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'LIETUVOS ISTORIJA RAŠOMA ŠIANDIEN...’

Svarbūs Įvykiai Lietuvoje
Juozas Stempužis

Vilniaus katedra ir varpinė. Gilumoje - Gedimino pilies bokštas.

Prieš rinkimus
Demokratijos proceso vertinimas

Vilniaus radijo laidose 
užsieniui praėjusią savaitę 
buvo kartojamas toks prane
šimas:

"... Lietuvos istorija ra
šoma šiandien - visiškai 
naujas puslapis - tai Sąjū
dis! Šį savaitgalį (spalio 22 
ir 23 d.d.) Gedimino mieste 
Vilniuje, Lietuvos persitvar
kymo sąjūdis renkasi į stei
giamąjį suvažiavimą. Vil
niaus radijas Sąjūdžio suva
žiavimui skiria visas šešta
dienio ir sekmadienio laidas. 
Būkite tuo metu su mumis. 
Būkite tuo metu su Lietuva! 
Jos istorija rašoma šian
dien".

Šis emocingas praneši
mas apie įvykius Lietuvoje 
apskritai, ir apie Lietuvos per 
sitvarkymo sąjūdžio steigia
mąjį suvažiavimą, lietuviu 
išeivių svetimuose kraštuose 
priimtas su susirūpinimu ir at
sargumu. | Vilnių atskridęs 
PLB pirmininkas dr. Vytau
tas Bieliauskas Vilniaus radi

jo reporteriams pareiškė, 
kad Sąjūdžio užsimoti darbai 
yra labai reikšmingi. Jų rea
lizavimas - svarbiausioji da
lis, o sunkumų jis jau paste
bėjęs daug.

Spalio 22 dienos rytą 
šventiškai pasipuošusioje 
Vilniaus sporto rūmų salėje 
pradėdamas Sąjūdžio stei
giamąjį suvažiavimą poetas 
Justinas Marcinkevičius kal
bėjo:

"Pagaliau atėjo diena, 
kad sujungtumėm savo pilie
tinę ir politinę valią, intelektu
alius bei kūrybinius savo iš
teklius, visas kūno ir dvasios 
jėgas, kad sujungtumėm sa
ve Lietuvos atgimimui".

Suvažiavimas prasidėjo 
geltonos, žalios ir raudonos 
spalvos raketų iššovimu nuo 
Gedimino kalno, kurios Vil
niaus padangėje sudarė Lie
tuvos trispalvės juostas. Ta
da pasigirdo ragai, grodami 
"Lietuviais esame mes gimę" 
ir Sąjūdžio delegacija padėjo 

vainiką ir gėles ant Lietuvos 
atgimimo patriarcho dr. Jono 
Basanavičiaus kapo Rasų 
kapinėse.

Sąjūdžio steigiamąjį su
važiavimą pasveikino ir nau
jasis Lietuvos komunistų par 
tijos CK pirmasis sekretorius 
inž. Algirdas Brazauskas, 56 
m. , drauge perduodamas 
Sovietų Sąjungos aukščiau
sios tarybos pirmininko Miha- 
ilo Gorbačiovo pačius nuošir
džiausius sveikinimus visai 
kūrybingai ir darbščiai Lietu
vos liaudžiai, kurią jis labai 
vertina ir gerbia (cituojama iš 
Vilniaus radijo pranešimo). 
Gorbačiovas pasakęs, kad 
Sąjūdyje jis matąs pozityvią 
jėgą, kuri gali pasitarnauti 
persitvarkymo labui ir dar la
biau sustiprinti Lietuvos au
toritetą.

Algirdas Brazauskas, 
tuojau po išrinkimo Lietuvos 
KP generaliniu sekretoriumi,

(Nukelta į 3 psl.)

Lietuvoje pradėjus smar
kiai linksniuoti žodį 'demo
kratija', gyvenant Vakaruose 
norėtųsi pasigirti čia prakti
kuojama demokratija JAV 
rinkimų proga. Juk turima 
200 metų patyrimo! Kaip ty
čia, šių metų rinkimai girtis 
nedaug duoda progos ... Vi
suotinu sutikimu, rinkimų 
kampanija buvo labai žemo 
lygio. Tiesa, rašant šias eilu
tes dar buvo likusios trys sa
vaitės, tačiau mažai kas tiki
si permainų, nors paskutinės 
kandidatų diskusijos jau bu
vo kiek aukštėlesnio lygio. 
Jos leido daugiau pasireikšti 
žmogaus būdo ypatybėms, at
sakant į klausimus. Čia pat 
reikia pridurti, kad tai nebu
vo diskusijos, bet tik bendra 
spaudos konferencija, duo
dant 2 minutes laiko kandida

Vytautas Meškauskas

tui atsakyti į pastatytą klausi
mą ir vieną minutę kito kan
didato replikai. Asmeniško 
charakterio pasireiškimui iki 
šiol nebuvo daug progų.

Respublikonų strategai 
laikėsi pažiūros, kad rinki
mus gali laimėti jų kandida
tas, jei demokratų kandidatą 
galima būtų atvaizduoti kaip 
šiaurinį liberalą, kuris kaip 
toks neturi daug simpatijų 
JAV Pietuose ir Centre, o 
ten gyvena rinkikų daugu
ma. Per paskutinius dešimt
mečius nelaimėjo nei vienas 
tokių kandidatų. To neatsi
minus gali labai keistai atro
dyti iš respublikonų pusės pa
leisti Dukakio adresu kaltini
mai', kad jis yra kairysis libe 
ralas. Juk liberalais yra de-

(Nukelta į 4 psl.)
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Kaip išbristi iŠ valstybės biudžeto deficito atsisakant pakelti 
mokesčius? - Jugoslavijos suskilimas butų pradžia sovietų 

------------- imperijos galo. - Nauji kreditai sovietams. ____
Atrodė, kad milžiniškas 

JAV federalinio biudžeto de
ficitas, smarkiai padidėjęs 
Reagano valdymo laikotar
piu, turėjo sukelti smarkias 
priešrinkimines diskusijas. 
Iš tikro - kol kas jų dar visai 
negirdėjom. Respublikonų 
kandidatas į prezidentus die- 
važinasi, kad nepakels mokes 
čių, o jo varžovas iš demokra
tų pusės sakosi bandysiąs pa
gerinti mokesčių surinkimą ir 
sumažinti karines išlaidas, at
sisakydamas nuo naujų gink
lų sistemų, bet sustiprindams 
konvencionalinį apginklavi
mą. Jis matyt tikisi, kad rin
kėjai nežino, jog konvencio- 
nalinis apginklavimas - tan
kai, lėktuvai, kariai - kaštuo
ja žymiai brangiau už rake
tas.

Respublikonai aiškina, 
kad nėra kito būdo sumažinti 
deficitą, kaip tik apkarpant 
išlaidas, tačiau tai sukelia ir 
sunkumų, ir nepasitenkinimo 
kuris gali būti lygus pykčiui 
už mokesčių pakėlimą. Tie
sa, išlaidų skirstymo tvarka 
turėtų būti pakeista. Labai 
gerą jos pavyzdį davė David 
Brinkley per savo sekmadie
nio programą televizijoje. 
Atstovų rūmai paskyrė 
72,000 dol. seminarui apie 
JAV politinę sistemą. Kai 
tuo reikalu Atstovų Rūmuose 
priimtas įstatymas atkeliavo į 
Senatą, prie jo buvo pridėtos 
ekstra išlaidos visai kitiems 
reikalams, kas jų bendrą su
mą pakėlė iki 66 milijonų do 
lerių! Kai kas, žinoma, vėl 
nubyrės Senato - Atstovų rū
mų įgaliotinių konferencijo
je, tačiau vistiek palyginti ga
na didelė suma pasieks prezi
dento rašomąjį stalą. Jis ne
gali išbraukti vienos ar kitos 
sumos, bet tik visą įstatymą 
savo parašu legalizuoti arba 
vetuoti. Tai veda prie to, kad 
norėdamas gauti lėšų valsty
bės reikalams jis kartais turi 
eiti į kompromisus su Kong
resu, sutikdamas su išlaido
mis, naudingom tik tam tik
rom rinkiminėm apylinkėm, 
bet ne visam kraštui.

Kol kas pastangos apie 
teisę prezidentui iš įstatymo 
išbraukti tik tam tikras eilu

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ —

2S34 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332 
Saviaiakas J. Mažeika

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos Žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

tes liko tik kalbomis ir neat
rodo, kad greitai kas nors bus 
padaryta

Prezidento pažadas mo
kesčių nepakelti nėra labai 
'stiprus'. Kongresas kiekvie
ną jo 'veto' 'tuo reikalu gali 
apeiti 2/3 savo balsų. Žodžiu 
- ekonomistai šiandien be
veik negali įsivaizduoti padė
ties, kurioje greitoje ateityje 
neleistų pakelti mokesčių.

JAV federalines išlaidas 
galima padidinti į keturias da 
lis: 300 bilijonų gynybai, 300 
bilijonų Sočiai Security, 150 
bilijonų mokesčiams už lig
šiolines skolas ir 300 bilijonų 
visiems kitiems reikalams. 
Šį tą galima būtų sutaupyti iš 
pirmosios dalies - tai priklau - 
sys nuo sovietų laikysenos: 
ar galima būtų su jais susitar
ti dėl abipusio biudžeto kari
niams reikalams sumažinimo 
Visiems kitiems reikalams 
skirti 300 bilijonų dolerių 
sudaro tik 6.7% visų krašto 
pajamų, o 1980 m. jos sudarė 
9.5% - jos dabar yra propor 
cingai mažesnės ir iš jų sun
ku dar ką nors išpešti.

Nei vienas kandidatas ne 
siūlo sumažinti Sočiai Secu
rity mokėjimus. Turint galvo 
je, kad juos gauna 34 milijo
nai amerikiečių, tai būtų poli
tiko savižudybė. Objektyviai 
žiūrint, jei reikia mokėti mo
kesčius nuo privačių pensijų, 
kodėl negalima jais apdėti pa
jamas iš Soc. Security? Skai
čiuojama, kad tos pensijos su
daro tik 15% jas gaunančiųjų 
vieninteles pajamas. Be to, 
jei tos pajamos mažos, nuo jų 
vistiek nereikia mokėti mo
kesčių. Dabar nuo jų reikia 
mokėti mokesčius - ir tai tik 
50% reguliarios normos, jei 
kitais būdais turi dideles paja
mas. Galima lengvai uždėti 
50% didesnius mokesčius ta
bakui ir alkoholiui - valsty
bės iždui tai atneštų 6 bilijo
nus dolerių. Taip pat ir fede
ralinis mokestis benzinui, ne
pakeltas per paskutinius 15 
metų, dabar yra labai mažas.

Lengviausia, žinoma, bū
tų padidinti mokesčius už pa- 
jamas. Jų pakėlimas - nuo 
15% iki 16%, nuo 28% iki 

30%, o daugiausiai uždirban 
tiesiems nuo 33% iki 35% — 
federaliniam iždui atneštų 
beveik 70 bilijonų dolerių. 
Visų tų mokesčių pakėlimo 
kombinacija biudžeto defici
tą sumažintų iki visai paken
čiamų 20 bilijonų.

Tai nesunku padaryti dik
tatūrose, bet beveik neįmano 
demokratijose. Ir ypatingai 
rinkiminiais metais. •••

Komunistinės valstybės 
šiuo metu turi nemažai bėdų 
ne tik dėl socialistinės ekono - 
mijos, bet ir dėl senų tautinių 
klausimų. Jiems, pvz., labai 
sunku išlaikyti Jugoslaviją 
viename gabale.

1944 m. Churchillis pa
siūlė Stalinui įtaką tame kraš - 
te išlaikyti 50%-50% santy
kiu. Stalinas sutiko - ir iki 
šio laiko kariai, ruošdamiesi 
karui, jo pradžią paprastai įsi
vaizduoja Berlyne ar Jugosla 
vijoje...

Ūkiškai šiuo metu joje 
viešpatauja didelė betvarkė. 
Infliacija siekia 200% per me 
tus. Bedarbių skaičius siekia 
15% visų gyventojų. Per šių 
metų pirmą pusmetį buvo net 
800 streikų.

Šalia to, dar reikia skaity
tis su tautiniu klausimu. Ser
bai sudaro trečdalį gyventojų 
bet formaliai turi tiek pat tei
sių kaip ir kitos smulkesnės 
tautybės. Jugoslaviją vieny
bėje išlaikė du faktoriai. Pir
mas buvo Tito asmenybė, an
tras - sovietų baimė. Pirma
sis mirė, antrasis sumažėjo 
Gorbačiovui atėjus į valdžią.

Buvęs Tito bendradarbis 
vėlesnis disidentas Milovąn 
Djilas mano, kad atėjo laikas 
Jugoslavijai iš viso atsisakyti 
nuo bet kokio komunizmo. 
Kiti jau pradeda įsivaizduoti, 
kad geriau būtų suskaldyti 
Jugoslaviją į dvi dalis. Kro- 
venia-Kroatija ir Slovėnija, 
kurios priklausė. Austrijos- 
Vengrijos imperijai ir yra 
daugiau vakarietiškai nusitei ■ 
kusios, sudarytų vieną valsty
bę Šveicarijos didumo ir pa
vyzdžiu. Kita Jugoslavijos 
dalis sudarytų didžiąją Serbi
ją-

■ Iš kitos pusės
”Nežinia, kas yra baisiau: moralinė ar ekono

minė deformacija? šitas klausimas man kilo ne
jučia, atsitiktinai atsidūrus vienoje iš Kauno 'juo
dųjų rinkų’. Važiuodamas LTSR 25-mečio gatve, 
pamatai tirštą tumulą žmonių, nelyginant išspie- 
tusių bičių kamuolį. Eini artyn ir regi: veidas prie 
veido — nuožmūs, godūs, susirūpinę ar atsargūs. 
Tik nei vieno giedro, nei vienos šypsenos. Tame 
turguje visko yra: pradedant karameliniais sal
dainiais (40 kapeikų už vieną) ir spalvotais bat
raiščiais (3 rb. už porą), baigiant įvairiais impor
tiniais plataus vartojimo pirkiniais, čia pilna ir 
moteriškų batelių — kuklesnių ir pretenzingų — 
tik ne Eidukevičiaus fabriko. Vyrukas laiko kiek 
padėvėtą iš pirmo žvilgsnio batų porą.

— Kiek? — klausiu.
— Penkiolika — ramiai atsako:
— Taip pigu!--------nustembu.
Mano jauna kolegė šypsosi ir šnibžda man į 

ausį: penkiolika — tai reiškia šimtas penkiasde
šimt rublių.”

Tų eilučių autorei LITERATŪROS IR MENO ben
dradarbei Aldonai Žemaitytei turgaus vaizdas sukėlė 
siaubą. Neaišku tačiau kas daugiau — aukštos kainos ar 
pačios turgavietės faktas. Bet kaip be jos apsieisi, jei vie
nas nori atsikratyti kokių jam nereikalingų daiktų, o ki
tas norėtų jų įsigyti, jei gautų pigiau. Vartotų daiktų gali 
nusipirkti visame kapitalistiniame pasaulyje. Ir tai tik
rai nėra jo blogiausia pusė. Daugiau turėtų gąsdinti 
kaina:

”šimtas penkiasdešimt rublių ’Tai mėnesio al
ga — mąsto redakcijos vairuotojas. — Visa alga 
— už batus, kurie parduotuvėje kainuotų 20 ar 
30 rublių, bet deja, ten jų nėra. Yra tokie, kurių 
nepirksi, o iš vargo nupirkęs vis tiek nenešiosi, 
nes jie prilygsta raganų kankinimo įrankiams.’ O 
aš mąstau apie kitką: kas yra baisiau — moralinė 
ar ekonominė deformacija? Kuri išplaukia iš ku
rios?”

