
Juozas Graužinis 
712$ S. California Avė, 
Chicago, III. o0629

UBTVVOS
NAC10NAUNS
M. MAŽVYDO
BIBLIOTEKA

' -J x

USPS 157-580

><
— THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER
6116 ST CLAIR AVENUE • PO. BOX 03206 ■ CLEVELAND OHIO 44103

Vol. LXXIII Gruodis - Decemher 8, 1988 Hr.47

TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Ūkiniai aspektai
Ieškant kelio į didesnį 

savarankiškumu
Vytautas Meškauskas

Kaip jau buvome prane 
šę, Kremlius, susirūpinęs Pa
baltos respublikų nepriklau
somybės troškimu, lapkričio 

- 4. į jas pasiuntė po 
politbiuro narį. Į Lietuvą bu
vo pasiųstas N. Sliunkovas, 
kuris vadovauja CK ekono
minei komisijai, tvarkančiai 
ūkinius persitvarkymo reika
lus. Jis buvo susitikęs su tos 
srities vadovais, krašto moks 
lininkais ir įmonių direkto
riais. Atvirumo laikais dalis 
tame susitikime pareikštų 
nuomonių buvo vėliau EL
TOS paskelbta.

Į akis krinta gana dide
lis Maskvos ir Vilniaus pa
žiūrų į ūkinius reikalus skir
tumas. Tiesa, N. Sliunkovas 
reikalavo, kad žmogus turi 
virsti ne formaliu, bet tikru 
gamybos priemonių šeimi
ninku. Reikia įdiegti tokius 
gamybinius santykius, kurie 
geriausiai atitiktų kiekvieno 
žmogaus ir visuomenės inte
resus. Tai lengviau pasiekti 
decentralizuotam ūkyje, bet 
tokia kryptis neatpalaiduoja 
nuo centrinio planavimo, 
kuris turi nustatyt pagrindinę 
politiką. Kol kas, kaip irgi 
buvom pranešę, bus pravesti 
stambūs eksperimentai Pabal
tijo respublikose, Baltarusi
joje, Maskvoje, Sverdlovs- 
kio srityje ir Totorijos AT- 
SR. Tuos bandymus išana
lizavus, nuo 1991 metų į 
ūkiskaitą bus pervesta visa 
Sovietija.

Lietuvos Mokslų Aka
demijos Ekonomikos institu
to direktorius E. Vilkas aiš
kino, kad norinti išnaudoti 
žmogų jo paties ir aplinkos 
naudai, ta organizacija kur 
jis dirba turi būti ekonomiš
kai savarankiška, t.y. turi tu
rėti pakankamas ekonomines 
teises ir ekonominę nepri
klausomybę. Žmogus tačiau 
nenori vien tik daugiau už
dirbti, bet ir turėti tam tikrą 
socialinę infrastruktūrą, ku
rioje jis gyvena.

Akademikas manė, kad 
visa Sovietų Sąjunga turi bū
ti kiekvienos įmonės rinka, 
tačiau visos įmonės savaran
kiškai veiktų toje rinkoje. 
Respublikos neturi būti var
žomos renkantis partnerius, 
ekonominius ryšius. Nuo 
čia prasideda rinka, o ne nuo 

kainų, materialinio-techninio 
tiekimo reformų.

A. Sliunkovas tačiau 
pirmiausiai reikalavo kainų 
formavimo mechanizmo. 
Problemą sudaro tas faktas, 
kad prekių yra mažiau negu 
pinigų apyvartoje. Vilko 
nuomone, negalint prekių pa
siūla sunaudoti sutelktus pi
nigus, reikia juos užšaldyti, 
padidinant palūkanų nuošim
tį taupomose kasose, arba 
leisti pramonės įmonėm iš
leisti akcijas, kurias įsigytų 
darbininkai, gaudami už jas 
pelno procentą. Sliunkovas 
tai laikė kamparu, kuris gali 
kiek padėti širdžiai, bet nega
li jos išgydyti. Vilkas teigė, 
kad toliau pradės veikti ūki
nis mechanizmas, padidinda 
mas gamybą. Sliunkovas 
atkirto kad atlyginimas jau 
šiais metais padidėjo 9 nuo
šimčiais, bet gamyba atsili
ko. Vilkas aiškino, kad tai 
todėl, kad dar nedirbama pa
gal tikrą ūkiskaitą. Sliunko
vas nurodė gatvių šlavėjų pa 
vyzdį. Jos gaudavo po 80 
rublių į mėnesį tačiau visai 
nesistengė, aiškindamos, kad 
už tokį atlyginimą negalin
čios našiau dirbti. Ieškant 
išeities joms buvo leista šluo
ti du ruožus, už tai gaunant 
160 rublių atlyginimo. Pini
gus jos pasiėmė, bet gatvės 
ir toliau liko nešvarios.

