, apy
Pilką spalvą taikykite sai sakų, poezijos knygos. Šiemet
kingai - ji slopina aktyvumą. Lietuvių rašytojų draugijos val
dyba už knygą “Būk žmogus,
Taigi, kokios spalvos Jūsų Žabuli!” P.Orintaitę apdova
miegamasis?
nojo 1999 metų literatūrine
„Vakarų ekspresas“ premija.

Kokios
spalvos Jūsų
miegamasis?
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KO-OP 2000 seminarai Lietuvoje

konstatavo, jog Lietuvos kooperacinio judėjimo plėtrai trukdo
nepakankamas gyventojų informuotumas ir nepakankama valdžios
parama. Siūlome Vyriausybei sukurti valstybinę kooperacijos pro
gramą ir ją patvirtinti Seime. Numatyti valstybės įsipareigojimus
kooperacijos plėtrai, nustatyti valstybinių institucijų ir koopera
tinių organizacijų nuolatinius ryšius. Kooperacijos plėtros ir rėmi
mo programos įgyvendinimas būtų svarbi šalies ekonominės poli
tikos dalis. Tik susikooperavę smulkūs gamintojai žemdirbiai,
vartotojai, indėlininkai ir kitų kategorijų gyventojai galėtų išvengti
monopolinių bei stambių Lietuvos ir užsienio įmonių diktato,
apginti savo ekonominius interesus, sudaryti galimybes technikos
ir ūkio modernizavimui bei pažangai. Tai būtų didelis indėlis be
siruošiant stoti į Europos Sąjungą”.

Ar išgelbės geravaliai pasaulio kooperatininkai pokomunistinių,
“perkam-parduodam” politikos besilaikančių, nesąžiningų, gob
šių tarptautinių vertelgų smukdomą Lietuvos ūkį?
“Tarptautinis Kooperacijos Aljansas (TKA), kartu su Rytų ir
Centro Europos Kooperatyvų plėtojimo vykdomuoju komitetu,
Padrąsinančios pasekmės
pasisiūlė 2000 metais suorganizuoti Lietuvoje kooperatyvinės
Metų laikotarpyje, keičiantis premjerams, Lietuvos Respubli
veiklos skatinimo seminarą. Finansuos tarptautinis Phare prog kos Vyriausybė priėmė Žemės Ūkio kooperacijos programą. Koop
ramos fondas. Šiame seminare dalyvaus ir kitų valstybių koope eracijos žemės ūkio klausimais buvo pavesta užsiimti Žemės ūkio
ratininkai bei TKA atsotvai”. Taip pranešė suinteresuotiems koo ministerijos Kooperacijos skyriui ir Žemės Ūkio Rūmams Kaune.
peracijos skatinimu tėvynėje išeiviams Lietuvos Vartotojų Koo
Žemės ūkio ministerijos mokykloms, kuriose dėstoma koope
peratyvų Sąjungos pirmininkas dr. Petras Šimanskas.
racija, prof. M. Strukčinskas paaukojo 100 egz. akad. Petro Šalčiaus
Praėjusiais metais išeivijos lietuviai kooperatininkai, susipažinę vadovo “Kooperatinė ekonomika”. Prof. Strukčinskas patvirtino:
su padėtimi Lietuvoje, subruzdo prikelti dešimtmetį slopintą tal- “Lietuvos Vartotojų Kooperatyvų Sąjunga turi platų kooperatyvų
kos-tarpusavio visuotinės kooperacijos idėją. Prisiminta, kaip tar- tinklą, turi savo specialias mokyklas. Lietuvoje bloga padėtis su
pukarinėje Lietuvoje klestėjo ir plėtojosi kooperacinė veikla. žemės ūkio kooperacija. Čia viskas eina palengva, nors šioje sri
Tuomet nuoširdžiai rėmė ir visų pakraipų visuomenininkai. tyje ir dirba keli žmonės, o Žemės Ūkio Rūmai šią veiklą ska
Premjero J. Tūbelio vyriausybė sudarė sąlygas organizuoti žemės tina”. Jis taipgi apgailestavo, jog “vyriausybė iki šiol rodė labai
ūkio kooperatyvų Lietūkį, Kooperatyvų Sąjungą, Ko-op Banką, menką paramą ir dėmesį”.
išplėtė kooperacinę pienininkystę, mėsos gamybos pramonę.
Pirm. P. Šimanskas patikslino: “Lietuvos Vartotojų Kooperatyvų
Pritarus Lietkoopsąjungos pirm. P. Šimanskui, pasimačius su Sąjunga bando plėsti ryšius su visais žemės ūkio 250 kooperatyvų.
Seimo komisijos pirm. Vaclovu Lape, socialdemokratų vadovas Ieškome glaudesnio bendradarbiavimo galimybių organizuoti
prof. Aloyzas Sakalas 1998 m. spalio 12 d. suruošė pasitarimą veiklą, bet tam reikalingos nemažos investicijos įrangos ir naujų
Seimo rūmuose. Dalyvavo žinomi politikai ir ekonomistai: buv. technologijų įsigijimui. (...) Vyriausybė pritarė LVKS-gos (Liet
žemės ūkio min. V. Einoris, dr. K. Bobelis, dr. K. Prunskienė, R. koopsąjungos) siūlytoms kooperatinių bendrovių (kooperatyvų)
Smetona, prof. Žilėnas, konservatorių partijos stebėtojas P. Šal įstatymo pataisoms, kurios svarstomos Seime. Tuomet būtų suda
čius, eilė kitų ūkio problema besisielojančių Seimo ir visuomenės rytos palankesnės sąlygos Lietuvos kooperatyvų veiklai: Lietu
veikėjų. Apie įvyksiantį pasitarimą iš anksto paskelbė Lietuvos vos kooperatyvų nariais galės dabar būti ir užsieniečiai, bus išplės
radijas, tačiau nesimatė nei didžiųjų dienraščių korespondentų, tos kooperatyvų teisės”.
neatsilankė nei Respublikos Prezidento tuometiniai vietiniai ir
amerikiečiai patarėjai.
Kviečiami lietuviškon talkon išeiviai kooperatininkai
“...Atrodo, toks svarbus vargstančių kaimų ir miestelių žmo
Ar atsiras pakankamai išeivių, kurie panorėtų dalyvauti šiame
nių gyvenimo pagerinimo reikalas net didžiajai kapitalo intere geros valios tarptautiniame KO-OP 2000 seminare?
sams tarnaujančiai lietuvių žiniasklaidai mažiausiai rūpi”, - ko
Dėl to pasisakė Stasys Šimkus, LVK Sąjungos personalo ir or
mentavo opozicijos spauda.
ganizacinio skyriaus viršininkas: “Jūsų idėja organizuoti Kana
Priimtoje rezoliucijoje, kurią pasirašė prof. Aloyzas Sakalas ir dos ir Amerikos lietuviams ekskursiją į Lietuvą susipažinti su
dr. Petras Šimanskas, irgi nusistebėta: “...Pasitarimo dalyviai (...) vartotojų kooperacija yra įdomi. Tokia ekskursija galėtų būti or-