Skubu kolegę nuraminti. Juk kaip ten būtų, į ’tolkuč- 
kę’ kaip mes seniau vadinom tokias vietas, ją nuvežė šo
feris su tarnybiniu automobiliu! Laisvame pasaulyje to
kios prabangos neturi nei viena jos tautietė. O kainas 
Lietuvos respublika, jei turėtų tam teisę, galėtų labai 
lengvai numušti. Tik leiskit įvežti vartotus daiktus ir 
mažesniu muitu apdėti naujus. Juk dėl to užsienio va
liutos neturėsite netekti! Giminės atsiųs nemokamai. O 
turguje, jei kas negaus pasakiškų kainų, nuleis. Proble
ma tuojau pat išsispręs. Žemaitytė jai tačiau pašventė 4 
ilgiausias skiltis ir ją vistiek dar kamuoja sielvartas. 
Savo verksmus ji baigia:

”0 ką daryti su tais, kurie akli ir kurti, ku
rių širdys kietos, o protas nukreiptas vien pinigo, 
daikto, sočios ir abejingos ramybės linkui?” 

Atsakymas būtų: nieko. (vm)

Tai būtų sovietų imperi
jos suirimo pradžia, kuri duo - 
tų pavyzdį tolimesniam skal- 
dymuisi ir pasitraukimui iš 
sovietų įtakos. Dar neseniai 
niekas nebandė įsivaizduoti, 
kad tai būtų galima - šian
dien jau pradeda atrodyti ki
taip.

• ••

V. Vokietijos kanclerio 
Kohl apsilankymo Maskvoje 
proga ten pasirašyti susitari
mai su V. Vokietijos bankais 
dėl 1.6 milijonų dolerių pa
skolos sovietams. Pereitą 
penktadienį buvo pasirašyta 
775 milijonų dolerių paskola 
iš Italijos bankų, už kuriuos 
sovietai Italijoje pirks maši
nas avalinei ir rūbams gamin
ti. Baigiami pasitarimai su 
Londono bankais dėl 2.62 
bilijonų dolerių paskolos, o 
po to seks derybos su japo
nais, kurie nuo 1984 m. yra 
svarbiausias sovietų kredito
rius, jiems paskolinęs net 6.4 
bilijonus dolerių. Iki pereitų 

metų pabaigos sovietų skola 
užsieniui siekė 34 bilijonus 
dolerių. Palyginus su kitom 
valstybėm jų įsiskolinimas 
užsieniui laikomas mažu.

”ATTENTION” — HIRING!
Federal government jobs in 
your area and overseas. Ma
ny immediate openings with- 
out waiting list or tęst. $15- 
68,000. Phone call refund- 
able. (602) 838-8885. Ext. 
1753. (42-45)

TRACTOR TRA1LER DRIVERS — 
Steel product deliveries. Knovvledge 
of centrai and southern Jersey 
helpful. Minimum 3 years experi- 
ence. Articulated license required. 
Good pay with union benefits. Call 
JACK at 201-826-6400, or apply 
in person to: ABARRY STEEL CO., 
1000 Statė Street, Perth Amboy, 
N. J. 08862. (41-44)

MACHINE OPERATORS
4 vacancies, day shift. Starting rate 
$5 p /hr for operators to run surface 
grinders, compacting presses & pow- 
der mixing equipment. Jobs reg basic 
reading & writing, prior exp. helpful 
the shop is in an industrial atmos- 
phere (iron povvders) būt not req'd. 
For an appt. contact Lionei or Jeff 
at 201-673-7664. Coretronics Division 
of Krystinel, 24! No. Day Street, 
Orange, N. J. 07509 (38-42'>
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Ohio lietuviai balsuokite 

už George Voinovich
Kas ketveri metai, kai 

renkamas JAV prezidentas, 
šio krašto žmonės gyviau įsi
jungia į demokratinį procesą, 
į Amerikos politinių partijų 
programų nagrinėjimą ir sten
giasi labiau pažinti kompli
kuotą, brangiai kainuojantį 
savo krašto valdžios rinkimų 
būdą. Pvz. šiais metais Ohio 
valstijos sąraše prezidento 
vietai kandidatuoja šeši asme 
nys. Visi žino respublikoną 
viceprezidentą George Bush 
ir demokratą gubernatorių 
Michael S. Dukakis. Bet bal
savimo lape balsuotojai ras 
dar keturias pavaręs - Lenora
B. Fulani, Lyndon H. La- 
Rouche, jr., Ron Paul, Ed- 
ward Winn. Kas apie juos 
ką nors girdėjo, kokias parti
jas jie atstovauja?

Iki 1920 metų Demokra
tų ir Respublikonų tautiniai 
komitetai buvo tik ad hoc po
litikierių grupės, kurios kas 
ketveri metai susirinkdavo 
pravesti rinkiminę agitaciją 
už savo kandidatus. Tiktai 
po 1923 metų, kai staiga mi
rė prezidentas Warren G. Har- 
ding, šios dvi pagrindinės 
Amerikos politinės partijos 
sudarė pastovius komitetus, 
kurie šiandien išaugo į labai 
dideles biurokratų organizaci 
jas su kompiuteriais, balsuo
tojų tyrinėjimų bei analizių 
specialistais ir su milijoninė
mis sumomis savo biudže
tuose.

Tačiau, nors ir 
paradoksiška, yra faktas, kad 
kuo partijų centrai darėsi stip
resni, įvairiomis organizaci
nėmis taisyklėmis labiau su
narplioti, griežčiau politiškai 
indoktrinuoti, palaipsniui vis 
daugiau ir daugiau piliečių 
pradėjo šalintis partijų ir stoti 
į "nepriklausomųjų" gretas.

Šitame balsuotojų bloke 
yra ir didžioji pusė tautybių 
kilmės piliečių. Savo senose 
tėvynėse patyrę politinius per
sekiojimus, jie labai atsargiai 
jungiasi į šio krašto politines 
partijas. Jie tačiau domisi po
litiniu procesu ir besąlygiškai 
remia tuos kandidatus, nežiū

rint kuriai partijai tas priklau
so, kurie tvirtai gina žmonių 
teises, pavergtųjų kraštų lais
vę ir remia Amerikos savisau
gos bei gynybos programą.

Pavergtųjų kraštų išsi
laisvinimas nuo sovietinio ko
munizmo ir diktatūrinių reži
mų pakeitimas demokrati
niais yra esminga, nors kar
tais ir pragmatiška, respubli
konų partijos vadų valstybi
nės politikos žymė. Atominė 
energija, 'žvaigždžių karo' 
technologija, moderni ir efek
tyvi krašto gynyba ir tarptau
tinės politikos žaidimai iš jė
gos pozicijos yra tos respub
likonų žymės, kurias remia 
laisvasis pasaulis. Net ir de
mokratų prezidentų žymusis 
patarėjas gynybos klausimais 
Zbigniew Brzezinski, ir de
mokratė ambasadorė ir politi
kos mokslų profesorė Jeanne 
Kirkpatrick pasisakė už Ge
orge Bush išrinkimą prezi
dentu, nes jiedu esą labai su
sirūpinę demokrato Dukakio 
naivumu užsienio politikoje 
ir gynybos reikaluose.

Viceprezidentas George 
Bush šį pavasarį būdamas 
Clevelande Lietuvių namų 
salėje susitiko su tautybių 
žmonėmis,kuriems jis tvirtai 
pareiškė, kad tolimesnis ry
šių plėtojimas su Sovietų Są
junga bus pagrįstas žmogaus 
teisių ir sąžinės laisvės reika
lavimu, politinių kalinių pa
leidimu, keliavimo iš Sovietų 
Sąjungos taisyklių palengvi
nimu ir apskirtai laisvės sutei
kimu pavergtoms tautoms.

Su viceprezidentu Bush 
tuomet Lietuvių namuose lan
kėsi ir Clevelando miesto me ■ 
ras George Voinovich. Jis 
šiuose rinkimuose kandida
tuoja į senatorius iš Ohio 
valstijos. Šiuo metu Ohio 
valstija turi du senatorius, 
abu demokratus: John Glenn 
ir Howard Metzenbaum. Me
ras Voinovich, 52 metų, kan
didatuoja prieš šen. Metzen
baum.

Plain Dealer dienraštis, 
indorsuodamas šen. Metzen
baum perrinkimui, vis dėl to 

pastebėjo, kad mero Voino
vich administracijos laikotar
pyje per aštuonerius meldus 
Clevelando miestas atkuto, 
pabudo nauja optimistiška 
nuotaika, pastoviai vykdomi 
miesto centro atstatymo pro
jektai, atnaujintas ir moderni
zuotas konvencijų centras, 
statomi nauji pasaulinės kla
sės viešbučiai, išmokėtos sko
los, biznio institucijos džiau
giasi pozityvia atmosfera. 
Plain Dealer priduria, kad 
George Voinovich adminis
tracijoje Clevelandas yra lai
mėjęs "All America City" žy
menų daugiau, negu bet kuris 
kitas panašaus dydžio mies
tas JAV.

Tautybės gerai pažįsta 
merą Voinovich. Lietuviai 
su meru yra artimiau bendra
darbiavę, negu net jo paties 
kilmės žmonės slovėnai. Pa
skelbdamas deklaraciją, kad 
Sovietų Sąjunga viešai pa
smerktų Yaltos ir Hitlerio 
susitarimus su Stalinu, iškėlė 
Lietuvos trispalvę virš mies
to rotušės ir pagarbiai priėmė 
doc. Vytautą Skuodį, kovo
toją dėl Lietuvos laisvės. Ne 
kartą kalbėjo Lietuvos Nepri
klausomybės šventės iškilmė 
se, atidarė ALTo surengtą so 
vietinio genocido parodą ir 
stipriai pasmerkė Sovietų Są
jungą už žmogžudystes Lie
tuvoje. Meras Voinovich me
tai iš metų, žingsnis į žingsnį 
žygiavo su Clevelando ir 
Ohio lietuviais, gindamas Lie 
tuvos laisvės bylą.

Lapkričio 8 d. rinksime 
JAV prezidentą ir Ohio sena
torių. Šios dvi pozicijos yra 
toji jėga, kuri teikia mums vii 
čių, kad - naujų pasikeitimų 
ir persiorganizavimų metuo
se Sovietų Sąjungoje ir mūsų 
Lietuvoje, ir net visoje Rytų

Clevelando meras George Voinovich, kandidatuojąs i US 
Senatą, su žmona Janet ir vaikais Peter, Betsy ir George.

7Aar>al- RnrannV TinotT.

Svarbūs įvykiai Lietuvoje...
(Atkelta iš 1 psl.) 

su Gorbačiovu pasimatė spa
lio 19 dieną Kremliuje.

Karščiausiais plojimais 
buvo priimtas akademiko 
Antano Buračo pranešimas, 
kad LTSR vyriausybė, koope- 
ratyviai reaguodama į tikin
čiųjų pageidavimus, nutarė 
š.m. spalio 22 dieną grąžinti 
Vilniaus katedrą - Paveikslų 
galeriją Lietuvos tikintiesiem.

Komunistų partijos pir
masis sekretorius Algirdas 
Brazauskas šj nutarimą dar 
kartą pakartojo spalio 22 d. 
vakare Gedimino aikštėje, 
pasipuošusioje tautinėmis 
spalvomis, fakelais ir vaini
kais, - kad vyriausybė sku- 
bomis paskelbė įsaką sugrą
žinti Lietuvos bažnyčiai Vil
niaus katedrą, kuri šimtme
čius tarnavo Lietuvos tikintie
siems.

Spalio 23 d., sekmadie
nį, prie ant katedros priekinių 
laiptų įrengto altoriaus, Lie
tuvos kardinolas Vincentas 
Sladkevičius aukojo konce- 
lebracines mišias, giesmes 
giedant tūkstantinei miniai 
Gedimino aikštėje. Kardino
las savo pamoksle kalbėjo,

Europoje - mes čia turėsime 
valstybininkus, kurie žino 
kas yra laisvės ir žmogaus 
teisės idealai, tvirtos rankos 
politika ir pirmumo reikalau
ją valstybės interesai.

Mes raginame Amerikos 
lietuvius lapkričio 8 d. bal
suoti už George Buch į pre
zidentus, o Ohio lietuvius 
kviečiame visuotinai balsuoti 
už George V. Voinovich į 
senatorius, kuris yra mūsų iš
tikimas bičiulis ir tiesus savo 
politiniuose siekiuose.

(d) 

kad įvykiai Lietuvoje esą ste
buklas, bet vis dėlto tai esąs 
dar tik želmenėlis, iš kurio 
gal kada nors užaugs ir jo 
grūdas. Kun. Vaclovas Aliu
lis Vilniaus televizijoje patai
sė televizijos laidų praneši
mą, kad mišios bus aukoja
mos katedros viduje. Jis pa
sakė, kad mišios bus laiko
mos Katedroje, kada ji bus iš 
naujo pašventinta.

Sąjūdžio suvažiavime 
buvo paskelbta, kad Trijų 
Kryžių kalnas ir jo paminklas 
bus atstatyti iki 1989 m. bir
želio 1 dienos.

Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdžio atstovė iš Vorkutos 
pareikalavo, kad būtų įsteig
ta komisija, kuri rūpintųsi Vor
kutos lietuvių tremtinių sugrą
žinimu į Lietuvą.

CK generalinis sekreto
rius Algirdas Brazauskas pra 
nešė Sąjūdžiui, kad bus su
daryta valstybinė komisija iš
tirti Rainių miškelio žudynes.

Lietuvos laisvės lygos at
stovas, politinis kalinys Anta
nas Terleckas reikalavo, kad 
Sovietų Sąjunga pasmerktų 
Hitlerio-Stalino rugpiūčio 23 
d. paktą ir jo slaptus proto
kolus, atitrauktų iš Lietuvos 
okupacinę kariuomenę ir at
statytų suverenitetą.

Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdžio steigiamajame šuva 
žiavime dalyvavo apie 1300 
atstovų. Šie atstovai išrinks 
220 žmonių seimą, o seimas 
išrinks tarybą, kuri toliau rū
pinsis Sąjūdžio programa ir 
darbais. Sąjūdis būsiąs opo 
zicinė partija.

Filosofas Romualdas 
Ozolas, kalbėjęs Sąjūdžio 
suvažiavime, taip aptarė da
bartinę Lietuvos padėtį:

"šiandien Lietuvoje re
voliucija. Atgimimo revoliu
cija. Dar nežinia kas ir kaip 
ją pavadins. Visiškai aišku, 
kad ji pradeda naujausią 
mūsų istoriją".

Suvažiavimo dienomis į 
Vilnių atskrido keli šimtai už
sienio korespondentų, PLB 
pirm. dr. Vytautas Bieliaus
kas, Europos parlamento at
stovas Algis Klimaitis, Ameri
kos balso lietuvių skyriaus ve
dėjas Romas Sakadolskas ir 
apskritai pora šimtų užsienio 
lietuvių iš įvairių kraštų.

Juozas Stempužis

FOREMAN
Experienced, to supervise large 
aluminum remelt facility. The 
successful candidate will be 
experienced in planning, melt- 
ing, tapping and cycling reverb 
furnaces. Additiona11y. back
ground in crew supervision a 
mušt. We offer excellent salary 
and benefit package, along with 
the opportunity to be a part of 
a rapidly grovving company. 
Send resume, with salary re- 
quirements to: Barmet Alumi
num Corp., Newport Rolling 
Mill, P.O. Box 29, Uhrichsville, 
Oh. 44683, Attn. Plant Mgr.

FABRICATOR/WELDERS
ELECTRICAL SIGN 
MANUFACTURER 

Alum. MIG welding, shear and 
press brake exp. Electrical exp. 
helpful. Able to read prints. 
Mušt have own tools. Benefits. 
Apply in person 7:30 am to 4 pm 

No phone calls.
FAIRMONT SIGN CO.

6771 E. McNICHOLS 
DETROIT, MI. 48212 
Pre-employment physical 

w/drug seeen administered 
(34-40)
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Prieš rinkimus...
(Atkelta iš 1 psl.) 

mokratų partijos, kaip ir žur
nalistų, dauguma. Paskuti
nieji amžinai sėdi savo vie
tose, o demokratai sudaro 
daugumą abejuose Kongreso 
Rūmuose, kurią, kaip atrodo, 
išlaikys ir Bushą išrinkus se
kančiu prezidentu. Su res
publikonų strategų pažiūra 
sutiko pats Dukakis, kuris - 
vietoje drąsiai pasakąs esąs 
liberalas - tuos 'kaltinimus' 
apeina tylomis, vis dažniau 
savo administraciją vadinda
mas Dukakio-Bentsono var
du, nes Bentsonas yra iš Pie
tų ir, nors demokratas, bet 
daugiau konservatyvaus jų 
sparno.