Aplamai, Slinkovas ra
gino imtis iniciatyvos ir ant 
stalo pakloti realią medžia
gą. Ir taip pažiūrėti ar nėra 
prieštaravimų teoriniams pa- 

(Nukelta į 3 psl.)

Reikia ką nors daryti ... Iniciatorių grupės pasitarime: I. Bublienė, S. Gedgaudienė, I. Gedrienė, 
D. Vodopalienė, V. Apanius. V. Bacevičiaus nuotr.

Nuotrauka iš Vilniaus. Rusų kalba plakatas skelbia Lenino posaki: Jokių privilegijų nei vienai 
tautai, nei vienai kalbai. Kairėje panašus plakatas lenkiškai.

DEMONSTRACIJOS UŽ BALTU NEPRIKLAUSOMYBE
Pasaulio lietuvių skau

čių seserijos vyriausioji skau
tininke Stefa Gedgaudienė, 
patyrusi, kad Baltų komitetas 
nesiima jokios viešos akcijos 
iiiivrmuvti Amerikos visuo
menę apie Pabaltijo kraštų 
laisvės siekius ir Gorbačiovo 
neištęsėtus laisvės pažadus, 
suorganizavo Clevelando pa- 
baltiečių ad hoc komitetą, ku 
ris rūpintųsi viešos demons-

Estas Toomas Tubalkain, paruošęs anglų kalba pareiškimus, 
Ingrida Bublienė, K. Vaičeliūnienė, A. Miškinis.

S. Gedgaudienė, G. Kudukienė ir pabaltiečių komiteto pirm. 
Maris Mantenieks diskutuoja demonstracijų ruošimą.

V. Bacevičiaus nuotr. 

tracijos surengimu Clevelan
de.

Vyriausioji skautininke 
tuojau kreipėsi į Seserijos ir 
Brolijos vadovus JAV ir pa
prašė, kad jie organizuotų ar
ba paremtų kitų rengiamas 
demonstracijas Gorbačiovo 
atvykimo į Jungtines Tautas 
proga.

Ad hoc komiteto pirmi
ninku buvo išrinktas Pabal-
tiečių komiteto Clevelando 
pirm. Maris Mantenieks. 
Gražina Kudukienė sutiko 
užmegzti ryšius su Kongreso 
nariais, miesto ir apskrities 
vadais, Ingrida Bublienė su 
Baltųjų Rūmų administracija 
ir amerikiečių spauda bei te
levizija, estas Toomas Tubal
kain suredagavo pareiškimus 
anglų kalba. Algis Miškinis 
ir Gintas Gaška sutiko rūpin
tis įvairiais technikiniais dar
bais.

Šio komiteto kelių die
nų bendro darbo rezultatai:

• Trečiadienį, gruodžio 
7 d., 12 vai. Clevelando mies 
to centre prie Karių ir Jūrei
vių paminklo įvyksta pabal-

(Nukelta į 3 psl.)
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SSSR konstitucijos pakeitimai. - Smūgis savarankiškumui. Rusų 
_ imperija iš Londono stebint. - Arafato neįsileidimas į JAV. _

■ Iš kitos pusės

”Mes pavargome gyven
dami pagal įsakymus iš vir
šaus, kurie ištisus dešimt
mečius ribojo mūsų nepri
klausomybę ir asmenišką 
iniciatyva” — pareiškė Lie
tuvos TSR Aukščiausios Ta
rybos pirmininkas Vytautas 
Astrauskas Maskvoje pra
sidėjusioje Sovietijos Aukš
čiausios Tarybos sesijoje.

Ji buvo sušaukta naujai 
Sovietijos konstitucijai pri
imti, pagal kurią ateinantį 
pavasarį turėtų įvykti rin
kimai į Liaudies Kongresą. 
Savaime aišku, kad atski
ros respublikos nori turėti 
galimai daugiau nepriklau
somybės, kam tačiau prie
šinasi ligšiolinės centraliza
cijos šalininkai, iš to turė
ję ir asmeninės naudos. 
Pats Gorbačiovas, davęs ža
lią šviesą atskirų tautybių 
judėjimui, dabar pradėjo 
trauktis atgal. Jis pareiš
kė, kad per daug decentra
lizacijos būtų nesveika: 
"Visos respublikos turėtų 
būti užinteresuotos turėti 
galingą centrą, kuris garan
tuotų jų nacionalinių pro
blemų sprendimą".