ganizuojama maršrutu Vilnius-Trakai-Klaipėda-Palanga. (Čia,
LVKS-gos poilsio namuose-sanatorijoje “Žuvėdra” apsistotumėte,
čia galėtų vykti seminaras žemės ūkio kooperacijos išplėtimo Lie
tuvoje klausimais.) Ir Sąjungai būtina atnaujinti prekybos ir pra
monės įmonių technologiją. Tam būtinos investicijos, kurių ieško
me Lietuvoje ir užsienyje. Esame suinteresuoti bendradarbiauti ir
su užsienio išeiviais, kaip partneriais, visose veiklos srityse, net
steigiant bendras kooperatines įmones. Mes parengtume sąmatą, į
kurią įeitų apgyvendinimo išlaidos, maitinimas, apžvalginės eks
kursijos. Užsimojimui plėtoti turime žinoti, kiek gi atsiras suin
teresuotų busimųjų dalyvių. (...) Šiais metais Lietuvoje buvo mi
nima sukaktis - jau 130 metų kaip Lietuvoje įkurti pirmieji koo
peratyvai. (...) Neseniai Quebece vyko Tarptautinio Kooperacijos
Aljanso (TKA) visuotinis kongresas. Dalyvavo daugiau kaip 1000
atstovų iš 90 valstybių, kurie atstovavo net 400,000 kooperatyvų.”
Jau 80 metų, kaip Lietuva tapo nare šios tarptautinės koope
ratininkų santarvės, tarnaujančios be diskriminacijos visai žmo
nijai.
,
Vienybėje - galybė!'
Algimantas (Almus) Šalčius
(Kreiptis e-mail: Almus2(a)ATTnet arba paštu: ALSA, 1 Allen
Lane, GreatNeck, NY 111024-1811)
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VILNIUS
Žiemos kainos pirmyn ir atgal
spalio 1 - kovo 31
išskyrus kalėdinį laikotarpį

$406

Chicago
Seattle

S450
$560

Vytis Travel
40-24 235 St.
Douglaston, NY 11363
Tel: 718-423-6161
800-778-9847
Fax: 718-423-3979
E-MAIL: VYTIOURS@EARTHLINK.NET
web site: www.vytistours.com

. We have GREAT CRUISES .
• Tours to Ireland, Scotland, England and Eiirope
• Discover Costa Rica «

Atlantic Express corp.
800 - 775 - SEND

SPECIAL REDUCED FARES

▼

1-888-205-88S1

Garantuotas, greitas ir saugus
siuntinių pristatymas

to VILNIUS
starting at $406.00
witfi

nuo DURŲ iki DURŲ
Siuntiniai pasieks gavėjų per 6 savaites,
o oro paštu - per 14-a darbo dienų

"Call for Details"

į LIETUVĄ,LATVIJĄ,ESTIJĄ,BALTARUSIJĄ,RUSIJĄ

Call

ATLANTIC EXPRESS CORPORATION
PICK-UP SCHEDULE
FOR DECEMBER OF 1999 AND JANUARY OF 2000

INESE ZAKIS
136 W. Main St., Bay Shore, NY 11706
Tel. 516-665-4455 Fwx 516-665-6164
1-600-291-8311
E-mail; Rlga Vcn9worldnet.att.net

December 23
December 24
January 11

VILTIS-Hope

January 13

r

LITHUANIAN RELIEF PARCEL, INC.
368 West Broadway, Boston, MA 02127
Tel. (617) 269-4455 Fax. (617) 269-4836

Žiema

A. Balbieriaus nuotr.

Kviečiame visus taupyti ir skolinti iš
Siuntiniai iš Bostono į Lietuvą su pristatymu į
namus po visą Lietuvą

•

Pagalba Lietuvai - GIFT OF HOPE

•

Pinigų pervedimas į Lietuvą

January 14
January 15
January 18
January 25

lietuviu išteisto ir vadovaujamo

SCHUYLER SAVINGS BANK

January 27

24 Davis Avė.
Kearny, New Jersey 07032

January 28
January 29

Bankas švenčia 75-keriu metu sukakti!
•

New York

Plius mokesčiai
Nuolaidos galioja ir iš kitų miestų

RigaVen Travel Ine.

£

'

Pigios telefono kortelės skambinti į Lietuvą

•

Perkraustymo ir asmeninės siuntos (didesniais
kiekiais) iš Lietuvos į Ameriką

•

Vertimo paslaugos

SVEIKINAME VISUS SUS V. KALĖDOM.
LINKIME JUMS IR JŪSŲ ARTIMIESIEMS
DAUG LAIMĖS, DŽIAUGSMO IR SĖKMĖS
ATEINANČIAIS 2000-AISIAIS METAIS!
LINKSMŲ ŠVENČIŲ!