Kodėl 'liberalo' etiketė 
yra nepriimtina rinkikų dau
gumai? Trumpai - šiuo lai
ku tas terminas Amerikoje 
ne madoje. Tik kas dešimtas 
amerikietis, dėl įvairių prie
žasčių, sutinka taip save api
būdinti . Liberalams prikiša
mas palankumas komunisti
niams režimams, privilegijos 
juodiesiems ir kitokios nuo
dėmės . Amerikiečiai savo 
prezidentu norėtų konserva
tyvaus tėvo figūros, kaip kad 
Reaganas, kuris dar ir dabar 
turi nemažą populiarumą, ar 
Eisenhoweris.

Teoriškai, vykdomosios 
ir įstatymus leidžiančios val
džios atidavimas kitos parti
jos žmonėms gali būt labai 
geras, sulaikantis nuo per 
skubių sprendimų, reikalau
jąs palinkimo kompromisui 
ir koalicijai. Tačiau praktiš
kai - toks suskaldymas la
bai kliudo pastoviai užsienio 
politikai, ir net vidaus. Pvz., 
neįmanoma susitvarkyti su 
biudžeto deficitu (žiūr. ap
žvalgą).

Ta prasme parlamentari
nis režimas daug parankes
nis. Prezidento postas jame 
yra daugiau reprezentacinis. 
Praktiškai kraštą valdo minis - 
teris pirmininkas su savo ka
binetu, atsakydamas seimui- 
parlamentui. Silpna pusė - 
jei vyriausybė neturi daugu
mos parlamente ir turi remtis 
koalicija. Bet tas pats yra ir 
prezidentinėje sistemoje. 
Prezidentas nieko svarbaus 
negali padaryti be Kongreso 
sutikimo, be kurio žinios ne
gali išleisti nei vieno cento.

Šių metų rinkimuose 
abejų partijų kandidatai nėra 
labai patrauklūs. Galima tur 
būt teigti, kad Bushas nebū
tų išrinktas respublikonų kan
didatų, jei nebūtų sėkmingo 
režimo viceprezidentas, kas 
šiuo atveju jam daug padėjo. 
Ir demokratai turi daug politi
kų, kurie atrodo pranašesni 
už Dukakį, Didelę kliūtį su
daro pirminiai rinkimai, pa
reikalaują labai daug laiko ir 
lėšų, atbaidą ir sulaiką daug 
geresnių kandidatų.

Pirminiai rinkimai buvo 
pateisinami seniau, kada dar

Varpo Šimtmetis ir Vincas Kudirka... (4)

Lygiai prieš šimtą metų
Vincas Trumpa

Tarp tokių labai pras
mingų Vasario 16 d. Lietu
vai datų, būtinai reikia pami
nėti 1889-sius metus. Tais 
metais gimė literatūros, poli
tikos ir mokslo mėnesinis 
laikraštis Varpas.

Kaip tik Varpe daugiau
sia ir išsivystė tos naujosios 
Lietuvos pirmavaizdis. Jį 
pačiais bendriausiais bruo
žais nupiešė Vincas Kudirka 
savo "Tautiškoje giesmėje", 
kurią jis paskelbė 1898 m. 
Vafpe. Toji naujoji Lietuva 
beveik spontaniškai pasisa
vino šią giesmę, kaip savo 
nacionalinį himną, nes ji ge
riausiai išreiškė tos Lietuvos 
nacionalines aspiracijas. Tai 
gal ir buvo tas mūsų pirma
sis plebiscitas, kuriuo mes 
pareiškėme savo valią būti 
kartu ir gyventi atskirai. To 
plebiscito rezultatus patvir
tino 1918 m. vasario 16 d. 
Lietuva. Žodžiu, tarp Varpo 
ir Vasario 16 d. Lietuvos bu
vo tiesioginis ir nenuginčija
mas ryšys.

Taikliu Mykolo Roeme- 
rio pasakymu, su Varpu mū
sų tautinis atgimimas pasie
kė 'vyro amžių', lyginant jį 
su jaunuoliškomis Aušros 
svajonėmis. Be abejo, be tų 
jaunuoliškų Aušros svajonių 
nebūtų ir Varpo 'vyriško am
žiaus’. Niekas to geriau ne
pasakė, kaip pats Kudirka 
savo garsiojoje išpažintyje. 
Pats Kudirka priešvarpinį 
Lietuvos laikotarpį vadino 
"lirizmo gadyne". Tada, esą, 
pakako suvokti, kad Lietuva 
yra, kad "yra lietuvių tauta, 
kokie jos vargai ir priespau
da. Dabar jau to neužtenka, 
dabar jau reikia pažinti Lie
tuvos geografiją, etnografiją, 
ekonomines ir politines sąly
gas". Taip rašė V. Kudirka 
1896 m Varpe (Raštai, II t., 
317 p.).

Dėl tos 'lirizmo gady
nės' ir 'vyriško amžiaus' gali
ma dar šį tą pridėti. Nobelio 

nebuvo susisiekimo ir televi
zijos. Jai atsiradus ir pradė
jus vaidinti svarbią rolę ko
munikacijoje, daug kas pasi
keitė. Dažnai ne į gerą pusę. 
Iš kandidato dabar reikalau
jama pasakyti visą programą 
per 30 sekundžių pertrauką 
televizijos programoje.

Tik pagyvenus Ameri
koje pagaliau gali suprasti 
Churchillio posakį: Demo
kratija yra pati blogiausia 
santvarka. Deja, nėra už ją 
geresnės. Teisingai sakė 
R.G. Swing, kad demokra
tija yra niekados nesibai
gianti veikla, o ne išsipildy
mas - ji yra to išsipildymo 
siekimo nuolatinis proce
sas.

premijos laureatas, čilietis 
poetas Pablo Neruda yra 
prasitaręs, kad Čilę išrado 
poetai. Gal neišrado, bet 
tikriausiai prisidėjo prie jo 
atradimo. Jeigu ne Gabrielė 
Mistral ir Pablo Neruda, gal 
būt Čilė šiandien tegarsėtų 
savo salietra ir variu. O ir 
mūsų gandas kažin kaip toli 
būtų pasiekęs be lietuvių kal
bos, Donelaičio poezijos ir 
mūsų liaudies dainų. Todėl 
Liudvikas Rėza ne be pagrin
do džiaugėsi, kad "lietuvių 
tauta ir į didžiausią vargą 
papuolusi nesukabino savo 
arfų ant gluosnių". O ir pats 
V. Kudirka, Jono Jablons
kio patariamas, savo Varpą 
pavadino pirmiausia litera
tūros, o tik paskum politikos 
ir mokslo laikraščiu. Dabar 
Varpą vadintume žurnalu.

Antra vertus, ir Aušra to
li gražu nepasitenkino tik jau 
nuoliškomis svajonėmis. Jo
je išryškėjo visos pagrindi
nės idėjinės mūsų tautinio są
jūdžio orientacijos, kaip da
bar labai įtikinančiai įrodė to 
sąjūdžio tyrinėtojas Riman
tas Vėbra (Aušra ir lietuvių vi
suomeninis judėjimas XIX a. 
pabaigoje. Vilnius, "Mokslas", 
1988)

Aišku, M. Roemeris, 
kalbėdamas apie Varpo 'vy
rišką amžių’, nenorėjo įžeisti 
moterų. Tačiau tas mūsų kul
tūrinis, visuomeninis ar tauti 
nis sąjūdis iš tikrųjų ilgą lai
ką buvo labai vyriškas. Auš' 
ra tuo atžvilgiu gal buvo dar 
vyriškesnė negu Varpas. Be 
Liudmilos Malinauskaitės- 
Šliupienės (1864-1928) be
rods jokia kita moteris Auš
roje plačiau nepasireiškė. 
Ne ką geresnė padėtis buvo 
ir Varpe, bei kituose ano 
meto laikraščiuose. V. Ku
dirka nemažai suko sau gal
vą, ne moterų bendradarbių 
Varpui jieškodamas (tokios 
pajieškos tada dar buvo per 
ankstybos) bet norėdamas 
bent šiek tiek sušvelninti tin
kamų žmonų badą mūsų la
bai išprususiems ir vis skait- 
lingesniems apšvietūnams 
(inteligentams), kurie lietu
vaičių neturėdami mielai 
graibstėsi lenkių ir rusių.

Bet jau 1896 m. V. Ku
dirka apsidžiaugė, kad į eilę 
stojo moterys "raštininkės" 
(rašytojos). "Nudžiugome 
ne vien dėl to" - rašė V. Ku
dirka, - "kad jos užvadavo 
tulus per gret patrukusius 
darbininkus vyrus, bet ir 
dėlto, kad prisidėjimas mo
terų suteikė, taip sakant, 
pilnuma visam draugijos 
(visuomenės) darbui " 
(Raštai, II t., 313 p. - Mano 
pabraukta). Tais paprastais 
žodžiais V. Kudirka'labai 
daug pasakė moterų lygybės 

ir teisių klausimu.
V. Kudirka ypač džiau

gėsi "Žiburėlio" suorganiza
vimu 1894 metais. Tą moks
leiviams ir studentams šelpti 
draugiją įkūrė dvi moterys - 
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė ir 
mažiau žinoma pemaraviškė 
dvarininkaitė Jadvyga Jušky- 
tė. V. Kudirka jam būdingu 
statumu drožė "Tėvynės var
puose": "Dabar vėl, kada 
tūli karšti Lietuviai atšalo, 
lyg žalbarščiai, o viens ir 
kits iš jų sukrovė idealus į 
pilvą ir supratime gyveni
mo susilygino su žirgais šė- 
rūnais, vėl pasirodė moteriš
kės, vėl remia viešą dalyką 
jau ne ant raštų, tik ant kito
kios dirvos ... Tikiu, kad 
'Žiburėlis' tas niekad neuž
ges, kad visados svilys akis 
mūsų aptingusiems vyrams 

MACHINE SHOP OPENINGS
Ve are hiring people to work in a modern rapidly expanding com
pany in the follovving positions

(1) C. N. C. MACHINISTS
(2) MACHINE OPERATORS
(3) GENERAL HELP FOR LIGHT

Duty manufacturing, Deburring packaging and General shop work.
(4) MECHANICAL INSPECTOR

Minimum of 3 years experience. Women are encouraged to appjy 
fui! or part time. Good benefits, over time available on a steady basi’š.

Come in and fili out an application at:

DYNAMIC MACHINE W0RKS
12 Suburban Park Drive

Billerica, Mass. 01821
502-667-0202

(21-42)

WANTED AT ONCE

Joumeymen or lst Class Skilled

PLASTIC MOLD MAKER
Automotive parts manufacturer in centrai Arkansas seeks a journey- 
man mold maker with experience in plastic injection molding. Mušt 
have ability to trouble shoot and maintain high volume produetion 
tooiing. We offer a highly competitive wage and benefit paskage.

Send resume to: PERSONNEL MANAGER

STANT INC.
5300 Jefferson Parkway

Pine Bluff, Arkansas 71602

J Palangę ir] Klaipėdą ekskursijos su pernakvo- 
jlmu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos ] Panevėžj ir j Druskininkus.

1988 M KELIONĖS J LIETUVĄ
14 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
14 dienų — Lietuva, Suomija
Kelionė 128 — gruodžio 28 — sausio 11 — $1,629 
Naujų Metų sutikimas, Vilniuje 11 naktų, Helsinky 1

Baltic Tour patarnauja sudarant jūsų arti
miesiems dokumentus viešnagei pas jus.

Nuperkamos mašinos ir kitos dovanos užsie
nio valiutos pardotuvėse Vilniuje, Kaune ir Klai
pėdoje.

Taip pat pradedame naują paslaugą, statant 
paminklus jūsų įnirusiems giminaičiams Lietuvoj.
Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
SUITE 4

77 OAK STREET 
NEWTON, MA 02164 

617 965 - 8080
U— ------------ —------ — - -

Equal Opportunity Employer

- juk Lietuvos vaidilutės 
moka prilaikyti amžiną ug
nį" (Raštai, II t., 313 p.). Iš 
tikrųjų tas 'Žiburėlis' išliko 
gyvas ligi pat 1940 m., kada 
jįsulikvidavo svetimieji.

Turint galvoje, kaip sun
kiai skverbėsi į žmonių są
monę moterų lygybės idėjos 
Vakarų Europoje ir Šiaurės 
Amerikoje, negalima nesiste
bėti Kudirkos ir kitų (Povilo 
Višinskio) galvosenos pažan
gumu. Tuo tarpu kai daug 
kur dar buvo svyruojama su
teikti ar ne moterims rin
kimų teisų, kuriant Vasario 
16 d. Lietuvą niekam nei į 
galvą neatėjo mintis joms tą 
teisę paneigti.

Įdomu, kad Steigiamojo 
seimo pirmininkė buvo G. 
Petkevičaitė, o sekretorė Ona 
Muraškaitė, viena seniausio
ji, kita jauniausioji amžiumi 
to seimo atstovės. Kuris ano 
meto parlamentas tuo atžvil
giu galėjo susilyginti su Lie
tuvos Steigiamuoju seimu.

(Bus daugiau)
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11 KŪRYBA
'Naujosios Vilties’ ateitimi

besirūpinant
Pokalbis su žurnalo vyr. redaktoriumi 

Vytautu Abraičiu
Jurgis Janušaitis

- Mielas redaktoriau, 
Jums tenka redaguoti "Nau
jąją Viltį" jau antri metai. 
Sakykite, kaip jaučiatės re
daktoriaus kėdėje ir kas pas
katino imtis nedėkingų re
daktoriaus pareigų?

- Į žurnalo "Naujoji 
Viltis" redaktoriaus kėdę pa
tekau netikėtai ir nelauktai, 
staiga mirus buvusiam redak
toriui A. Laikūnui ir jo redak
cinės kolegijos nariams atsi
sakius perimti žurnalo reda
gavimą. Leidėjams pasiūlius 
man perimti žurnalo redaga
vimą, ėmiausi tų nedėkingų 
redaktoriaus pareigų iš pa
reigos jausmo, kad nebūtų su 
trukdyta žurnalo metinė lai
da. Redaktoriaus pareigų pri 
siėmimą lėmė ir sėkmė suda
ryti stiprų redakcinės kolegi
jos sąstatą: dr. Algirdas Bud- 
reckis, dr. Antanas Butkus ir 
rašytojas Stasys Santvaras.

- Štai matau šiais me
tais išeinančios "Naujosios 
Vilties" bendradarbių sąra
šą. Visi žymūs publicistai, 
žurnalistai, visuomeninkai. 
Sakykite, kaip Jums pavyko 
tokius gerus bendradarbius 
surasti, sutelkti? Ar turėjo
te, ir ar turite sunkumų juos 
užangažuoti "Naujosios Vil
ties" bendradarbiais?

- Šiuo metu visa perijo- 
dinė lietuviškoji spauda turi 
sunkumų sutelkti bendradar
bius. Nėra išimtimi ir žurna
las "Naujoji Viltis". Kiek tai 
liečia sutelkimą žymiųjų vi
suomenininkų ir žurnalistų 
išeinančiam (Nr. 21) nume
riui - St. Lozoraitis, jr. V. 
Trumpa, prof. J. Greimas, dr. 
A Štromas, J.B. Laučka, M. 
Mackevičius, dr. A. Statkevi- 
čius ir kiti, - tai didele dalimi 
pavyko juos įtraukti į žurnalo 
bendradarbius dėl šio nume
rio dedikacijos: paminėti 70- 
ties metų sukaktį nuo Lietu
vos nepriklausomybės paskel
bimo. Dalinai gal padėjo ir 
mano visuomeniškos veiklos 
ir, su daugeliu jų, ilgametė 
asmeniška pažintis.

Kultūrinei žurnalo da
liai bendradarbiais pasirūpino 
redakcinės kolegijos nariai - 
dr. A. Budreckis ir St. Santva
ras. Jie ne tik pasirūpino B. 
Augino, K. Barėno, D. Juod- 
valkės, dr. J. Gimbuto ir kitų 
rašiniais, bet ir patys parašė 
eilę vertingų straipsnių. Šia
me numeryje nėra redakcinės 
kolegijos nario dr. A. But

kaus įnašo dėl jo paties anks
tyvesnės sveikatos sutrikimo 
ir jo žmonos mirties.