Kaip žinome estų Aukšč. 
Taryba buvo priėmusi įsta
tymą, skelbiantį, kad tik jos 
patvirtinti Sovietijos įsta
tymai galioja jų šalyje. So
vietijos Aukš. Tarybos pre
zidiumas tokį įstatymą pa
skelbė nekonstituciniu, kam 
dabar pritarė ir jos plenu
mo dauguma. Prieš posėdį 
išdalintoje kalboje Gorba
čiovas prieš tai pasisakė 
ypatingai aštriai, tačiau sa
vo kalboje tą sakinį pralei
do. Jis pareiškė, kad su
prantąs respublikų nepasi
tenkinimą ir padarysiąs žy
gių nesusipratimus išsklai
dyti. Tas reikalas dar bū
siąs svarstomas partijos 
CK posėdyje pavasarį ar 
ankstyvą vasarą.

★
Partijos ideologinės ko

misijos pirmininkas Vadim 
A. Medvedev pareiškė spau
dos konferencijoje Maskvo
je, kad Solženicyno knygos 
Sovietijoje nebus leidžia
mas, nes jų autorius yra 
nusistatęs prieš visą tai, 
kuo remiasi dabartinė So
vietija. Kremlių ypatingai 
užrūstino paskutinė Solže
nicyno knyga ’Leninas Zue- 
riche’. Joje teigiama, kad 
Leninas gavęs 50 mil. mar
kių iš vokiečių revoliucijos 
Rusijoje kurstymui.

★

Konstituciniai pakeiti
mai Sovietijoje parodė, kad 
ten senai rusenanti kiekvie
nos imperijos išsiskirstymo 
tendencija, kitai progai pasi
taikius, gali dar smarkiau įsi - 
liepsnoti. Juk Rusija yra pas

kutinė dabartinio pasaulio 
imperija, kartu su - palyginti 
mažom valstybėm - Pietų Af
rika ir Izraeliu.

Britai, kurie savo impe
riją išskirstė po antrojo pa
saulinio karo ir nenorom li
ko tik ten, kur jų prašė vie
tos gyventojų dauguma, kaip 
Šiaurės Airijoje, gali būti pa 
vyzdžiu sovietams. Ir iš tik
ro, londoniškis THE ECO- 
NOMIST lapkričio 26 d. lai
doje bando į dabartiną rusų 
imperijos padėtį pažiūrėti 
Gorbačiovo akimis. Jis yra 
komunistas, kuris supranta 
pasikeitimo reikalingumą, 
bet jis nenori visai atsisakyti 
komunizmo. Jis gali būti vi
sai ramus tik dėl savo 4000 
mylių besitęsiančio užnuga
rio nuo Maskvos iki Vladi- 
vastoko ir Kamčatkos. Tas 
didelis plotas priklauso ru
sams, kaip Amerika iki San 
Francisco amerikiečiams.

Vakaruose tačiau Rusi
ją nuo tikros Europos skiria 
dvi juostos. Pirmąją sudaro 
8 nominaliai nepriklausomos 
bet komunistų valdomos 
valstybės. Jos neramios 
nuo pat pirmųjų savo egzis
tencijos dienų 1945 m. An
trą juostą sudaro pačios So
vietijos respublikos: Estija, 
Latvija, Lietuva, Baltarusija, 
Ukraina, Gruzija ir Armėni
ja. Dvi jų apgyventos slavų, 
bet ne pačių rusų. Kažkas jo
se darosi, ko negalima iš
spręsti pagal komunizmo 
mokslą'. Tam reikia atsimin
ti caristinės Rusijos ekspan
siją į Europą ir Aziją kartu. 
Nuo 18 amžiaus iki 20 am
žiaus vidurio toji ekspansija 
buvo varoma įsitikinimu, ku
riuos nūdien visi laiko kvai
lybe.

Mahometonų apgyven 
tos respublikos buvo įsigy
tos panašiais motyvais į, bri
tų, kurie tuo laiku įsitvirtino 
kitoje Azijos dalyje. Tiek 
britai, ir rusai manė, kad tai 
jų uždavinys, nes baltieji mo 
kėjo geriau valdyti už vieti
nius. Ilgainiui tačiau kitų 
imperijų valdytojai apsižiū
rėjo, paraudo iš gėdos, ir pa
sitraukė. Bet ne rusai - dėl 
to, kad rasinę aroganciją jie 
pakeitė marksistų. Komu
nistai turi teisę kitus valdyti, 
nes - kaip pirmiau baltieji - 
tik jie sugebą geriau valdyti! 
Dėl to beveik pusė tuzino 
mahometonų apgyventų jų 
respublikų dar neturi nepri
klausomybės.