Pilnas ir draugiškas patarnavimas, įskaitant
* Taupymo sąskaitas, ccrtifikatus ir 1RA
* Čekių sąskaitas - asmeniškas ir komercines
* Paskolas - namų, namų remonto,
Home Equity ir automobilių
* ATM naują mašiną ir korteles
* Tiesioginį pinigų deponavimą
Patogios darbo valandos,
pilnai Federalinės valdžios apdraustos sąskaitos
Kalbame lietuviškai...

Mūsų telefonai: (201) 991-0001
arba skambinkite mums nemokamai:

1-888-SCHUYLER (1-888-724-8953)

Elizabeth, NJ
Kearny, NJ
New Britain, CT
New Haven, CT
Waterbury, CT
Elizabeth, NJ
Kearny, NJ
Paterson, NJ
Philadelphia, PA
Baltimore, MD
Brooklyn, NY
Putnam, CT
New Britain, CT
New Haven, CT
Waterbury, CT
Elizabeth, NJ
Kearny, NJ
Paterson, NJ
Philadelphia, PA
Brooklyn, NY

11-12 noon
11-12 noon
11-12 noon
2-3 pm
4-5 pm
11-12 noon
1-2 noon
3-4 pm
12-1 pm
4-5 pm
12,-1 pm
2-3 pm
11-12 noon
2-3 pm
4-5 pm
11-12 noon
1-2 pm
3-4 pm
12-1 pm
12-1 pm

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

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

New York-Vilnius-New York $368r.t.
One way to Vilnius

$305

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211
Nevv York, NY 10107
Tel.: (212) 541-5707
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1999 m. gruodis
Didžiai gerbiami Darbininko Rėmėjai ir Rėmėjos,

Sveikindami artėjančių šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga, siunčiame Jums spalvotą
sieninį 2000 m. DARBININKO kalendorių, linkėdami, kad ateinantieji metai Jums ir Jūsų
šeimoms būtų sėkmingi, sveiki ir pilni Dievo palaimos.

.

Išleisti laikraštį kasmet tampa sudėtingiau. Senesnioji karta, nuolat didžiadvasiškai
rėmusi mūsų spaudą, po truputį išeina, o jaunieji mažiau domisi lietuvybės reikalais. Todėl
lietuviškos spaudos išlikimo problema išeivijoje tampa vis aktualesnė.Leidėjai yra pasiryžę ir
toliau tęsti laikraščio leidimą, kol skaitytoj ams j is bus reikalingas ir kol skaitytoj ai rems j į savo
aukomis.

Leidėjai per eilę metų stengėsi nekelti prenumeratos mokesčio, tačiau vis didėjant
spausdinimo, pašto ir darbo išlaidoms, nebepajėgia be stambesnių finansinių nuostolių toliau
leisti laikraštį; taigi Darbininko prenumeratą esame priversti pakelti iki $45.00.
Todėl prašome mielų skaitytojų suprasti mūsų, laikraščio leidėjų, padėtį, kad nors ir
padidėjus penumeratos mokesčiui, dar paremti laikraščio leidimą atskira auka. Tolimesniam
laikraščio leidimui Jūsų paramos mums tikrai reikia.

Tikėdamiesi ir ateityje sulaukti to paties lietuviško nuoširdumo, kurio iki šiol DARBININKAS
nestokojo, pridedame prie kalendoriaus ir šį laiškutį, prašydami atsilyginti už prenumeratą
(jeigu to dar nesate padarę) ir paramos, kad DARBININKAS dar ilgai lankytų Jūsų namus. Ypač
mielas būtų mūsų pastangų įvertinimas, jeigu užsakytumėte DARBININKĄ savo jaunimui,
artimiesiems, draugams ar pažįstamiems.

Nuoširdžiai prašome su čekiu grąžinti atkarpėlę ir pasinaudoti pridėtu vokeliu.

Su pagarba,

Tėv. Pranciškus GiedgaudalloFM.I
DARBININKO administratoriuj

Pastaba. Patikrinkite prenumeratos pasibaigimo datą Jūsų adreso lipinuko dešinėje pusėje.
Žemiau atspausdintoje atkarpėlėje pažymėkite tik tuos metus, už kuriuos esate skolingi ir už
kuriuos mokate.

VARDAS ir PAVARDĖ............................................................

ADRESAS..................................................................................