Didelį įnašą šiam nume
riui davė ir neolituanai. Be 
minėtų dr. A. Budreckio, dr. 
A. Greimo ir St. Santvaro, 
naujame "Jaunimas rašo" sky
riuje rašo D. Čekanauskaitė, 
o visoje eilėje kitų skyrių -1. 
Andrašiūnas, A. Juodvalkis, 
dr. B. Nemickas ir M. Valiu
kėnas.

- Ar "Naujosios Vil
ties" leidimas turi finansinių 
sunkumų? Jeigu turi, - kaip 
manote juos Įveikti?

- "Naujosios Vilties" fi
nansų klausimas nėra mano 
kompetencijoje. Žurnalo fi
nansavimu rūpinasi žurnalo 
leidėjai: Lietuvių studentų 
tautininkų korporacija Neo- 
Lithuania ir Amerikos Lietu
vių Tautinė Sąjunga, per jų 
pakviestą žurnalo adminis
tratorių Oskarą Kremerį. Me
nu, kad nėra lietuviško žurna
lo išeivijoje, kuris galėtų išsi
versti vien iš skaitytojų prenu
meratų. Iliustracijai galiu pa 
teikti sekančią statistiką, ku
rią man perdavė buvęs žur
nalo administratorius B. Ka- 
sakaitis. 1971 m. žurnalo nu
merio išsiuntinėjimas paštu 
kaštavo 9 centai Amerikoje ir

15 centų užsieniui, o dabar 
90 centų Amerikoje ir $1.34 
užsieniui. Tuo taipu žurnalo 
numerio kaina jau nuo seno 
tik $5.00 . Tokia kaina pasi
lieka ir sekančiam numeriui. 
Leidėjai tikisi, kad skaityto
jai, suprasdami padidėjusias 
išlaidas, padidins ir savo au
ką žurnalui, kurios yra būti
nos žurnalo išlaidoms bent 
dalinai padengti.

- Kiekvienam laikraš
čiui ar žurnalui labai svarbu 
skaitytojai. Ar turite planų 
skaitytojų skaičiui padidin
ti?

- Labai teisingai, laik
raščiui ir žurnalui yra labai 
svarbu jo skaitytojai. Svarbu 
ne tik leidėjui, bet ir redakto
riui. Neturint ir neiškant skel 
bimų, visos žurnalo pajamos 
gaunamos tik iš skaitytojų. 
Nesant pakankamo skaičiaus 
skaitytojų, nėra pakankamai 
pajamų žurnalo išlaidoms pa
dengti ir jas dengti leidėjui 
tenka iš kitų šaltinių. Skaity
tojų skaičiui mažėjant ar su
mažėjus, kyla klausimas ar re 
dakcija tinkamai atlieka savo 
pareigas, suįdomindama ir 
pritraukdama naujų skaityto
jų, arba bent išlaikydama tą 
patį skaitytojų skaičių. To
dėl ir žurnalo redakcijai, ir 
administracijai svarbu žinoti, 
kiek ir kas jį skaito, ir ko žur
nalo skaitytojai pageidauja.

Žurnalo leidėjai ir nau
jasis administratorius jau yra 
svarstę planą, kaip padidinti 
žurnalo skaitytojų skaičių. 
Šiomis dienomis išsiuntinėtas 
ALT S-gos aplinkraštis Nr. 1 
jau yra atkreipęs Tautinės Są
jungos narių dėmesį dėmesį 
dėl "NV" prenumeravimo. ŽL 
nau, kad leidėjai paskelbs ir 
kitus žingsnius skaitytojų 
skaičiui padidinti, žurnalo 21- 
jam numeriui išeinant ar 
išėjus.

- "Naująją Viltį" lei
džia Lietuvių studentų tauti
ninkų korp! Neo-Lithuania 
ir ALT Sąjunga. Kokie re
dakcijos santykiai su leidė
jais? Kokios paramos susi
laukiate iš ALT Sąjungos 
centro valdybos bei Korp. 
Neo-Lithuania vyr. valdy
bos?

- Mano trumpalaikė 
patirtis, kaip žurnalo redakto
riaus, santykiaujant su žurna

lo leidėjais / jų vadovybėmis 
yra nepaprastai gera. Visa 
tai, ką iš jų kaip leidėjų pra
šiau, jie su kaupu išpildė. Ne 
turėjau ir jokių principinių ne
sutarimų dėl žurnalo redagavi
mo. Tiesa, vienas iš leidėjų 
nesutiko su ne esminiu redak
cinės kolegijos siūlymu pa
keisti "Politikos ir kultūros 
žurnalas" į "Kultūros ir politi
kos žurnalas".

- Jūs, kaip redakto
rius, be abejo turite ir savo 
padėjėjų. Ar esate patenkin
tas jų talka?

- Kaip jau minėjau, aš 
buvau laimingas galėjęs su
daryti redakcinę kolegiją iš 
dr. A. Budreckio, dr. A. But
kaus ir St. Santvaro. Dr. A. 
Budreckis ir St. Santvaras rū 
pinasi daugiau kultūrine žur 
nalo medžiaga, o dr. A. But
kus ir aš - politiška-visuome 
nine.

Jau praeitame žurnalo 
numeryje rašiau: "Spaudai 
rengdami pirmąjį žurnalo nu
merį dirbome darniai, nesu
sipratimai ir nesutarimai mū
sų pastangų ir darbo neaptem
dė ir neardė". Tą patį galiu 
pakartoti ir dėl išeinančio 21- 
jo numerio.

- Kokios perspektyvos 
laukia "Naujosios Vilties" 
žurnalo ir kokios esate nuo
monės apie ALT Sąjungos 
ateitį?

- Dėl savo sveikatos 
stovio ir amžiaus, abejoju il
gai pajėgsiąs tęsėti redakto
riaus poste. Esu tikras, kad 
leidėjai suras kas mane "Nau
jojoje Viltyje" galės pavduoti. 
Šiandiena, taip sparčiai įvy
kiams besirutuliojant tiek pa

skelta į 6 psl.)
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JAV LB Xll-tos Tarybos pirmoji
sesija oi Antanas Juodvalkis

Komisijų pranešimai ir 
nutarimai

LB Taryba veikia pasi
skirsčiusi į nuolatines dar
bo komisijas, kurios sesijos 
metu svarsto atitinkamos 
krašto valdyboje veikian
čios tarybos veiklą, priima 
gaires ir pateikia tarybos 
plenumui tvirtinti. Atskirų 
komisijų narių skaičius 
Įvairuoja nuo kelių iki ke
liolikos. Tarybos nariai į 
darbo komisijas jungiasi 
savanoriškai, pagal turimas 
profesijas ar norus. Neap- 
sisprendusius narius, prezi
diumas gali nukreipti j vie
ną ar kitą komisiją.

Pradėdamos svarstyti 
veiklos gaires, komisijos 
išsirenka pirmininką ir iš
klauso atitinkamų valdy
bos narių bei tarybų pirmi-, 
ninku pranešimus ir patei
kia savo siūlymus, šioje ta
rybos sesijoje buvo sudary
tos ir pateikė savo siūlymus 
šios komisijos:

1. švietimo — pirm. R. 
Juškienė, referen tas 
dr. J. Račkauskas,

2. Finansų — pirm. R. 
Bublys, referentas Br. 
Juodelis,

3. Politinė — pirm. D. 
Skučas, ref. V. Voler- 
tas,

4. Kultūrinė — pirm. M. 
Drunga, ref. I. Bub
lienė,

5. Organizacinė — pirm. 
A. Rugienius, ref. J. 
Urbonas,

6. Socialinė — pirm. G. 
Čepas, ref. D. Valen
tinaitė,

7. Religinė — pirm. A. 
Šilbajoris, ref. kun. V. 
Dabušis (neatvyko),

8. Jaunimo — pirm. Ed. 
Meilus, ref. D. Sužie
dėlis.

Komisijų pirmininkų siū
lymai, po diskusijų, plenu
mo tarybos buvo priimti ir 
jais vadovautis turės Kraš
to valdyba. Nutarimai bus 
paskelbti spaudoje.

Sveikinimai
Tarybos prezidiumas į se

siją buvo pakvietęs daug

Naujoji Viltis...
(Atkelta iš 5 psl.) 

vergtoje Lietuvoje, tiek ir čia, 
sunku pasakyti kas juo bus. 
Viena yra tikra, kad žurnalas 
turi tam tikrą svorį visuome
nėje ir pasisekimą išeivijoje 
ne tik tautininkų tarpe. Jei 
žurnalas būtų įsileidžiamas ir 
į Lietuvą, vadovaujantis skel
biamais viešumo ir persitvar
kymo principais, jis ir ten 
turėtų pasisekimą.

Tą patį galiu pasakyti ir 
apie AL Tautinės Sąjungos 
ateitį. Ji yra svarbi ir svari 
dalis lietuvių išeivijos Ameri
koje.

organizacijų ir svečių. At
vykusius svečius ar organi
zacijų vadovus, nuolat pri
statydavo prezidiumo pir
mininkas. Institucijų bei or
ganizacijų vadovai sveikino 
JAV LB tarybą ir stebėjo 
sesijos eigą.

žodžiu sveikino: Lietuvos 
gen. konsulas, Chicagoje, 
Vaclovas Kleiza, perdavęs 
diplomatinės ir konsulari- 
nės tarnybos linkėjimus, 
džiaugėsi LB darbo apimti
mi ir pageidavo, kad nesu
sidarytų užtvarų tarp nau
jai atvykstančių ir čia esan
čių, nes jau pradeda rody
tis atsiskyrimo žymių. Ko
munikacija su nekalbančiais 
lietuviškai turėtų būti ple
čiama (dažniau leisti Brid- 
ges). Pasigenda nedidelio 
informacinio leidinėlio apie 
Lietuvą ir jos padėtį. Lin
kėjo tiesti kelius į ateitį. 
(Pastaba: vieni nori didelio 
ir puošnaus refrezentinio 
leidinio (jau ruošiamas), o 
kitiems reikia nedidelio, 
k a s d ieniniam vartojimui. 
Tik spėk rašyti ir leisti, o 
išleidus laikyti lentynose. 
A. J.).

Toliau sveikinimus per
davė Mykolas Abarius, Lš 
S-gos pirmininkas, ALTos 
vardu sveikino prel.. Juozas 
Prunskis. Kvietė vieningai 
veiklai, nes mus įpareigoja 
tauta. VLIKo tarybos at
stovas Pilypas Narutis, per
davė VLIKo tarybos ir val
dybos sveikinimus. Ameri
kos Lietuvių Tautinės Są
jungos vardu sveikino val
dybos vicepirm. Petras Bu
čas. Į šią sesiją buvo atvy
kęs Kanados LB krašto val
dybos pirm. Vytautas Birie- 
ta ir pasidalino bendro dar
bo mintimis. Lietuva kelia
si, laisvės šauksmas garsė
ja ir mes turime prisijungti 
ir padėti.

Sveikinimų eilę užbaigė 
Lietuvių Fondo tarybos 
pirm. Stasys Baras, paža
dėjo ir toliau dirbti kartu 
ir remti LB krašto valdybos 
darbus. Tik sutartinai dir
bant atsiekiami geriausi re
zultatai.

Raštu gautus sveikinimus 
perskaitė A. Raulinaitis.

Rinkimai

Didelio dėmesio šios tary
bos sesijoje susilaukė kraš
to valdybos pirmininko rin
kimas. Jau gerokai prieš se
sijos pradžią, lietuviškoji 
spauda pradėjo skelbti kan
didatus į K. V. pirmininko 
pareigas. Spaudoje buvo 
aptariami kandidatų priva
lumai ir skelbiami su jais 
pasikalbėjimai. Kandidatai 
į pirmininkus nebuvo pasy
vūs ir patys ar jų sudaryti 
štabai, siuntinėjo tarybos 
nariams ir spaudai savo nu
matomų darbų planus. Ypač 
aktyvi buvo Ingrida Bub
lienė, Kultūros tarybos pir

mininkė, jau PLB seime 
Toronte pasiskelbusi kan
didate, o vėliau iškilo ir ant
ras kandidatas dr. Antanas 
Razma.

Nomina c i j ų komisijos 
pirm. dr. Petras Kisielius 
pranešė, kad į JAV LB 
krašto valdybos pirminin
kus yra du jau minėti rimti 
kandidatai ir kvietė tary
bos narius, pagal savo są
žinę ir įsitikinimus, atiduo
ti savo balsą.

Tarybos prezidiumo nu
tarimu, kandidatus prista
tyti ir jiems savo progra
mas pranešti, buvo laiko
masi alfabetinės tvarkos, 
nors buvo ir kitokių siūly
mų. Tokiu būdu pirmiausia 
buyo supažindinta su In
grida Bubliene. Apie ją 
kalbėjo Asta Banionytė- 
Canner ir Mykolas Drunga, 
o plačią ir visiems išsiunti
nėtą veiklos programą pa
skelbė pati kandidatė Ingri
da Bublienė. Kalbėjo jaut
riai, didžiausį dėmesį skir
dama jaunajai ir savo — 
viduriniajai kartoms ir ry
šiams su Lietuva. Kalba pa
liko teigiamą įspūdį.

Antrąjį kandidatą dr. An
taną Razmą pristatė jaunas 
Lemonto lietuvių centro ir 
apylinkės veikėjas Linas 
Narušis, o savo programą 
čia pat raštu įteiktą tary
bos nariams, praplėsdamas 
ir paaiškindamas paskelbė 
pats kandidatas dr. Anta
nas Razma.

Kaip Amerikos preziden
tiniuose rinkimuose priim
ta, pirmiausia klausimus 
pateikė vienas kitam kan
didatai, o vėliau įsijungė ir 
kiti tarybos nariai. Buvo 
rimtų paklausimų, bet atsi
rado ir įžūliai asmeniškų 
paklausimų, bandančių su
niekinti kandidato asmeny
bę ir pajėgumą vadovauti 
didžiausiai lietuvių institu
cijai.

Suskaičiavus balsus, ta
rybos prezidiumas paskelbė 
rezultatus, būtent:

1. Krašto valdybos pirmi
ninku išrinktas dr. Antanas 
Razma, gavęs 34 balsus, o 
antroje vietoje liko Ingrida 
Bublienė, gavusi 27 balsus.

2. Kontrolės komisija, ak
lamacijos būdu išrinkta iš 
Bostono apylinkės gyvenan
čių tarybos narių — Česlo
vas Mickūnas, Alfonsas 
Petrutis ir Marius žiaugra.

3. Į garbės teismą kandi
datavo du sąrašai: Detroi
tas ir Clevelandas. Balsų 
dauguma išrinkti Detroito 
sąraše kandidatavę šie ta
rybos nariai: Vytautas Kut- 
kus, Algis Rugienius, Vy
tautas Petrutis, Gražina 
Kamantienė ir Gražina 
Kriaučiūnienė.

Suprantama, į d o miausi 
buvo krašto valdybos pir
mininko rinkimai, kuriems 
abu kandidatai buvo tinka
mai pasiruošę ir tvirtai nu
sistatę juos laimėti, tai pra
laimėjusiai pusei buvo neti
kėtas smūgis. Į LB krašto 
valdybos pirmininkus atei
na naujas žmogus, kuris į 

darbą įjungti žada visus ak
tyvius lietuvybės puoselėto
jus. čia darbą ras ir jauni 
ir vyresnieji, o turtinges
nieji turės prisidėti stam
besne parama, pasakė nau
jasis pirmininkas.

Dalyvavusieji plačiai ko
mentavo rinkimus ir sveiki
no naująjį pirmininką.

šeštadienio posėdžiai bu
vo baigti ir dalis bendruo- 
meninkų dalyvavo tą savait
galį vykusiuose renginiuose 
Jaunimo centre ir Balzeko 
kultūros muziejuje.

Sekmadienis, 1988 m, 
spalio 2 d.

9 vai. ryto prasidėjo pa
skutinis šios sesijos posė
dis. Nežiūrint nuovargio, 
posėdį pradėjo laiku, nors 
tarybos narių skaičius jau
čiamai buvo sumažėjęs. 
Ateinančios tarybos sesiją 
suruošti pasisiūlė Clevelan
das ir sulaukė pilno pritari
mo. Darbotvarkėje numa
tytas suvestinių sąmatų 
tvirtinimas, buvo atliktas 
finansų komisijos praneši
mo metu, o dabar tik forma
liai pakartotas. Br. Juode
lis, finansų reikalams vice
pirmininkas, sulaukė padė
kos už tvirtą taisyklių vyk
dymą ir finansų tvarkymą.

Pranešimus padarė leidi
nių redaktoriai ar leidėjai: 
Bridges — A. Gečys, Litua- 
nus — Jonas Kučėnas ir Pa
saulio lietuvio — B. Nainys. 
Apie Lietuvių Fondo veiklą 
painformavo valdybos pirm. 
Marija Remienė. LB ir LF 
atstovai sudaro pelno skirs
tymo komisiją ir remia 
švietimo, kultūros ir jauni
mo veiklą. L. Fondo kasme
tinis pelnas siekia 250,000, 
kurio pusė tenka tiesioginei 
LB-nės veiklai finansuoti.

žodį tarė ir naujasis LB 
krašto valdybos pirm. dr. A. 
Razma, kviesdamas įsijung
ti į bendrą darbą, užmirš
tant ginčus ir varžybas. Su
pažindino su kai kuriais bū
simais bendradarbiais — 

DOVANOS Į LIETUVĄ
šlutų prekyboje PATRIA, 2638 West 71st 

gatvė, Chicago, III. 60629 gausus elektronikos it 
dovaninių prekių pasirinkimas.

Svečiai iš Lietuvos ar važiuojantieji į Lietuvą 
kviečiami apsilankyti ir apsirūpinti dovanomis.

Čia gaunama:
Gausūs gintaro papuošalai,
šimtai muzikos kasečių, 
Lietuvai pritaikyti VIDEO ir AUDIO 

magnetofonai,
Zenith televizoriai,
Siuvimo (over — lock) mašinos,
Įvairus namuose naudojami elektroniniai 

aparatai.
Viskas pritaikoma 220 V elektros srovei, vei

kiančiai Lietuvoje. Profesionalinis patarnavimas, 
aiškinimas ir demonstravimas. Pristatoma ir į ki
tus miestus. Tai vienintelė lietuvių elektroninių 
reikmenų ir dovaninių prekių parduotuvė.

Kviečiame apsilankyti PATRIA prekyboje: 
2638 West 71st St., Chicago, III. 60629, telef. 
(312) 778-2100.
Čia visus maloniai sutiks ir patarnaus PATRIA 

savininkai Anatolijus ir Frances Siutai.

valdybos nariais, bet jų pil
nas sąstatas bus pateiktas 
tarybos prezidiumui patvir
tinti.

Pirmininkė Angelė Nel
sienė tarė uždarymo žodį ir 
padėkojo sesijos globėjai 
Vidurio Vakarų valdybai, 
ypač jos pirmininkei Biru
tei Vindašienei, tarybos na
riams gausiai dalyvavu
siems šioje sesijoje ir kant
riai išklausiusiems visus 
pranešimus ir dalyvavu
siems visuose svarstymuo
se, buv. tarybos pirminin
kui Algiui Rugieniui ir vi
sam prezidiumui, Krašto 
valdybai ir jos > buvusiems 
pirmininkams — A. Gečiui 
ir V. Volertui, PLB valdy
bos pirm. dr. V. Bieliaus
kui, spaudos ir radijo žmo
nėms. Kvietė užmiršti buvu
sius nesusipratimus ir jung
tis į bendrą lietuvybės iš
laikymo darbą ir padėti at
bundančiai tautai.

JAV LB XII tarybos I-ji 
sesija baigta visiems sugie
dojus Maironio dainą — 
Lietuva brangi...

MACHINE OPERATORS 
Breed Corp. has immediate openings 
for entry le vėl machine operators. Ap- 
plicants should have some knowledge 
of mechanical operations. Good under- 
standing of English necessary for safe
ty standards. Hours 7:30-4:00 5 day 
week. Maįor Medical/Hospitalization, 
Deniai, 401K.

Apply to:
BREEDCORP

Building 12 
RockawayValleyRd 

Boonton Township, N J 07005 
Egual Opportunity Employer M/F

Machine
CNC SWISS 

$CREW MACHINE 
. OPERATORVVe're MPC Products, known through-out the aircraft and aero- space industries for our high- Buality precision components. urrently, there is a position available in Tampa/St. Petersburg for an experienced CNC Svviss Screw Machine Operator to set-up and run machines to pro- duce small precision parts.5 plūs years of previous relafed work experience is essential for this desirable position. We offer an excellent salary. good benefits and a dynamic work environment. For consideration, please send your resume to:Human Resources Dept. CNC

MPC Products 5600 N. W. Jarvis Niles, IL 60648Equal Opportunity Employer
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Prie motinos karsto
ADELĖ MICKONIENĖ, gimusi 1903 m. Amerikoje, mirė 

1988 m. spalio 6 d. Centervillėje, Cape Cod. Palaidota Mickūnų 
šeimos kape Forest Hills kapinėse, Bostone, spalio 11 dieną.

Velionė buvo mokytoja, šviesi ir tauri moteris, beveik visą 
Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį dirbusi Raseinių aps. 
pradžios mokyklose, šimtam vaikų uždegusi pirmąjį mokslų 
šviesos žiburį. Ištekėjusi už Vlado Mickūno, ji užaugino keturis 
sūnus, pergyveno du pas. karus, Lietuvos okupacijas ir tremtį. 
Vyrui Vladui, sūnums Edvardui ir Rimui mirus, gyveno pas sūnų 
inž. Česlovą Mickūną Cape Code. čia ir spausdiname sūnaus 
atsisveikinimo žodį "Prie Motinos karsto". Red.

Man jau ne vieną kartą 
teko stovėti prie artimo 
žmogaus — draugo, bičiulio, 
kolegos, Tėvo ir net brolio 
karsto, tarti jiem paskutinį 
atsisveikinimo žodį. Tačiau 
niekad nepagalvojau, kad 
reikės atsistoti ir atsisvei
kinti su mirusia Motina, ku
ri kiekvienam yra nepasi
kartojantis ir vienintelis as
muo žmogaus gyvenime. Ir 
patikėkit man — jausmai 
skirtingi, o valanda be galo 
skaudi ir sunkiai pakeliama. 
Motina tų mūsų jausmų 
turbūt negirdės, bet aš pats 
ir mano brolis Elmontas, o 
taip pat ir visa Mickūnų šei
ma dabar ir gyvenam tom 
sunkiai bepakeliamom nuo
taikom.

Mama, mūsų mylima ma
ma, Elmonto ir savo vardu 
už visa tą, ką esi mums da
vusi, reiškiu Tau nuoširdžią 
padėką ir gilią pagarbą. Iš 
tikro Tu esi labai daug 
mums davusi. Dėkojame 
Tau už parodytą pirmąjį 
žingsnį, už išmokytą pirmą
jį gimtosios kalbos žodį, 
kuris ir buvo Tavo vardas 
— Mama. Tu supažindinai 

Mirus mūsų brangiai Bičiulei

ADELEI MICKŪNIENEI,
Velionės sūnums ČESLOVUI MICKŪNUI ir 

jo žmonai IRENAI, ELMONTUI, jo žmonai 

NANCY ir jų šeimai, marčiai LIUCIJAI, 

jos dukroms, žentams ir jų vaikams, anūkui 

EDMUNDUI MICKŪNUI, jo žmonai RŪTAI 

ir dukrai, o taip pat visiems kitiems MIC

KŪNŲ šeimos nariams, giminėms ir artimie

siems reiškiame gilią užuojautą, jungiamės 

į jų gedulo dienas.

Alė ir Stasys Santvarai

mus su Dievo, Tėvynės ir 
artimo meilės principais, Tu 
išmokei mus gerbti kitaip 
galvojančio žmogaus nuo
mones, įdiegei į mūsų šir
dis toleranciją ir pagarbą 
žmonių darbam ir nuopel
nam, be jokių apsiribojimų
— meilę žmogui. Galvoju, 
kad visa tai yra pagrindi
niai gyvenimo filosofijos 
principai, kuriuos Tu liejai 
į mūsų galvas ir sielas, pati 
būdama tokio tauraus gyve
nimo pavyzdys. Nežinau, ar 
Tavo pastangos davė teigia
mų vaisių — tegu tuos mū
sų būdo bruožus vertina ki
ti, kurie mus pažįsta.

Elmonto ir mano Motina
— rūpestinga, darbšti ir 
kilni lietuvė motina. Neke
liu jos Į nepasiekiamas auk
štumas, nes kiekviena Mo
tina yra atskira žmogaus 
gyvenimo vertybė. Kaip 
Jum visiem, ir mūsų Moti
na mum buvo brangiausias, 
geriausias ir mylimiausias 
žmogus pasaulyje.

Valstybių ir žmonių ne
sutarimai, klastos ir grobo- 
niški instinktai sukėlė ka
rus, atnešė okupacijas ir 

žiaurius prievartavimus, at
skyrė vaikus nuo tėvų, se
seris nuo brolių, išardė šei
mas, nubloškė žmones į pra- 
pultį, todėl daugelis motinų 
nebesurado ir nebesuras, 
kur dingo jų dukros, sūnūs 
ir artimieji.

Brangi Mama, karo iš
blaškyta Tavo šeima buvo 
laimingesnė, mes visi, svei
ki ir nesužeisti, vėl buvom 
krūvon susirinkę, kurį’laiką 
gyvenom darnioje šeimos 
užuovėjoj.

Deja, gyvenimas yra kie
tas ir negailestingas, kiek
viena džiaugsmo ar laimės 
akimirka turi savo kainą. 
Tai ir Tu, Mama, už trum
palaikį šeimos suartėjimą 
atidavei labai didelę ir so
pulingą duoklę — praradai 
du sūnus, vyrą, seserį ir ki
tus artimuosius, kurie iš
keliavo į Anapus niekad ne- 
begrižti. Sunkūs ir labai 
skaudūs buvo tie pergyve
nimai, bet Tu, Mama, ra
miai, santūriai, susivaidy
dama mum sakydavai: "Jei
gu yra pradžia, tai turi bū
ti ir pabaiga, nes tokia yra 
Viešpaties valia’’. Tokia Ta
vo laikysena mus guodė ir 
stiprino, bet aš žinau, Ma
ma, kad vidinę kančią Tu 
sau vienai palikdavai.

Dažnai matydavau, kad 
Motinos sveikata silpsta. 
Galvą nuleidusi, ji ramiai 
sėdėdavo, niekuo nesiskųs
dama, nieko neprašydama, 
tarsi manydama, kad yra 
sunki našta savo vaikams 
— darėsi vis uždaresnė ir 
mažiau kalbanti. Tokia jos 
laikysena stipriai veikdavo 
ir mūsų nuotaikas — pra
dėjome galvoti, kad mes 
kažką negerai darome, nes 
Mama lyg pasitikėjimą mu
mis praranda. Paguoda, kad 
mūsų įtarimai buvo klai
dingi.

Mano Motina buvo tikin
ti ir pamaldi moteris. Dau
geliui savo maldų jinai jieš
kodavo savų minčių ir žo
džių. Vieną kitą kartą, jai 
nežinant, pasiklausiau tų 
jos maldų, nes ji jas balsu 
kalbėdavo. Tai buvo pasi
kalbėjimai su mirusiais šei
mos nariais, ji pasako jiems 
apie mūsų kasdieninį gyve
nimą, džiaugėsi, kad yra 
rūpestingai prižiūrima ir 
globojama, paskui meldė 
Dievą, kad būtumėm sveiki 
ir stiprūs Irena ir aš, kad 
būtų sveika ir laiminga vi
sa Mickūnų šeima. Ir tada 
man labai liūdna pasidarė, 
kad štai dar gyvam, protau
jančiam žmogui reikia kal
bėtis su mirusiais, kad jam 
trūksta gyvų klausytojų ir 
pasakotojų. Ir supratau, 
kad vienatvė senatvėje yra 
didelis sielvartas, skaudi 
tikrovė.

Šį vakarą, prie Motinos 
karsto, nuoširdžiai dėkoju 
visiem, kurie ją prisiminda
vo proginiu atvirlaiškiu, te
lefoninių paskambinimu, dė
koju ypačiai tiems, kurie ją

A.A. Adelė Mickūnienė

asmeniškai aplankydavo ir 
gyvu žodžiu su ja paben
draudavo. Ilgą laiką aš ne
supratau, kad tie kasdieniš
ki įvykėliai galėtų sukelti 
didelį džiaugsmą vienišam 
žmogui. Mama apie tuos 
laiškus, paskambinimus ir 
apsilankymus kalbėdavo ke
lias dienas, džiaugdavosi, 
kad ją tas ar kitas bičiulis 
dar vis prisimena. Man pa
čiam tai, kad negalima žmo
gaus pamiršti, yra dar vie
na ir nepamirštama Moti
nos pamoka. Iš tikro, dar 
kartą ačiū visiem, kurie 
mūsų Motinai suteikė nors 
vieną džiaugsmo valandėlę.

žmogaus gyvenimas taip 
susiklosto, kad pamiršti pa
dėkoti tam, kuris gilaus dė
kingumo daugiausia nusi
pelnė. Taip man atsitiko su 
mano žmona Irena. Ką šian
dien ji padarė, ką rytoj pa
darys — atrodydavo, jog 
tai vis kasdieniniai darbe
liai, už kuriuos nereikia dė
koti. Bet yra darbų, atlie
kamų tik su pareiga, yra 
darbų, atliekamų su meile. 
Irena mūsų Motiną globojo, 
ja rūpinosi, kaip savo tik
rąja Motina. Ir štai, brangi 
Irena, šią liūdną valandą aš 
Tau reiškiu turbūt pirmą, 
bet viešą ir gilią padėką už 
mūsų Motinos globojimą, už 
dvasinę šilimą ir meilę, ku
rią ne vienerius metus Tu 
jai su tokiu jautrumu sky
rei. Ir Mama ne vienu atve
ju sakydavo: "Irena yra 
nuoširdesnė ir rūpestinges
nė už Tave, česiau. jei bū
čiau turėjusi dukterį, kažin, 
ar ji būtų buvusi geresnė 
už mano marčią Ireną".

Prisimenu vieną Motinos 
klausimą, kuris man buvo 
duotas prieš keletą metų 
(tada dar buvo gyva ir Ire
nos Motina): "Pasakyk tu 
man, česeli, ar Jums dar 
nenusibodo gyventi su 
dviem motinom, iš kur ju
du semiatės tiek daug kan

trybės ?”
Į daugelį klausimų, ku

riuos teko gyvenime išgirs
ti, vis surasdavau nors ir 
netobulą atsakymą, o Ma
mai anuomet nepajėgiau į 
tą paprastą klausimą atsa
kyti. šiandien, kai jos ne
tekau, atsakymo mintis 
lengvai atsivėrė: mes, kaip 
ir Tu, Mama, turėjom tik 
vieną Motiną; jausti jos ar
tumą ir jos širdies šilimą, 
tuo pat metu kuo nors jai 
atsilyginti — yra didelė 
lemties dovana ir Dangaus 
palaima. Ir tikrai skaudu, 
kad tokie atsakymai gims
ta tada, kai Motinų neten
kame.

Mano brolis Elmontas ir 
aš, o taip pat ir visa Mic
kūnų šeima esame laimin
gi, kad nors dalinai savo 
Motinai galėjom atsįlyginti 
už jos nemigo naktis, kad ji 
mus augino, už jos sielvar
tą, kai mus užgriūdavo vie
nokia ar kitokia nesėkmė, 
už niekad neužgesusį ir 
mums skirtą jos rūpestį. Aš 
buvau laimingesnis už dau
gelį Jūsų, nes ir išeivijoje 
kartu su savim turėjau Mo
tiną. Tikiuosi, Jūs visi jau
čiate, kokia skaudi yra mū
sų netektis, kai ji išėjo į 
Amžinybę.