Siunčiu prenumeratos mokestį už 2000 metus $45.00; už 1999 $30.00

linys”. Šie pietūs praėjo su to Dalia Dapkūnaitė iš Vilniaus
kiu pasisekimu, kad mūsų būre rašo: “Tai su didele meile, rū
lis jau raginamas ateityje orga pesčiu ir šiluma surinkti daik
nizuoti tokius tradicinius pie tai, kurie be galo svarbūs mūsų
tus. Šie pietūs bei dalyvavusių globotiniams”. Tokių panašių
žmonių aukos mūsų šalpos or laiškų esame gavę daug ir jie
ganizacijai atnešė pelno. Vi mus labai šiltai nuteikia, įkve
siems esame dėkingi!
pia dar daugiau dirbti, rinkti
Gruodžio 4-5 dienomis Le lėšas, kad tik kuo daugiau ga
monte vyko Kalėdinė mugė, ku lėtume padėti tokiems nelai
rioje, kaip ir pernai vykusioje, mingiems vaikams.
mūsų būrelis pardavino įvai
Kitais metais mūsų pirmi
rius suaukotus daiktus bei ninkė Rita Venclovienė, kartu su
valdybos narių iškeptus pyra valdybos nare Aldona Kamangus ir tortus. Mūsų valdyba ieš tiene, ruošiasi vykti ilgesniam,
ko įvairiausių būdų, kad tik savanoriškam darbui į Vilnių. Iš
galėtume kuo daugiau surinkti ten jos palaikys glaudų ryšį
lėšų. Birželio mėnesį planuo su pačia valdyba, valdyba įus
jame Lemonte suruošti gegu informuojama, kokios tikslios
žinę, kurios dėmesys vėl bus paramos iš jos laukiama Lietu
vaikai, nes tai mūsų pagrindinė voje ir kur ji daugiausiai yra
užduotis.
reikalinga.
Valdyba džiaugiasi, kad galė
“Vaiko vartai į mokslą” or
jo išsiųsti daug dėžių su mo ganizacija kviečia išeivijos lie
kykliniais reikmenimis į Vilnių, tuvius organizuoti tokius pa
Rumbonių kaimą, Obelių kai dalinius savo apylinkėse, mies
mą, iš kurių gavome šiltus ir tuose. Mes negalime likti abe
dėkingus laiškus. Rumbonių jingi valkataujantiems vai
kaimo vaikai rašo: “Esame kams, turime padėti siekti mok
laimingi ir labai džiaugiamės, slo ir - kas žino - gal kaip tik
kad galėsime žaisti, rašyti, piešti mūsų au-kų dėka mes išaugin
su jūsų dovanomis”. “Vilties sime naujus mokslo žmones,
Angelo” programos vadovė s. naujus daktarus, prezidentus.

Prof. dr. Justino Pikuno pagerbimas
Visuomenė yra maloniai
kviečiama atvykti į prof. dr. Jus
tino Pikūno pagerbimą jo 50
metų akademinės-kūrybinės
veiklos ir 80 metų amžiaus su
kakčių proga. Pagerbimo vieta:
Dievo Apvaizdos parapija,
25335 W. Nine Mile Rd., Southfield, MI (prie Detroito).
2000 m. sausio 30 d., sekma
dienį, 10:30 vai. ryt. šv. Mišių
metu sukaktuvininkui bus įteik
tas popiežiaus palaiminimas.
12:00 vai. - pagerbimo progra
ma. Po programos seks kavutė
ir pabendravimas. Salėje bus
išstatyta nuotraukų, sukaktuvin
inko raštų bei knygų parodėlė.
Programą praves ir sukaktu

vininko raštų ištraukas skaitys
Kauno valstybinio dramos teat
ro aktorė V.Kochanskytė. Dr. R.
Kriaučiūnas kalbės apie sukak
tuvininką kaip apie akademikąpsichologą. Dr. P. Kisielius, ku
ris J. Pikūną gerai pažįsta nuo
gimnazijos laikų, jį pristatys
kaip visuomenininką-ateitininką. K. Pikūnaitė pasidalins sa
vo mintimis apie sukaktuvin
inką kaip apie šeimos žmogų.
Pagerbimo programos metu
sukaktuvininkui bus įteikta raš
tu gautų sveikinimų albumas.
Sveikinimus galima siųsti B.
Bublienei iki sausio 15 d. šiuo
adresu: 5190 Longmeadovv,
Bloomfield Hills, MI 48304.
Rengėjai

Atsiskaitau už atsilikusią skolą: už.......... metus po $30.00
Auka kalendoriaus išlaidoms padengti $......... ; Auka laikraščiui paremti $.........

Užsakau DARBININKĄ kaip dovaną...................................................................
Adresas........................................................................................................................

Vaiko vartai į mokslą
Nijolė Nausėdienė

Lapkričio 5-7 dienomis
Washingtone JAV LB Sociali
nių reikalų tarybos kartu su
Lietuvos ambasada ir JAV LB
Washingtono apylinkės sureng
toje Bridge Marriott viešbuty
je, Arlington, VA, konferenci
joje “Dovana Lietuvai” daly
vavo JAV organizacijos ir pa
vieniai asmenys, kurie teikia
humanitarinę pagalbą Lietuvai.
Visų mūsų lietuvių išeivijos tik
slas - padėti Lietuvos žmonėms.
Vos tik Lietuva atgavo ne
priklausomybę, JAV išeivijos
lietuviai skubėjo ištiesti dosnią
ranką besikuriančiai Lietuvai.
Šiuo tikslu steigėsi įvairios lab
daros organizacijos, kurios rū
pinasi seneliais, vaikais ir na
šlaičiais. Daugiausia paramos
sveikatos priežiūros sistemos
įstaigoms suteikė Illinojaus val
stijos organizacija “Lithuanian
Mercy Lift”. Pagal Lietuvos
Respublikos socialinės apsau
gos ir darbo ministrės Irenos
Degutienės atsiųstą pranešimą,
aktyviausią labdarą ir paramą
Lietuvai teikia JAV ir Vokieti
ja, kurių suteikta labdaros ir pa
ramos suma sudaro beveik 70 %
bendros labdaros ir paramos
sumos. Visa šioji teikiama pa
rama eina tiesiogiai neišgalin
čioms pragyventi šeimoms arba
Lietuvoje ji yra išdalijama. Tik
tai toji parama nepasiekia
gatvėse valkataujančių vaikų,