Mickūnų šeimos ir savo 
vardu nuoširdžiai dėkoju 
LB Cape Codo apylinkės 
pirmininkui VI. židžiūnui 
ir šeimos draugui St. San- 
tvarui už tartus atsisveiki
nimo žodžius, dėkojus vi
som ir visiem už pareikštas 
užuojautas, už aukas mūsų 
fondam, už dalyvavimą mū
sų nelaimėje ir sielvarte, 
kai esat mums labiausiai 
reikalingi.

Mama, o Tu ilsėkis amži
noj ramybėj ir šviesoj, nes 
esi jų nusipelniusi. Tegu į 
amžinybę Tave palydi nors 
vienas Maironio posmas: 
"Graži tu mano, brangi Tė
vyne".
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BALTIMORE
BALTIMORĖS 

TAUTININKŲ VEIKLA

Pirmutinis po vasaros 
pertraukos Taut. S-gos Bal
timorės skyriaus susirinki
mas įvyko š. m. rugsėjo 18 
d. Lietuvių Namuose. Suei
gai vadovavo po ligos pa- 
stiprėjęs skyriaus pirm. VI. 
Bačanskas..

Susikaupimo minute pri
siminta š. m. gegužės 21 d. 
mirusi skyriaus narė Mari
ja Genevičiūtė-Palovienė.

Perskaičius protokolą, iž
dininkas J. Austrą pranešė 
apie skyriaus iždo dabarti
nę būklę, taip pat paskaity
tas kasmetinėms Baltimo- 
rės lietuvių šventinėms 
(festivaliams) ruošti komi
teto raštas, primenantis, 
kad, daliai komiteto narių 
pasitraukus, reikia, kad vie
tinės organizacijos atsiųstų 
pakaitų. Skyriuje tam rei
kalui savanorių neatsirado: 
vieni gerokai senstelėję ir 
nepaslankūs, kiti tokioms 
pareigoms nesą tinkami. 
Dargi gera narių dalis šia
me susirinkime nedalyvavo.

Ilgokai aiškintasi mirusių 
mūsų skyriaus narių viešo 
pagerbimo klausimu. Jų 
tarpe yra ne tik Taut. S-gai 
ir Baltimorės visuomenei, 
bet ir apskritai lietuvybei 
nusipelnusių senosios ir 
naujosios ateivijos veikėjų, 
pav. V. Velžis, J. Lietuv
ninkas, P. Jaras, J. ir N. 
Rasteniai, M. Karaša, K. 
Pažemėnas, A. česonis, A. 
Sajauskas ir visa eilė kitų, 
s k e ndėjančių užmarštyje. 
Todėl toks prisiminimas bū
tų dvigubai reikšmingas.

Šiuo metu, kai Lietuvos 
vardas plačiau minimas jau 
ir pasaulio viešumoje, bu
vo įdomu išgirsti įspūdžius, 
patirtus dviejų skyriaus na
rių, J. Auštros ir V. Da- 
marodos praėjusį pavasarį 
jiems tėvynėje besilankant.

Šiais metais Baltimorės 
lietuvių šventinėje (festi
valyje) birželio 4-5 dieno
mis skyrius dalyvavo jau 
16 kartą — nuo pat tokios 
rūšies renginių pradžios. 
Pasirodėme tik su grynai 
kultūriniais dalykais: Lie
tuvos pašto ženklų rinkiniu 
ir liet, peri jodine raštija, di
džiulėje miesto Festival 
Hali erdvėje.

Mūsų 3 ilgi stalai sunkiai 
talpino toli gražu ne visą 
metų metais sukauptą liet, 
laikraštijos turtą, šalia per
nai parodytos senosios ir 
vėlesnių laikų laikraštijos 
šiemet buvo padėliota ir re
liginės literatūros, spaus
dintos prieš 100 ar daugiau 
metų: maldaknygės, kan- 
tičkos (giesmynai), šventų
jų gyvenimai ir kitokios ti
kybinio turinio knygos.

čia pat prie senutės, nu- 
geltusios ir aptrupėjusios 
1883 metų "Aušros” pilno 
rinkinio (tada ji dar buvo 
visai mažo pavidalo) glau
dėsi ir kiti draudžiamojo

Julija Nasvytytė ir Arūnas Čiuberkis vaidina Antano Škėmos 
dramoje "Pabudimas", kuri statoma anglų kalboje spalio 27 - 
lapkr.19 dienomis Aušros Vartų parapijos salėje, 570 Broome St., 
New Yorke. Rezervacijoms tel. (212) 673-5636

I

laikotarpio, taip pat ir ano 
šimtmečio Amerikos lietu
vių pirmutiniai laikraščiai: 
Lietuviškasis Balsas, Vie
nybė Lietuvninkų, Saulė ir 
pagaliau įvairūs nepriklau
somos Lietuvos laikraštijos 
ir žurnalų pavyzdžiai, at
stovaujanti e j i visokioms 
ideologijoms ir politinėms 
pakraipoms.

Daug ką domino ant 4-jo 
parodėlės stalo ištiesta, ne
priklausomoje Lietuvoje iš
austa, lininė taut. vėliava. 
Spalvos jau gerokai apiblu
kę, tačiau baltais šilkiniais 
siūlais kruopščiai išsiuvinė
ta vytis ir ištisai per audinį 
spausdintomis raidėmis tau
tos himno visas tekstas, dar 
pakankamai gerai išlikęs, 
aiškiai įskaitomas. Vėliava 
buvo iškabinta lietuvių pa
viljone pasaulinės parodos 
metu 1939 m. New Yorke. 
Jai pasibaigus, tuometinis 
Lietuvos generalinis konsu
las Jonas Budrys tą reteny
bę padovanojo baltimorie- 
Čiui teis. V. Laukaičiui, o šis 
savo ruožtu ją atidavė glo
boti mūsų skyriui lietuviš
kų senienų rinkėjui B. M.

Tarp margos festivalio 
lankytojų minios šiemet 
maišėsi ir tautiečių iš pa
vergtos Lietuvos. Viena to
kių viešnių, apžvelgusi mū
sų stalus, stebėjosi: ”Jūs, 
baltimoriečiai, visko turite 
ir, norėdamas jums kokių 
lauktuvių atvežti, nieko 
naujo nesurastum”.

Parodėlę aplankė ir wa- 
shingtoniečiai: rašyt. A. 
Vaičiulaitis, trumpai stab
telėjęs dr. J. Balys, Lietu
vos atstovas St. Lozoraitis; 
šis, pastebėjęs padėliotus 
kelis kudirkinio "Varpo” 
nnumerius, prisiminė, kad 
jo senelis Motiejus Lozorai
tis buvęs vienas varpininkų.

O chicagietis poetas K. 
Bradūnas, prie stalų pasi
lenkęs, vis rodinėjo savo sū
nui Jurgiui (dirbančiam 
"Amerikos Balso” įstaigoje 
Washingtone) ir aiškino 
apie šią akivaizdžią, iš gi
lios praeities atskamban
čią, lietuvybę. Atsisveikin
damas, parodėlės budėto

jams svečiams pareiškė: 
”Iš visų šventinėje matytų 
dalykų šiuos stalus su liet, 
raštija labiausiai vertinu”.

S. M.

BOSTON

VLIKO SEIMAS 
BOSTONE

šūkiu ”Visų lietuvių ben
dra kova — laisva Lietu
va !” Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto seimas 
renkasi 1988 m. lapkričio 
11-13 d. d. Bostone. Pirmoji 
oficialioji Vliko Seimo sesi
ja prasidės šeštadienį, lap
kričio 12 d. 9 vai. 30 min. 
ryto Quality Inn Downtown 
viešbutyje, 275 Tremont 
St., Boston, Mass. apvalio
je ”Library” salėje, penkta
me aukšte.

Vliko vardu Vliko Seimui 
Rengti Komitetas kviečia 
Bostono apylinkių lietuvių 
visuomenę dalyvauti visose 
Seimo sesijose stebėtojų 
teisėmis ir ragina aktyviai 
pasireikšti paklausimų dėl 
pranešimų metu.

šeštadienio vakare įvyks 
tradicinis Vliko atstovų ir 
svečių banketas So. Bosto
no Lietuvių Piliečių Drau
gijos didžiojoje salėje, 368 
Broadway, So. Bostone. Tai
pogi visuomenė kviečiama 
atsilankyti. Pradžia su kok
teiliais 7 vai. vak. Vakarie
nė prasidės 8 vai. vak. Va
karienės metu bus pristaty
ti iškilieji svečiai iš toliau 
ir arčiau.

Meninę dalį atliks Bosto
no Vyrų Sekstetas. Po ilgė
lesnės pertraukos sekstetas 
grįžta į sceną su savo ypa
tingai gyvu estradinių dai
nų repertuaru. Sekstetą 
sudaro Bostono apylinkių 
pažibos Vytautas Eikinas, 
Ričardas Lizdenis, Bronius 
Banaitis, Gintaras Simokai- 
tis, Norbertas ir Helmutas 
Lingertaičiai. Juos palydės 
Daiva De Sapereira. Bus 
progos tęsti dienos politinių 
pašnekesių temas prie drau
giškų stalų jaukioje atmos
feroje.

Nepriklausomos Lietuvos visuomenės 

veikėjai

A. A.

JADVYGAI TŪBELIENEI

mirus, dukrą MARIJĄ TŪBELYTĘ-KUHL- 

MANN su šeima nuoširdžiai užjaučia ir kar- 

MAN su šeima nuoširdžiai užjaučia ir kar

tu liūdi.

Amerikos Lietuvių Tautinės
Sąjungos St. Petersburgo

Skyrius

Iškiliai visuomenininkei

A. A.

JADVYGAI TŪBELIENEI

iškeliavus Anapilin, dukrai MARIJAI KUHL-

MANN su šeima ir visiems artimiesiems 

gilią užuojautą reiškia.

Lilė ir Juozas 
Ž v y n i a i

Mirus Lietuvos Nepriklausomybės laiko

tarpio didžiai reikšmingai asmenybei —

JADVYGAI TŪBELIENEI,
Velionės dukrai MARIJAI TŪBELYTEI- 

KUHLMANN, jos vyrui ir sūnui, SMETONŲ 

šeimai, giminėms ir artimiesiems reiškiame 

nuoširdžią ir gilią užuojautą.

Alė ir Stasys Santvarai

Mylimai Motinai

A. t A.

JADVYGAI TŪBELIENEI

mirus, jos dukrai MARIJAI TŪBELYTEI- 

KUHLMANN* ir šeimai nuoširdžiausią užuo

jautą reiškia ir kartu liūdi.

Dalia ir Vytautas 
č e r n i a i

Brangiai motinai

A. t A.

JADVYGAI TŪBELIENEI 
mirus, dukteriai MARIJAI TŪBELYTEI- 

KUHLMANN ir jos šeimai gilią užuojautą 

reiškia.

Aldona ir Edmundas Drukteiniai 
Marija Gudaitienė

Palm Harbor, Fl.
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CHICAGO
UŽGAVĖNĖS ČIA PAT...

Ne kalendorinė Užgavė
nių diena, o Dainavos, Lie
tuvių meno ansamblio, Už
gavėnių lietuviškų papročių 
gražus pavaizdavimas, at
liekamas Marijos Aukštes
niosios mokyklos auditori
joje, spalio 30 d. 3 vai. p. 
p. jau čia pat.

Scenoje bus vaizdžiai pa
rodoma lietuviškųjų Užga
vėnių saviti papročiai, įpin
ti į dainų ir šokių pynę. Sce
noje vyksta kaimo jaunimo 
pasilinksminimas, išvakarė
se niūraus ir lieso Gavėnios 
meto. Pasilinksminimo eigo
je, tarytum f Urnoje, pasiro
do įvairūs kaukininkai (gil
tinės, velniai, gervė, ožys, 
čigonai, pirkliai, ubagai ir 
kiti tipai). Kiekvienas jų su 
savo pokštais ir išdaigomis, 
įsiterpia į pasilinksminimą. 
Pabaigoje atsibaldo Lašini
nis ir Kanapinis, amžini 
priešai kiekvienose Užgavė
nėse.

Spektaklio parengime ir 
atlikime sutrauktos geriau
sios pajėgos. Tekstas — ra
šytojos Danutės Bindokie- 
nės, režisierė — Zita Visoc- 
kienė, muzikos vadovai — 
Rasa šoliūnaitė-Paskočimie- 
mienė ir Darius Polikaitis, 
rūbų projektai ir kaukės — 
dailininkės Ados Sutkuvie
nės, dekoracijos — dail. 
Jurgio Daugvilos, apšvieti
mas — Česlovo Rukuižos, 
taut. šokių vadovė — Irena 
Šmieliauskienė.

Dainavos ansamblis ma
loniai kviečia visus lietu
vius atsilankyti į šį Užga
vėnių spektaklį ir išgyventi 
jo linksmybes, varžybas 
drauge su atlikėjais, akto
riais, dainininkais, šokėjais 
bei jų vadovais. (mv)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED 

PHYSICAL 
THERAPISTS

Want to make a difference in kids 
live? Likę flexible hours and case 
load variety? The Children’s Habilita- 
tion Center is seeking forword think- 
ing practitioners to serve children 
with severe disabilities. Work in 
school and residential settings. Op- 
portunities available with adaptive 
equipment design team, diagnostic/ 
evaluation team, and technology de- 
pendent children. Personai and pro- 
fessional growth management, upbeat 
atmosphere and excellent benefits. 
Salary negotiable. Paid CEU's and 
NDT training. Send resume to:

Clay Kennedy 
CHILDREN’S 

HABILITAT1ON CENTER 
5900 Pioneer Parkway 
Johnston, Iowa 50131

Equal Opportunity Employer 
(38-41)

TOOL MAKER 
MACHINIST

Uniąue oppty for person 
w / CNC exp. Competitive 
wages & benefits, Pleasant 
working conditions. Call John 
201-686-0513. (41-47)

PHYSICAL THERAPIST
ASSISTANT

$500.00 Sign on bonus varied cases 
of Geriatric Population. Jn and out 
patients. New contract includes near 
by child care assistance.

Call or send resume to:
PERSONNEL D1RECTOR

201-736-2000
GROTTA REHAB CENTER 

20 Summit Street
West Orange, N. J.. 07052

Equal Oi .y Employer M/F
(41-42)

RENGINIAI CHICAGOJE

• Spalio 30 d. Dainavos 
ansamblis stato D. Bindo- 
kienės UŽGAVĖNES, Ma
rijos aukšt. mokyklos audi
torijoje. Dalyvauja: ansam
blis Dainava ir tautinių šo
kių grupė GRANDIS bei ki
ti įvairūs dalyviai.

Mirusiųjų minėjimas šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 
prie steigėjų paminklo.

• Lapkričio 5 d. Lietuvių 
operos pokylis - koncertas 
Jaunimo centro didž. salė
je. Programoje: operos cho
ras ir solistai, diriguoja 
naujasis operos dirigentas 
dr. Bronius Kazėnas. Lietu
vių operos vadovybė ruošia
si pastatyti operą TRUBA
DŪRAI. Spektakliai įvyks 
1989 m. balandžio 29 ir 30 
dienomis. Pokylio metu bus 
išskirti laimingieji, todėl 
prašo laiku grąžinti šakne
les. šokiams gros orkestras 
ŽARA.

• Lapkričio 6 d. Kr. Do
nelaičio lit. mokyklos madų 
paroda Jaunimo centre.

• Lapkričio 12 d. Lietu
vių Fondo metinis vajaus 
pokylis Martiniąue salėje. 
Programoje: Antras kai
mas ir studentams stipendi
jų įteikimas. Nauji nariai 
ar esamieji papildę turimus 
įnašus, už kiekvieną šimti
nę gauna vieną bilietą ne
mokamai. Dalyvaukime.

PADĖKA

Suruošus Lietuvių Tauti
nių Namų Chicagoje 20-čio 
minėjimą, nuoširdžiai dėko
jame Šv. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos klebonui 
J. Kuzinskui už atnašautas 
iškilmingas šv. Mišias ir 
buv. klebonui A. Zakaraus
kui sukalbėjusiam invokaci- 
ją prieš vakarienę.

Gili padėka priklauso akt. 
Z. Kevalaitytei-Visockięnei, 
solistams Margaritai ir Vac
lovui Momkams bei akom
paniatoriams muz. Dariui 
Lapinskui ir muz. Kaziui 
Skaisgiriui.