kurių Lietuvoje priskaičiuoja
ma tūkstančiais. Tokie vaikai
nesukurs Lietuvos ateities. Jie
tik didins nusikaltėlių eiles.
Mažamečiai ir mokyklinio am
žiaus vaikai bastosi gatvėse,
valkatauja, sušalę, be tėvų prie
žiūros. Tokie vaikai dažniausia
yra iš asocialių šeimų.
Atsižvelgiant į šią kom
plikuotą problemą, Chicagoje
1998 m. prancūzų kalbos mo
kytoja Rita Venclovienė, pa
sitelkusi kelias kitas mokytojas
ir socialines darbuotojas, nuta
rė įkurti būrelį “Vaiko vartai į
mokslą”. Šio būrelio tikslas
kaip tik rūpintis apleistais Lie
tuvos vaikais, kurie dėl įvai
rių priežasčių nelanko mokyk
los. Netrukus į šį būrelį įsitrau
kė daugiau narių. Pradžioje šis
būrelis buvo JAV LB Sociali
nių reikalų tarybos padalinys,
bet šiuo metu jau yra įregistruo
tas kaip savarankiška pelno
nesiekianti organizacija Illinois
valstijoje. “Vaiko vartai į mok
slą” ateities planai - organizuo
ti Amerikos lietuvius savano
rius darbui Lietuvoje su apleis
tais vaikais ir įgyvendinti popamokinę programą šelpia
muose centruose. Šios organiza
cijos tikslas - remti apleistus,
nuskriaustus ir asocialių šeimų
vaikus, rūpintis, kad visi Lie
tuvos vaikai lankytų mokyklą,
raginti ir organizuoti Amerikos

lietuvius savanoriškam darbui
Lietuvoje su apleistais vaikais.
Chicagos centras remia du cen
trus Vilniuje. Šiuo metu, Valen
tinos Rauckienės iniciatyva,
toks šalpos būrelis įsikūrė De
troite, kurie įsipareigojo rūpin
tis ir remti bei raginti kitus pa
dėti Rambonių kaimo (Alytaus

turėdama jokių finansinių re
sursų bei paramos. Rugsėjo mė
nesį mūsų būrelis Ritos Venc
lovienės namuose suorganizavo
išpardavimą (“garage sale”),
kuris atnešė šiek tiek pelno.
Spalio 31d. suruošėme vadi
namuosius “Raganų pietus”
Lemonte, kurie praėjo su di

JAV LB Kultūros taryba skelbia:
sumažintas metinės prenumeratos mokestis

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS:
DARBININKAS.............................$25.00 (vietoje $45)
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

DIRVA..............................................$25.00 (vietoje $35)
P.O. Box 19191
Cleveland, OH 44119-0191

DRAUGAS...................................... $65.00 (vietoje $100)
4545 W 63rd Str.
Chicago, IL 60629

EGLUTĖ......................................... $10.00 (vietoje $15)
13648 Kickapoo Trail
Lockport, IL 60441

LIETUVIŲ BALSAS.................... $20.00 (vietoje $30)
2624 W. 71st Street
Chicago, IL 60629

PASAULIO LIETUVIS................$10.00 (vietoje $20)
14911 127th St.
Lemont, IL 60439

PENSININKAS.............................. $10.00 (vietoje $15)
2711 W. 71st St.
Chicago, IL 60629

BRIDGES.................................

$15.00 (vietoje $18)

1927 W. Boulevard
Racine, WI 53403

LITUANUS..................................... $8.00 (vietoje $10)
150-E. So. Indiana Avė.
Chicago, IL 60605

Lietuviški laikraščiai ir žurnalai puiki dovana bet kuria proga!
ls k. į deŠ.: Nijolė Grigaliūnienė, Nijolė Nausėdienė, Irena
Grigaitienė, Aldona Kamantienė, pirm. Rita Venclovienė ir
Vida Stankienė
rajone) apleistų vaikų centrui.
Šiam centrui vadovauja Nekal
to-Prasidėjimo vargdienės se
selės. Galime pasidžiaugti, kad
Clevelando mieste įsikūrė toks
pat šalpos būrelio padalinys.
Toks centras dar žadamas kur
ti Seattle mieste. Kviečiame ir
kitus įsijungti į šį kilnų ir svarbų
darbą.
Mūsų organizacija Chicagoje
savo veiklą pradėjo visai ne

džiausiu pasisekimu. į šiuos pie
tus buvo kviečiami tėvai su vai
kais, seneliai ir pavieniai as
menys. Dar niekad nebuvo to
kio šilto ir artimo bendro vaikų
dalyvavimo, kaip kad jis įvyko
per šiuos pietus. Daugumas
vaikų atvyko pasipuošę įvairio
mis kaukėmis, geriausios kau
kės buvo vėliau premijuojamos.
Buvo skirta speciali vaikams
programėlė, veikė “Laimės šu

ADMINISTRATORIUS NERINGOS STOVYKLAI

Ieškomas asmuo su profesiniu pasiruošimu ir
patirtimi, gerai vartojantis lietuvių ir anglų kalbas
ir galintis dirbti ištisus metus.
Neringos stovykla yra Nek.Pr.Marijos Seserų globoje,
Vermonto valstybėje; ja naudojasi jaunimas ir suaugę.

Asmenys, kurie domisi šia pozicija prašome kreiptis dabar
prisiunčiant savo gyvenimo ir darbo aprašymą (“CV”):
Neringos Taryba, 600 Liberty Hwy, Putnam, CT 06260

;

/
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Vyskupui Pauliui A. Baltakiui - 7 5
Sveikiname jubiliatą!

Email:Darbininka@aol.com

|NEW

Tik 33 centai už minutę
skambinant į Lietuvą; 8,9 cen

Paulius Jurkus

Redakcija .......(718) 827-1352
Redakc. FAX .. (718) 827-2964
Administr.......... (718) 827-1351

to -JAV. Pigu. Patrauklu. Patikima.
Jokių mėnesinių mokesčių.
Tarptautinė telefono bendrovė IE
COM aptarnauja lietuvius nuo
1983 metų. Teiraukitės lietuviškai
708-386-0556.
(sk.).

Spaustuvė ......(718) 827-1350
Vienuolynas ._ (718) 235-5962
Vyskupas .......(718)827-7932
Salė (kor.) ....... (718)827-9645
Salės adm......... (718) 235-8386

“YORKE
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

Moterims siūlomi darbai
amerikiečių šeimose. Turi susikal
bėti angliškai, mėgti vaikus, žinoti
namų ruošos darbus. Patikima agen
tūra. Tel. (516) 377-1401.
(sk.)