Ačiū "Margučio” radijo 
vedėjui Petrui Petručiųi ir 
"Lietuvos Aidų" radijo ve
dėjui Baliui Brazdžioniui. 
Labai vertiname Antano 
Juodvalkio, Mečio Valiukė
no ir Juozo žygo nuolatinę 
talką spaudoje.

Su dėkingumu prisimena
me rengimo komiteto pirmi
ninkę M. Marcinkienę ir na
res B. Bučienę, S. Juškienę, 
B. Kremerienę ir G. Maldė- 
nienę.

Malonu buvo gauti svei
kinimus raštu, o maloniau
sia buvo matyti pilną salę 
svečių dalyvavusių šiame 
pokylyje.

L. T. N. Valdyba

MACHINISTS, PIPE FITTERS, 
BO1LER MAKERS, 

MILLWRIGHTS
We are an industrial service compa
ny with field positions in the mid- 
west. General industrial experience 
and good physical condition required. 
Expenses and benefits available. For- 
ward resume to:

FURMANITE AMER1CA INC.
1 575 E. 89th St. 

Merrillville, IND. 46410 
(41-44)
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ALT S-gos Cicero skyriaus nariai ir svečiai gegužinėje. J. Variakojienės nuotr.

CICERO
ALT S-GOS CICERO 

SKYRIUS AUGA 
NARIAIS

Kaip jau buvo spaudoje 
skardenta, Cicero skyrius 
šiemet šauniai atšventė 
trisdešimtmečio veiklos su
kaktį. Kas reiškia, kad sky
rius yra brandaus amžiaus 
ir kad galima iš jo daug ko 
tikėtis. Iš tikrųjų, jei ne to
kie dideli nuotoliai tarp na
rių, net ir po šimtą mylių, 
tai skyrius išvystytų pasi
gėrėtiną veiklą, nes savo 
gretose turi visą eilę paty
rusių ir pajėgų visuomeni
ninkų. Betgi nežiūrint to 
nariai rodo didelio noro ir 
ryžto veikti.

Skyriaus valdyba, suren
gė šaunų pikniką rusėjo 
mėnesį, skyriaus pirminin
ko inž. Kęstučio ir jo žmo
nos dr. Marijos Biskių so
dyboje, plačiašakių medžių 
pavėsyje. Dalyvavo ne tik 
nariai, bet ir gražus būrys 
svečių, tai Sąjungos pirm, 
dr. L. Kriaučeliūnas, inž. J. 
Jurkūnas, Gr. Musteikienė, 
Paplėnas ir kiti. Pirm. K. 
Biskis visus dalyvius malo
niai pasveikino, palinkėjo 
gerų nuotaikų ir paskelbė 
malonią žinią, kad į skyrių 
įstojo keturi nauji nariai, 
tai: Al. ir J. Kubiliai, Erika 
Masiulienė, L. Griauzdienė. 
Jie buvo visų pasveikinti 
skardžiu plojimu. Tarė ma
lonų sveikinimo žodį ir Są
jungos pirmininkas, dr. L. 
Kriaučeliūnas. Jis visus pa
kvietė pasitikti, priimti

Sisters of St. Joseph 
of the

Third Order of 
St. Francis

Dedication to Jesus Christ involves us. Sisters of St. Joseph, 
Third Order of St. Francis, intimately with His liberating and 
reconciling mission—to make God more deeply known and loved 
and in so doing draw all persons to fuller and freer iife.

Together with all our sisters and brothers who strive for a more 
just world we undertake those activities which will promote the 
material and spiritual development of the human famiįy.

CENTRAL OFHCES
105 E. JEFFERSON • SOCTTH BEND, IN 46601

(219) 233-1166

MISSION GROGP

MARYMOGNT PROV1NCE 
Garfield Heights, Ohio 

IMMACULATE CONCEPT1ON PROVINCE 
Bartlett, Illinois

naujai išleistą knygą: "Lie
tuviai tautininkai komunis
tų kankiniai”.

Piknikautojai buvo pa
vaišinti retu skanėstu, kep
tu paršiuku ant iešmo, tai 
agr. šantaro kulinarinis 
menas, tikras skanėstas! 
Valdybos narė Sigutė Že
maitienė suorganizavo, at
vežė gausybę skanių miltai- 
nių kepsnių ir, kelių talki
ninkių padedama, visus vai
šino. O pirmininkas su vice
pirm. J. Variakoju svečius 
gaivino tauriais gėrimais.

Pikniko dalyviai pasiskir
stę mažais būreliais vaiši
nosi ir maloniai tarpusavy 
šnekučiavo. Galima tarti, 
jog tai buvo rašytojo V. 
Pietario Lietuvos kaimo 
žmonių sekmadienio popie
tės nuotaika — gaivinanti, 
jungianti.

Saulei riedant vakarop 
dalyviai nerangiai skirstėsi 
namo pakartotinai dėkoda
mi skyriaus valdybai už pa
stangas visus suburti, ypač 
Kęstučiui už savo gražio
sios sodybos vartų atkėli
mą vienminčiams. Z. J.

NATIONWIDE 
INSURANCE 
N*I.Onw<0e iŠ <X> yow SMle

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6028 Mayfield 
Road, Suite 10, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.

ST. JOSEPH PROV1NCE 
Stevens Point, Wisconsin

ST. FRANCIS REGION

RNs
OR & Criticol Care 

lf you are looking for challenge, 
arowth ond development, a "Pay 
for Performance" salary plan, 
and a friendly, supportive envi- 
ronment, as well as a location 
that offers a short drive to the 
coast, easy access to Severai 
major universities and a grow- 
ing, stable economy, then have a 
look at VVILSON MEMORIAL HOS
PITAL.

We are currently seeking Critical 
Care and OR nurses to įoin our 
team of health care profession- 
als.

Also available for full and part- 
time nurses are the follovving: 
Emergency, OB/GYN, Labor & 
Deliverv, Telementry, Medical/ 
Surgical, Psychiotrię, Recovery 
Room and Dialysis.

We offer competitive salaries, ben
efits and professional growth 
and development through an 
outstanding educational assist
ance and continuing education 
program. For more information 
or an application, please con
tract:

Jimmy B. Person or 
Luann T. Skinner 

VVILSON MEMORIAL HOSPITAL 
1705 S. Taboro Street 

Wiison, NC 27893 
(919)399-8135

An Equal Opportunity Employer

SURFACE GRINDING 
TRAINEE

Machinery manufacturer has opening 
for recent high school graduate. 
Learn Surface Grinding, O. D., and 
Special Contour Grinding.

Call Mr. KNAPP 
313-361-0249

MONDAY THRU FRIDAY 9 TO 5
(41-46)

MACHINE ASSEMBLY 
TRAINEE 

AND 
INSTALLER 

Mechanically inclined High school 
graduate to learn machine assęmbly 
& installation vvork. Mušt be free to 
make short trips in USA and Canada 
by air. Mušt be neat appearing & 
well spoken.

Call Mr. KNAPP 
313-361-0249

MONDAY THRU FRIDAY 9 TO 5 
(41-46)

SLATER 
SHINGLERS 

SHEET METAL
GOOD PAY, FULL TIME YEAR 
ROUND POSITION. BENEFITS 
AVAILABLE.

Call 617-767-5544
(35-41)'

Jei ruošiatės parduota ir 
pirkti namą, skambinkit 
RŪTAI GAMBER - GAI- 
DžIŪNAITEI, pastoviai dir
bančiai CENTURY 21 — 
Launder and Ass’n. Ine. — 
7395 Center St., Mentor, 
Ohio 44060. Telefonai įstai
goje: 255-1111 ir 951-8101, 
namuose — 585-7280.

Visais pardavimo ar pir
kimo reikalais būsite rūpes
tingai aptarnaujami.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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DETROIT
Mirus brangiam studijų dienų Draugui

DR. ARCHITEKTUI

STASIUI RUDOKUI, 

reiškiame gilių ir nuoširdžių užuojautų SO

FIJAI RUDOKIENEI, jungiamės į jos siel

vartų ir gedulu.

Alė ir Stasys Santvarai

Mirus architektui

A. A.

DR. STASIUI RUDOKUI

reiškiu gilių užuojautų jo našlei SOFIJAI ir 

visiems artimiesiems.

Eduardas Kersnauskas

Amžinos atminties

PRANEI BUTKUVIENEI

mirus, jos skausmo prislėgtai dukrai ALDO

NAI STEMPUŽIENEI ir visiems artimie

siems gilių užuojautų reiškia.

Birutė Smetonienė
Antanas ir Vytautas Smetonai

r. T. •

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Š. m. lapkričio 20 d. šv. 
Antano parapijoje įvyks 
Lietuvos kariuomenės at
kūrimo 70 metų sukakties 
paminėjimas tokia tvarka:

10:30 v. r. šv. Mišios už 
žuvusius laisvės kovotojus. 
Organizacijos dalyvauja su 
vėliavomis, šauliai unifor
muoti.

12:30 parapijos salėje 
akademija, meninė dalis ir 
vaišės. Paskaitų skaitys 
ALT S-gos centro valdybos 
pirmininkas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas. Meninę dalį 
atliks vokalinis moterų vie
netas vadovaujamas muz. 
Stasio Sližio. Įėjimas nemo
kamas. Visi kviečiami da
lyvauti. Rengia: Kūrėjai 
savanoriai, ramovėnai, abie
jų kuopų šauliai ir biruti- 
ninkės.

MUZIKO STASIO 
SLIŽIO PAGERBIMAS

Detroito organizacijų su
darytas komitetas į kurį įei
na: Šv. Antano parapijos 
choras, žurnalistai, abiejų 
kuopų šauliai, ramovėnai, 
birutininkės, Lietuvių Ben
druomenė ir kt. parapijos 
choro vedėjui, vargoninin
kui, žurnalistui Stasiui Sli
žiui 70 metų sukakties pro
ga rengia lapkričio 27 d. 1 
vai. parapijos salėje pager
bimų. Bilietai į pagerbimų 
gaunami pas Antanų Grinių 
sekmadieniais parapijos sa
lėje arba užsakomi telefonu 
554-4157 vakarais. Įėjimas 
10 dolerių.

A. Grinius

A. A.

PRANEI BUTKUVIENEI

mirus, dukterims ALDONAI, NIJOLEI ir 

ir sūnui RAIMUNDUI bei visiems artimie

siems nuoširdžių užuojautų reiškia.

Stefa ir Vytautas 
Gedgaudai

PETKUS
TeVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 St., Chicago, III.
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.

Tek: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

1988 m. spalio 27 d.

H ‘Taupa
Litfcuaman Credit Union 

Lietuvių ‘Kredito Kpaperatyvas 

767 Lašt 185tfi Street

Ctevetand, Of-io 44119 

(216) 481-6677

Įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

Darbo Valandos:
Antradieniais-ketvirtadieniais nuo 9:00-4:00 p.p.
Penktadieniais nuo 9:00—6:00 v.v., Šeštadieniais nuo 9:00-3:00 p.p.
Sekmadieniais nuo 11:00—12:00 p.p. (DMNP parapijos patalpose)

Visi Bankiniai Patarnavimai

Mokame Aukštesnius Nuošimčius Už:
Taupymo Sąskaitas, Certifikatus, IRA, Čekių Sąskaita, ir t.t.

Skoliname Geriausiomis Išsimokėjimo Sąlygomis:
Asmeniniams Reikalams, Automobilių ir Laivų Pirkimui, 
Namų Remontui (Home Equity), Namu Pirkimui (Mortgages)

Parduodame pinigines perlaidas (Money Orders), Traveler's Chccks, 
Priimame telefono, elektros, šildymo, ir vandens sąskaitas,
Buckeye Cards, Notaro patarnavimai, U.S. Savings Bonds, ir t.t.

*" Kiekviena taupomoji sąskaita federalinės valdžios *** 
apdrausta iki $100,000.

Mūsų Tikslas: Ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.

JAKUBS AND SON
■i J-

Laidojimo (staiga
Deliu E., William J. Sr.,

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATA

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185tti Street, Cleveland, Ohio 44119 
Tel. (216) 531-7770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio 
valandoje.* Didelė aikštė automobi

liams pastatyti.

QW! /uperior/oving/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui 

/uperior /hvings
Pagrindinis skyrius

798 East 185th Street, Cleveland, Ohio Telefonas: 481-3008

DARBO VALANDOS: Pirmadieniais uždaryta. Į7$jjC 
Kitomis dienomis nuo 9:00 iki 4:00.

Penktadieniais 9:00 iki 6:00. Šeštadieniais 9:00 iki 2:30.
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PAGERBĖ MERĄ 
GEORGE VOINOVICH
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Praėjusį sekmadienį lie
tuviai gausiai susirinko 
paremti Clevelando mero 
George Voinovich kandida
tūrą į JAV senatą. Meras 
su žmona atvyko į Dievo 
Motinos šventovę išklausy
ti sekmadienio mišias, 
šventovės prieangyje jį pa
sitiko lietuvaitės tautiniuo
se drabužiuose ir lietuvių 
komitetai už George Voi
novich ir viceprezidentą 
George Bush.

Kun. Ged. Kijauskas prieš 
mišias pasveikino merą Voi
novich ir jo žmoną ir pra
nešė, kad Vilniaus katedra 
sugrąžinta Lietuvos katali
kų bažnyčiai. Pilnutėlėje 
Dievo Motinos šventovėje 
tada suskambėjo Lietuva 
brangi.

Po mišių meras Voino
vich su žmona atvyko į pa
rapijos svetainę. Ir čia apie 
200 žmonių sutiko merą. 
Įžanginį žodį tarė Lietuvių 
respublikonų klubo pirm. 
Vladas Plečkaitis, išryški
nęs skirtumus tarp šen. 
Howard Metzenbaum ir lie
tuvių remiamo kandidato į 
senatorius — George Voi
novich.

Pagrindinį žodį apie me
ro Voinovich politinę kar
jerą ir jo ryšius su lietuvių 
kolonija tarė Juozas Stem
pužis, buvęs George Voino

vich įstaigos departamento 
direktorius.

Merą taip pat šiltu žodžiu 
pastiprino Slovėnų radijo 
programos direktorius, žy
mus veikėjas, Tony Pet- 
kovzek.

Pabaigoj kalbėjo kandi
datas į senatorius George 
Voinovich. Jis pasisakė esąs 
už stiprią ekonomiškai ir 
kariškai Ameriką, švieti
mas ir dorovinės asmeny
bės ugdymo programos bū
sią pagrindiniai jo progra
mos Senate darbai.

Trumpai, efektingas su
sitikimas su Voinovich bu
vo užbaigtas ilgiausių ir lai
mingiausių metų linkėji
mais, kuriuos padainavo vi
si, vedami Juliaus Kazėno.

ĮDOMI PABALTIEČIŲ 
KOMITETO VAKARONĖ

šeštadienį, spalio 8 d., 
Clevelando Pabaltiečių Ko
mitetas, kurį sudaro ALT, 
Latvių Sąjunga ir Estų Ta
ryba, suruošė savo tradici
nę metinę vakaronę, šįmet 
įvykusią latvių salėje. Da
lyvių 185, lietuvių 35.

Vakarą atidarė komiteto 
vicepirmininkas, estas Too- 
mas Tulbalkain, trumpai 
paminėdamas komiteto vei
klą pereito meto bėgyje: 
Baisiojo Birželio įvykių pa
minėjimas su ekumeninė
mis pamaldomis Old Stone 
Church; komiteto piniginė

| DAINAVOS JAUNIMO STOVYKLOS GLOBOSI KOMITETAS CLEVELANDE SAVO METINIAM
KONCERTU1-POBC VIUI

PAKVIETĖ POPULIARIĄJĄ LIETUVIŠKOS 
ESTRADINĖS MUZIKOS SOLISTĘ

VIOLETĄ RAKAUSKAITE ŠTROMIENĘĮ KONCERTAS ĮVYKS LAPKRIČIO 12 D., ĮI ŠEŠTADIENI, 7 VAL. VAK., I
DIEVO MOTINOS PARAPIJOS SVETAINĖJE. 

VAIŠĖS SVETAINĖJE.
1

(
Bilietus po 8 ir 6 dol. galime įsigyti sekmadieniais Dievo Motinos para
pijos svetainėje ar rezervuoti skabinant Aldonai Zorskienei, tel. 371-0130.

s Visi esate maloniai kviečiami dalyvauti šiame spalvingo rudens nuotai-
Į kingame dainos-muzikos koncerte.