Lietuvis, lauko priežiūros darbų
(landscaping/maintenance) ben
drovės savininkas, VVashington, DC,
ieško dviejų darbininku, kurie
galėtų atlikti lauko priežiūros dar
bus. Pradinis mokestis $6.00 į vai. ir
viršvalandžiai. Reikalingas darbo
leidimas. Suteikiamas pigus butas 130 dol.mėnesiui. Tel. (202) 244-

Daug kalėdinio džiaugsmo ir gausių Dievo malonių
Naujuose Metuose linkime
visiems mūsų vienuolyno rėmėjams

2373.

ir pranciškonų spaudos palaikytojams

bei aukotojams.

Kerpu, šukuoju, darau
cheminius ir pusmetinius

BROOKLYNO PRANCIŠKONAI

Kalėdos - Kristaus Gimi
mo šventė - šeštadienį, gruo
džio 25 d.

Vytautas Galinis, sulaukęs

sušukavimus. Moterims, vyrams
ir vaikams. Dirbu savo ar klien
tams pageidaujant jų namuose.
Kainos žemesnės už amerikie
tiškas kainas. Regina SavickaitėBork, 84-20 96th Street, Woodhaven, NY. Tel. (718) 805-

Paulius Jurkus, "Darbi
ninko" redaktorius, gruodžio 20
d. išvyko į Jupiter Beach, FL,
poilsio. Į New Yorką grįžta sau
sio 10.

71 metų amžiaus, sunkiai sirgęs,
Danutė ir Algirdas Šilbamirė gruodžio 13 d. Holliswood
Care Center slaugymo namuose. joriai, iš Daytona Beach, FL,
Buvo kirpyklos Brooklyne sa gruodžio 15 d. buvo atskridę po
vininkas, Atletų klubo sportinin rai dienų į New Yorką, į Danutės
kų rėmėjas. Velionis paliko Long brolio Vytauto Galinio laido
Island gyvenančią žmoną Lisą, tuves.
dukrą Reginą Jarosch su šeima,
Floridoje gyvenančius sūnų Joną
Viešpaties Atsimainymo
ir seserį Danutę Šilbajorienę su
parapijos žinios
šeimomis bei daug kitų Galinių
Kalėdų Šv. Mišios bus
šeimos artimųjų Amerikoje ir Lie laikomos: Kalėdų dienos iš
tuvoje. Atsisveikinimas įvyko vakarėse, gruodžio 24 d. - 5 vai.
gruodžio 15 d. Shalins laidotu vak. "Pageant Mass"; 12 vai. vi
vių koplyčioje, Woodhaven, NY. durnaktį - Piemenėlių mišios.
Šv. Mišios už mirusiojo Vytauto Choras giedos Kalėdų giesmes
vėlę buvo aukotos gruodžio 16 nuo 11:30 vai. vak.; Kalėdų die
d. Apreiškimo parapijos bažny ną, gruodžio 25 d.: 8 vai., 10
čioje ir velionis palaidotas Cyp- vai., 11:15 vai. lietuviškai ir 12:30
ress Hills kapinėse, netoli jo tė vai. popiet.
vų - J. ir V. Galinių kapo.
Išpažintys klausomos:
Apreiškimo par. žinios
savaitės dienomis, t. y. gruodžio
Kalėdų mišios: gruodžio 24 20-24 - pasibaigus 7:30 vai. ryt.
d., 10 vai. vak. - Piemenėlių mišioms ir taip pat rytais nuo
mišios, kurias aukos vyskupas 11 vai. iki 11:45 vai. Išpažintį
Paulius A. Baltakis, OFM. Kalėdų galima atlikti anglų arba lietuvių
dieną, gruodžio 25, mišios - 11 kalba.
vai. ryte.
Naujųjų Metų išvakarėse
Vilniaus Aušros Vartų para šv. Mišios bus laikomos 5 vai.
pijos bažnyčioje Manhattane Ka vak. Pagal vysk. Th. Daily pagei
lėdų mišios gruodžio 25 d., 9 davimą, atžymint 2000-uosius ju
biliejinius metus, mūsų parapi
vai. ryte.
Linksmą Naujųjų 2000-ųjų joje šv. Mišios bus aukojamos
Metų sutikimą rengia NY Lie taip pat ir 12 vai. vidurnak
tuvių Atletų klubas Kultūros tį. Kaimyninių parapijų kunigai
Židinyje Brooklyne gruodžio 31 iš Holy Cross ir iš St. Stanislaus
d. Skubiai užsisakykite bilietus. Kostko drauge koncelebruos mi
Žiūr. skelbimą šio psl. apačioje. šias. Tikimės, kad daug parapi
Maironio Lituanistinėje jiečių dalyvaus šiose Mišiose
mokykloje New Yorke pamo atžymėti 2000 metų nuo krikščio
kos vyksta kiekvieną šeštadienį nybės pradžios ir Gerosios Nau
(Kultūros Židinyje) nuo 10 vai. jienos paskelbimo.
ryto iki 1 vai. popiet.
"Giving Tree" - tai mūsų
Lietuviškos radijo pro parapijoje vykstantis vajus var
gramos iš Vilniaus girdimos gingiems mūsų bendruomenės
6120 khz dažniu arba 49 m bangų nariams. Dėkojame visiems, ku
ruože kiekvieną dieną 7 vai. vak. rie prie to vajaus prisideda.

PASITIKIM
2OOO-sius METUS
ŽIDINYJE
Penktadienį, gruodžio 31 d.
... Užkandžiai
... Karšti patiekalai
... Gėrimai
... Šampanas
... Janušo orkestras
Kokteiliai pradedami 8 vai, vak.
(ėjimo auka 50 dol. asmeniui
Jaunimui iki 18 metų: 20 dol.

Rezervuoti vietas ir stalus pas:

Aldoną Augylienę, tel. 718-805-3893
Algį Jankauską, tel. 718-849-2260
Praną Gvildį, tel. 718-356-7871.
NY LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

(sk.)

3612.

Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM, lanko lietuvius Subatėje, Latvijoje
(atkelta iš 1 psl.)
Europos lietuvių religinius
reikalus tvarkyti 1964.X.31 buvo
paskirtas vyskupu Pranas Brazys
(g. 1915.11.18), vienuolis marijo
nas. Jis buvo paprastas, mielas
žmogus, pasisakė prieš kosmo
politinį internacionalizmą, aiški
no krikščioniško patriotizmo rei
kalavimus. Netikėta jo mirtis
Romoje (1967.VI.9) paliko Euro
pos lietuvius be vyskupo.
Po metų jo vieton vyskupu pa
skirtas prel. Antanas Deksnys, ku
ris buvo apsigyvenęs Vokietijo
je. Amerikos lietuvių religinius
reikalus tvarkė vyskupas V. Briz-

gys. 1984 m. birželio 1 d. išeivi
jos vyskupu buvo paskirtas Pau
lius Baltakis, OFM. Jis paskirtas
dvasinei globai viso pasaulio lie
tuvių, išskyrus Lietuvą. Ir nuo to
laiko jau praėjo 15 metų.

Plačiau apie mūsą vyskupą

Vysk. Paulius Baltakis gimė
1925 m. sausio 1 d. Troškūnų
parapijoje, Panevėžio apskr.
Mokėsi Anykščiuose. Karo metu,
kai Lietuva buvo okupuota vo
kiečių, jį pasigavo Šeduvos mies
te ir įjungė į priverstinį darbą,
išgabeno į Suomiją, iš ten į Nor
vegiją. Karo pabaigoje atsidūrė
Belgijoje. Ten 1946 m. įstojo į
pranciškonų vienuolyną. Išėjęs
filosofijos ir teologijos mokslus,
kunigu įšventintas 1952.VIII.24.
1953 m. atvyko į Kanadą ir įsi
'
jungė į plačią lietuvių pranciš
konų veiklą Toronte. Buvo pa
rapijos vikaru, suorganizavo ir
globojo jaunimo Aušros sporto
klubą, jo rūpesčiu Wasagoje
buvo įrengta vasaros stovykla ir
t.t.
I Brooklyno pranciškonų vie
Marytė (Antanaitis) Sha
lins sveikina savo draugus ir nuolyną atsikėlė 1969 m. spalio
pažįstamus bei visus geros valios mėn. Čia rūpinosi Kultūros Ži
lietuvius šv. Kalėdų proga. Tegul dinio statyba ir jį pastatė. 1979
Betliejaus Kūdikėlis laimina vi m. išrinktas pranciškonų provin
sus ir suteikia gausių Dievo ma cijolu, apsigyveno Kennebunklonių. Naujuose sukaktuviniuose porto, ME, vienuolyne. Antrą ter
metuose linki visiems geros svei miną jam esant provincijolu, jis
katos, daug džiaugsmo ir sėk buvo paskirtas vyskupu.
įsikūręs vėl pranciškonų vie
mės.
Kun. Vytautas Pikturna, nuolyne Brooklyne, jis ėmė uo
gyv. Matulaitis Nursing Home, liai lankyti savo didžiąją vys
Putnam, CT, sveikina visus drau kupiją. Australijoje buvo net 4
gus ir pažįstamus šv. Kalėdų pro kartus. Lankė tolimas Sibiro lie
ga ir linki Užgimusio Kristaus tuviškas sodybas-telkinius, Nau
palaimos Naujuose Metuose. Šia jąją Zelandiją, Angliją, Europos
proga dėkoja visiems, kurie pri kraštus, Pietų Ameriką.
Geriausiai parapijų gyvenimą
siminė jo 60-ties metų kunigys
susitvarkiusi
Kanada, gal dėl to,
tės sukaktį (įšventintas kunigu
1939 m. birželio 3 d. Kauno ar kad jį bendrai organizavo ir kūrė
kikatedroje bazilikoje) ir jį pa tos pačios kartos emigrantai. O
tarkim, Australijoje lietuviškų
sveikino
Liusė ir Kęstutis Laskaus- parapijų organizuoti net nelei
kai, ilgamečiai baltimoriečiai, džia - tik Adelaidėje yra lietuviš
linkėdami malonioj šeimyniškoj ka parapija.
Lietuvio vyskupo apsilanky
nuotaikoj praleisti Kūčių vakarą
mas
lietuviškuose telkiniuose vi
ir Šventų Kalėdų dieną, o sutikus
suomet
labai prasmingas. Žmo
nepaprastus Naujuosius Metus
sveikiems ir linksmiems džiaugtis nės pasijaučia nesą užmiršti,
jais daug dešimtmečių. To nuo priklausą lietuviškai šeimai, tai
širdžiai linkime draugams ir pa pačiai tautai. Tai juos stiprina ir
žįstamiems, skaitantiems Dar vienija, palaiko jų lietuviškumą,
neleidžia jaustis vienišiems,
bininke}!
Alfonsas ir Donata Samu- gyvenant išblaškytiems pasau
šiai linki visiems ramių Šv. ly]^__________________________
Kalėdų ir laimingų istoriškų
Ieškomi:
2000-ųių Metų.
Elzbieta Litvinavičiūtė-Bindo-

Algirdas ir Danutė Šilba- kienė iš Seinų apskr., Saltoniškės
joriai iš Daytona Beach, FL. kaimo, šio šimtmečio pradžioje
sveikina draugus, pažįstamus ir
buvusius bendradarbius Šv. Ka
lėdų proga, o Naujuose Metuose
linki giedrios nuotaikos ir geros
sveikatos.

atvyko į Ameriką, atrodo, į Philadelphiją. Turėjo 3 sūnus: Praną
Bindoką, Joną, ir trečiojo vardo
neatsimenu; dvi dukras: Juzę ir,
rodos, Oną. Norėčiau sužinoti

Vyskupas Paulius visada pa
prastas, jaukus, prieinamas, nuo
širdus krikščioniškos meilės sklei
dėjas.