Visas pelnas skiriavas Dainavos stovyklos išlaikymui ir gerinimui.
I I
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Violeta Rakauskaitė-Štromicnė, estradinės muzikos solistė, lap
kričio 12 d. koncertuos Dievo Motinos parapijos salėje, Dainavos 
stovyklai paremti vakare.

♦ Clevelando pensininkų 
susirinkimas įvyks lapkričio 
3 d., ketvirtadienį, 2 vai. p. 
p. Lietuvių Namų salėje..

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• LAPKRIČIO 5 D. Lietuvių 
Namų metinis balius.

• LAPKRIČIO 12 D. Daina
vai paremti vakaras Dievo Mo
tinos parapijos, auditorijoje.

• LAPKRIČIO 19 D. L.K. 
V.S. Ramovė — kariuomenės 
minėjimas.

• GRUODŽIO 3-4 D. D. Lie
tuvių Fondo renginiai.

• GRUODŽIO 10 D. Cleve
lando Lietuvių Žaibo klubo 
sportininkų išleistuvių į Aus
traliją vakaras.

• 1989 M. BIRŽELIO 30 — 
LIEPOS 2 D. Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje Seimas 
Clevelande.

CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMŲ 
PENKIOLIKOS METŲ SUKAKTIES

BALIUS

lapkričio 5, šeštadienį, 7 v. v.
LIETUVIŲ NAMŲ SALĖJE.

Muzikinę programą atlieka
solistė Laima Šarkaitė ir Čiurlionio 
ansamblio kanklių kvintetas, 
vadovaujamas Onos Mikulskienės.

Svečiai bus pavaišinti kokteiliais, vakariene 
su vynu ir stipriaisiais gėrimais, šokiams gros ser 
bų orkestras MELODIJA.

Asmeniui $17.50.
Prašom rezervuoti stalus pas menedžerį Vy

tautą Jokūbaitį arba Nijolę Motiejūnienę tel. (216) 
531-2131.

Kviečiame visus Lithuanian Village Ine. ak
cininkus ir Clevelando bei apylinkių lietuvius da
lyvauti Lietuvių namų sukaktuviniame baliuje.

Visi nuoširdžiai laukiami.

LITHUANIAN VILLAGE INC.
DIREKCIJA

pašalpa vienam lietuviui ir 
vienam latviui dalyvauti 
Pabaltiečių Jaunimo Kon
grese, Juodojo Kaspino Die
nos demonstracija Cleve
lando miesto rotušėje ir da
lina pinigine pašalpa Cleve
lando Pabaltiečių Komite
to pirmininkui dalyvauti 
Pabaltiečių konferencijoje 
Londone.

Meninės dalies išpildy
mui, praeityje kiekviena 
tautybė pakviesdavo savo 
tautybės menininkus, 15-20 
minučių pasirodymui. Ta
čiau, laikui bėgant pasida
rė sunku rasti kasmet nau
jų talentų vietoje, o kvieti
mas trijų grupių menininkų 
iš toliau — nelabai praktiš

ka. Todėl ateityje, paeiliui, 
viena tautybė rūpinsis pro
grama.

Šiemet menine programa 
pasirūpino estai, pasikvies
dami pianistą ir kompozito
rių Rein Rannap, 31 metų 
amžiaus, kuris 1987 m. kaip 
politinis pabėgėlis atvyko į 
Ameriką. Jis yra Talino ir 
Maskvos muzikos konserva
torijų auklėtinis, pasirodęs 
išskirtinai įdomiu stiliumi 
ir kompozicija. Publikos pa
sigerėjimas išreikštas gau
siais plojimais ir šūkiais, o 
pabaigai atsistojimu.

Komitetas nuoširdžiai dė
koja visiems vakaro talki
ninkams ir svečiams.

Anastazija Mackųvienė

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietuviš
kos juodos duonos, o dova
nų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų ir 
lietuviškų sveikinimo korte
lių. Prašome atsilankyti. Te
lefonas 531-6720.

, Skaitykit ir platinkit 
D I R V $
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MATAS Realtors
505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 

(216) 486-2530

RITA MATAS
Broker — G.R.I. — C.R.A.

Adv. VYTAS MATAS teisinis patarėjas
Ę



DIRVA
• Lietuvos Nepriklauso

mybės Fondo valdyba, per 
pirm. Emiliją čekienę, Dir
vai paremti atsiuntė 500 
dol. už ką nuoširdžiai dėko
jame.

LNF susitaręs su S. Lo
zoraičiu, jr., baigia paruošti 
spaudai Lietuvos diploma
tijos istoriją, kurią buvo 
padėjęs rašyti A. Gerutis.

• Vasario 16 gimnazijoje 
šiais metais Įsiregistravo 
93 mokiniai. Iš jų 71 katali
kas, 20 evangelikų ir 2 iz
raelitai. Viso 51 berniukas 
ir 42 mergaitės. Suvažiavo 
iš šių kraštų: Vokietijos 48, 
JAV 19, Kanados 8, Brazi

lijos 3, Urugvajaus 3, Pran
cūzijos 2, Anglijos 1, Domi
ninkonų Respublikos 1, Ma
li, Afrikos 2, ir Argentinos 
4.

• Birutė Pūkelevičiūtė 
lapkričio 26 d. 2 vai. po pie
tų skaitys savo kūrinius li
teratūrinėje popietėje, ku
rią ruošia Juno Beach Bal
fo skyrius metodistų bažny
čios salėje.

• Kostas Mitinąs, Fre- 
mont, N. Y. a. a. žmonos 
Onutės Grajauskaitės-Miti- 
nienės mirties metinių pri
siminimo proga, Dirvai pa
remti atsiuntė 25 dol. Ačiū.

Grupė keliauninkių dalyvavusių išvykoje i Angliją. Iš kairės: F. Mackevičienė, dr. O. Mironaitė, 
V. Lenkevičienė, S. Grybauskienė ir E. Valiukėnienė. Ir. Kriaučeliūnienės nuotr.

PADĖKA

Spalio 6 d. šventais Sakramentais aprūpintas mirė 
mano brangus vyras architektas

STASYS RUDOKAS.
Spalio 10 d. iš Šv. Monikos bažnyčios buvo palaidotas 
Culver City Šv. Kryžiaus kapinėse šalia anksčiau mi
rusio sūnaus Jurgio.

Dėkojus arti ir toli gyvenantiems draugams, pa
žįstamiems ir visiems tėvynainiams malda, paguodos 
žodžiu, patarnavimu, gražiu prisiminimu ir asmenišku 
dalyvavimu laidotuvėse išreiškusiems pagarbą velioniui 
ir jo kūrybiniams darbams.

Specialią padėką reiškiu prel. Jonui Kučingiui, lan
kiusiam mano vyrą ligoninėje ir namuose, už jautrią 
atsisveikinimo kalbą, apeigas koplyčioje ir kapinėse; 
talentingai smuikininkei Danutei Griškevičienei; taru
siems atsisveikinimo žodžius — arch. E. Arbui, A. Gri
ciui ir J. Kojeliui; žiupsnelį žemių nuo Gedimino kalno 

■ parūpinusiam P. Pakalniškiui; karsto nešėjams — E.
Arbui, S. Daugėlai, A. Griciui, M. Kevalaičiui, N. Nyer- 
giui ir R. Švainauskui. Dėkoju E. Kojelienei už teiktą 
pagalbą ligos metu ir J. Kojeliui, man pačiai esant li
goniu, už rūpinimąsi laidotuvėmis.

Nuliūdusi žmona
SOFIJA RUDOKIENĖ

Kartais valandos sunkios kaip akmenys —
Kartais laša kaip sūrūs lašai —

PHISIMINIMUI MANO BRANGIŲ 
TĖVŲ

KELIONĖ I D. 
BRITANIJĄ

šių metų rugsėjo 20 — 
spalio 4 d. d. desėtkas lie
tuvių dalyvavo turistinėje 
kelionėje iš Chicagos į Lon
doną ir iš jo autobusu ap
suko bei apžiūrėjo daug ži
nomų istorinių vietovių An
glijoje ir Škotijoje. Visi da
lyviai šia turistine kelione 
— atostogomis — reiškė pa
sigerėjimą. Grupę suorga
nizavo ir jai vadovavo Vida 
Jonušienė, Amber Travel 
Service, Palos Heights, III.

NEOLITU ANŲ ŠVENTĖ

Korp! Neo-Lithuania Nevv 
Yorko vienetas lapkričio 11, 
penktadienį, 11 vai. minės 
korporacijos 66 metų su
kaktį.

Minėjimas prasidės Ap
reiškimo parapijos bažny- 
čioej pamaldomis už ištrem
tus ir mirusius korporan- 
tus..

Po to seks kuklūs pusry
čiai mokyklos patalpose.

Korp! nariai ir prijau
čiantieji kviečiami dalyvau
ti. Į minėjimą atvyksta 
Korp! vyr. valdybos narys 
Jurgis Lendraitis.

Visais korporacijos klau
simais kreiptis į Korp. New 
Yorko vieneto pirm. dr. Jo-, 
ną Lendraitį tel. (718) 
388-1523 arba (914) 897- 
2624.

Parama Dirvai
Atsiliepdami į mūsų pra

šymą, savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:

Lietuvos Nepriklausomybės
Fondas ........................ 500.00

Dr. A. Razma, Joliet ... .50.00 
F. Masaitis, La Mirada 20.00 
K. Barmus, Los Angeles 10.00
J. Giedraitis, Northport 10.00 
D. Šukelis, New Buffalo 25.00 
Dr. R. Sidrys, Streator .. 25.00 
St. Stasevičius, Chicago 25.00
K. Žukauskas,

Sunny Hills .................30.00
Dr. G. Degėsys, St. Pete. 25.00 
K. Milkovaitis,

Yorba Linda................20.00
M. Tonkūnas, Chicago ..10.00
A. Jasas, Chicago .........20.00
A. Sederavičius, Omaha 10.00
P. Žolynas, Chicago .... 20.00
J. Kregždė, Cincinnati ..10.00
J. Dūda, Boston ............  5.00
A. Puškoriūtė,

Highland Hts................ 10.00
T. Mečkauskas, Lansing 15.00 
J. Mikalavičius,

Nevv Haven .................10.00
D. Povilaitis, Rochester .. 6.00
Kun. A. Babonas, Detroit 10.00
B. Juodelis, Willowbrook 10.00
V. Česnavičius,

Richmond Hali............. 20.00
V. Apynys, Clinton ...... 30.00 
R. Valiukėnaitė-Reilly,

Laramie ....................... 20.00
Dr. J. Kriaučiūnas,

Putnam ........................15.00

Dr. F. Mažeika,
Lake Zurich ............... 50.00

A. Milaknis,
Santa Monica ............25.00

B. Banaitis, Abington ..10.00 
B. B. Kasakaičiai,

Chicago ........................ 30.00
A. Augustinas, Chicago .. 5.00 
V. Butkys, Great Neck .. 15.00 
A. Stepaitienė, Toronto 25.00
K. Puskunigis, Chicago 50.00
K. Švarcaitė,

Santa Monica .............10.00
J. Šimonis,

Santa Barbara .............10.00
V. Urbonas, Chicago .... 5.00 
R. Tamulionis,

Birmingham .................10.00
R. Bublys, Cleveland ... .25.00
K. Leknius. Sun City . .. .10.00
A. Švedienė, Cleveland 15.00 
R. Teisman, St. Charles 10.00 
Z. Jakulis, Rocky River 25.00 
Kun. V. Kriščiūnevičius,

Southfield .................... 20.00
St. Šimoliūnas, Detroit .. 20.00
VI. Tervydis, Collinsville 20.00
J. Mikaila, Seminole .... 10.00
J. Juška, Stuart ............ 20.00
P. Pamataitis,

Albuquerque................10.00
M. Gabalienė, Cicero ....10.00
A. Rukšėnas, Cleveland .. 10.00
J. Liaukus, St. Petersburg 20.00
A. Ragelis, Gulfport .... 15.00
E. J. Sinkiai, S. Monica 20.00
S. Kvecas, Santa Monica 25.00

Š. m. sukanka 35 m. kaip 1953 m. Ha
miltone, Kanadoje, vėžio ligos iškankinta, 
mirė, negrįžtamai palikusi Kauno Žaliakalnį, 
mano mylima motina, 50 m. tesulaukusi

LIUDA
CIECHANAVIČIŪTĖ-NAVICKIENĖ 

ir 44 m., kaip Wehlan ligoninėje, Rytpr. 
1944 m., toli nuo savo numylėtų Alytaus apy
linkių, mirė, vos 44 m. mano tėvas, buvęs 
Kauno Apyg. Teismo teisėjas

JONAS NAVICKAS.

Duktė Aldona Janina 
ir šeima

STUDENTS/HOME- 
MAKERS/RETIREES 

SEASONAL 
WORKERS—EVERYBODY 

$EARN EXTRA$
Deliver telephone books in or 
around your neighborhood. Re- 
gister your name early, for best 
selection of routes. Carriers needed 
for all of Toledo and South Mi- 
chigan area, including Holland. 
Walbridge, Waterville. Swanton, 
Elmore, Genoa, Curtice and Ber- 
key.
Mušt be 18 year of age. Mušt 
have insured vehicle. Call Monday 
thru Saturday 8:30 am to 4:30 pm.

CALL N0W! ! ! !
419-472-3969

DDA EOE (41-44)

J. Pilkauskienė, Hamilton 20.00
B. Savickas, Weston ....20.00
Č. Kiliulis, Lexington .... 10.00
G. Žemaitis, Cleveland 10.00 
Dr. H. Brazaitis,

Willoughby .................10.00
K. Ramašauskas, Livonia 20.00
V. Rugienius, Livonia . .25.00
K. Mitinąs, Fremont ... .25.00
L. Oksas, Los Angeles .. 10.00
Dr. J. Stukas, Watchung 15.00
Br. Mozūras, St. Laurent 10.00
J. Vasys, Dedham ..........10.00
V. G. Bučmiai, Cleveland 10.00
K. Ralys, Cleveland .... 10.00
K. Žolynas,

Ormond Beach............. 10.00

Br. Ščepanavičius,
Mississauga .................25.00

A. Bielskus, Euclid..........50.00
B. Klovas,

Beverly Shores............. 10.00
V. Liaukus, Wethersfield 10.00
A. E. Palšiai, Palos Hills 15.00
R. Valodka, Juno Beach 10.00
L. Krajauskas, St. Pete. 10.00
G. Špakauskienė,

Dearborn .................... 10.00
A. Kavaliūnas, Chicago .. 10.00
E. Antanaitis, Hamilton 15.00
M. Aglinski, Pittsburgh 25.00

MAINTENANCE MECHANIC 
Breed Corp. hasan openina for a Main
tenance Mechanic. Duties indude gen- 
eral maintenance, plumbing, carpen- 
try, minor electrical work, some expe- 
rience reguired. Major Medical/Hos- 
pitalization, Dental, 401K. Send work 
history and salry requirement$to: 

BREEDCORP
Attn: Personnel 

Building 12 
RockawayValleyRd 

Boonton Townshi p, N J 07005 
Egual Opportunity Employer M/F

PATIKSLINIMAS
Po laišku Gorbačiovui, iš

keliant Molotovo-Ribbentro- 
po sutartį ir jo pasekmes 
(žiūr. Dirva Nr. 33) be 23 
paskelbtų senatorių, taip 
pat pasirašė: John Heinz, 
Bob Graham, Christopher 
Dodd, Carl Levin ir Lloyd 
Bentsen.

Pr. Lekutis, Fruitport .. 25.00 
K. M. Marcinkevičiai,

University Hts................10.00
M. Trumpjonienė,

Naperville .................... 25.00
J. Radas, Livonia............. 10.00
B. Gražulis, Flint ..........10.00
Dr. J. Maurukas,

St. Petersburg ..........100.00
K. Linkus, Miami............. 10.00
V. Šalčiūnas,

Port St. Lucie .............10.00
A. Baltrukėnas, Dania .. 25.00
I. D. Anužiai, Troy......... 20.00
E. Janulis, Cleveland ... .10.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.
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