Vyskupo teisinė padėtis
Bažnytinė kanonų teisė reika
lauja, kad vyskupas, sulaukęs 75
metų amžiaus, turi Šv. Tėvui pa
duoti oficialų atsistatydinimą.
Popiežius nusprendžia, ką da
ryti.
Jei yra nauja galimybė, skiria
mas naujas vyskupas. Jei nėra,
prašo laikinai eiti savo pareigas
toliau.
Vysk. P. Baltakis jau balandžio
mėn. buvo padavęs pareiškimą,
kad pasitraukia, prašė paskirti
naują vyskupą į jo vietą. Prieš
mėnesį gavo oficialų atsakymą,
kad Šv. Tėvas nusprendė jo ne
atleisti. Prašo ir toliau eiti savo
pareigas iki ateis naujas pot
varkis.

________

(sk.)

LIETUVOS STUDENTŲ
CENTRAS
patikimai ir garantuotai
** keičia vizas JI, BĮ - B2 į F1
arba Ll;
** padeda gauti Sočiai Security
su leidimu dirbti;
** ruošia visus pakvietimo do
kumentus;
** K-l & K-2 vizos iš Lietuvos.
Dėl papildomos informaci
jos teiraukitės telefonu nuo 13
vai.: 212-725-8807.
(sk-)

Moteris iš Lietuvos ieško
darbo. Norėtų prižiūrėti ligonį
ir gyventi šeimoje. Turi ilgametį
patyrimą toje srityje; geras
rekomendacijas. Skambinti po 6
vai. vak. (718) 641-5003. (sk.)

Išnuomojamas kambarys
vienam asmeniui Woodhaven
rajone prie gero susisiekimo.
Skambinti (718) 441-1215.

__________
(sk.)
"LIETUVOS AIDAS" - Vil

niuje leidžiamas patriotinės
Dabar didžiausią rūpestį suda minties ir plačios informacijos
ro naujieji imigrantai. Jau jų yra dienraštis, siuntinėjamas oro
40-50,000. Vien Chicagoje jų esą paštu kas savaitę po 5 nume
40,000, New Yorke - 4-5,000. rius voke, skaitytoją pasiekia per
7 dienas. Išaugus pašto ir leidy
(Daviniai neoficialūs.)
bos
išlaidoms, "Lietuvos aido"
Rūpi, kaip juos įtraukti į Lie
tuvių Bendruomenę, į lietuvišką metinė prenumerata JAV kai
parapiją. Viskas eina labai pa nuoja: metams - 360 dol.; pusei
mažu. Chicagos Marąuette par metų - 180 dol. Čekiai rašomi
ko parapijoje esą apie 100 nau "Lietuvos aido" vardu ir siun
jai atvykusiųjų, bet kaip pa čiami: "Lietuvos aidas", Mairo
naikinti sovietų įskiepytą abe nio 1, Vilnius 2710, Lithuania.
jingumą religijai ir tautiškumui? Tel. 610-544, Fax. 224-876.
Nugalėti tuos sunkumus reikės
daug laiko.

Kokie didžiausi rūpesčiai?

- o Jubiliejaus proga visi nuo
širdžiai sveikiname mūsų vys
kupą sukaktuvininką ir prašome:
nepasitraukite iš mūsų lietuviškų
parapijų! Jūsų nuoširdumas,
žmogiškas paprastumas visus šil
do, stiprina, jungia į vieną lietu
višką bendruomenę.
Tegul Dievo palaima lydi vi
sus Jūsų darbus, kad lietuviškoji
išeivija būtų stipresnė, religin
gesnė, kad visi mes drauge, ir
Lietuvos žmonės, ir išeivija, bū
tume naujos tvirtos Lietuvos sta
tytojai. Visi esame Lietuvai svar
būs ir reikalingi, o Jūs, Mūsų
Vyskupas, savo buvimu mūsų
tarpe uždegate mumyse tar
pusavio meilę ir įkvepiate kil
niems darbams.

Kretingos pranciškonų
labdaros valgyklai, kuri buvo
aprašyta DARBININKO Nr. 29,
aukojo:
Gražina ir Mamertas Erčius,
Liittle Neck, NY - 30.00 dol.
Norintieji prisidėti prie šios
valgyklos išlaikymo, prašomi
aukas siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207.
Pažymėkite, kad tai jūsų auka
Kretingos vienuolyno labdaros
valgyklai.

Atlantic Express corp.,
siuntinių į Lietuvą persiuntimo
bendrovė, siuntinius vėl priims
sausio 15 d., šeštadienį, nuo
12 vai. iki 1 vai. p.p. Kultūros
Židinio kieme. Dėl informacijų -

tel. 1-888-205-8851.
apie pusbrolius bei pusseseres
arba jų vaikus. Aš - Elzbietos
Bindokienės sesers Juzės Litvinavičiūtės-Vilkelienės dukra An
gelė. Žinantieji apie giminaičių
likimą prašom parašyti: Angelė
Tamošaitienė, Veisiejų 28-32,
Druskininkai 4690, Lietuva.

/
Siuntiniai į Lietuvą laivu
arba oru. Pinigai pervedami
doleriais per 2-5 dienas.
TRANSPAK,
4545 W. 63rd St.
Chicago, IL 60629
tel. (773) 838-1050.