Nuvertus šachą ir įsiga 
Įėjus fundamentalizmui Ira
ne, revoliucija iš čia galėjo 
persimesti į sovietines res
publikas, bet sovietai gerai 
jas kontroliavo ir dalis maho

metonų susigyveno su sovie
tine tvarka. • ••

Tai tačiau nėra pasku
tinis žodis (per paskutines 
riaušes Azerbaidžiano sosti
nėje Baku buvo iškeltas Kho 
meinio portretas). Net pagal 
sovietų standartą, ūkinis gy
venimas ten yra primityvus. 
Brežnevo laikais ten daugiau 
siautė korupcija, ir gimimų 
skaičaus skirtumas yra toks 
didelis, kad matomai keičia 
sovietų karių veidus.

Pirmasis sprogimas ta- : 
čiau įvyko pačios Sovietijos į 
Vakaruose. Ir nesunku su
prasti kodėl. Ten išryškėjo 
visos rusų imperinės politi
kos prieštaravimai. Aišku, 
kad rusams rūpi jų Vakarų 
sienos. Per ten atėjo įsiver
žiančios armijos, bet rusai 
patys vis negali apsispręsti, 
ar jie europiečiai ar ne. Hit
lerio pralaimėjimas davė 
jiems progos įsiveržti toli į 
Europą. Jie per daug apžio
jo dėl to, kad 8 nominaliai 
nepriklausomos valstybės 
nenori komunizmo. Per 40 
metų Maskva varė dvigubai 
arogantišką politiką. Ji tei
gė, kad tik Marksas žino ką 
reikia daryti, o ką iš tikro gal
vojo Marksas, žino tik patys 
rusai.

Sovietų imperija dar 
visiškai neišnyks. Gorbačio
vas yra tam per geras komu
nistas ir politikas. Bet ji ne
gali nepasikeisti. Nėra pras
mės klausti, ar tai naudinga 
ar nepageidautina, lygiai 
kaip į tą klausimą niekas ne
žinojo atsakymo prieš 50 me
tų, britams atsisakant nuo sa 
vo imperijos. Viena aišku, 
kad gimsta naujos jėgos, se
nos nyksta, istorinės klaidos 
pripažįstamos. Net ir mark
sistai sutinka, kad tokiais at
vejais permainos yra neišven
giamos.

Valstybės Sekretorius
G. Shultz įsakė neduoti įva
žiavimo vizos PLO vadui 
Arafatui, kuris norėjo pasa
kyti kalbą JungtiniųTautų 
visuotiname suvažiavime 
New Yorke. Toks sprendi
mas beveik visame pasauly
je sukėlė pasipiktinimo.

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO m LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

”Mes žinome kiek buvo atsilikusi Lietuva” — pareiš
kė Gorbačiovas, prieštaraudamas Pabaltijo respublikų 
šiltam savo praeities prisiminimui ir norui laikyti visa 
tai, kas yra jų teritorijose, skaityti savo nuosavybe tam, 
kad galėtų ją geriau tvarkyti. Gorbačiovas turbūt dau
giau klauso savo patarėjų aiškinimo, kad Sovietija į Lie
tuvą daugiau investavo negu iš jos gavo.

Koks iš tikro buvo Lietuvos 'atsilikimas’ nepriklau
somybės metais parodo nenuginčijamas faktas, kad į ją, 
o ne į sovietinį rojų bėgo kas tik galėjo. Kam prisiminti 
gražiai praeitį, jei ji buvo bloga?

Sovietijos praeitim Gorbačiovas tikrai negali pasi
girti. Jis verčiau žiūrėtų į ateitį — juk blogiau kaip So
vietijoje niekur negalėjo būti. Taip tačiau jam neleidžia 
elgtis jo aplinka. Atrodo, kad Sovietijoje dar nepribrendo 
'revoliucinė situacija’, kuri priverstų atsisakyti senos 
tvarkos. Jos nenorima pakeisti, bet tik sulopyti.

Tai labai ilgas ir sudėtingas procesas. Svarbiausia — 
nepakenčiąs tiesos. Reformas ilgą laiką buvo stengiama
si pateisinti... Lenino mokslu, kurį, girdi, iškraipęs ne
naudėlis Stalinas. Pasitaiko tačiau tokių dalykų, apie ku
riuos Leninas nebuvo nei girdėjęs nei sapnavęs. Tai rei
kalauja 'autoritetingo’, atsieit, privalomo aiškinimo. Iš 
tikro tai šalį grąžina į stagnaciją, iš kurios norima ją 
ištraukti.

žinoma, gyvenimas eina savo keliu, jis keičiasi sun
kiai ir skausmingai ,bet vis tiek keičiasi. Seni stabai, 
jei paliekami, pradedami visai dėl ko kito garbinti, štai 
N. Y. TIMES Kari E. Meyer savo kelionės po Rytų Eu
ropą prisiminimuose pastebi, kad Vilniuje vis dar šven
tove laikomi namai, kuriuose gimė Dzeržinskis, čekos 
įkūrėjas, ir pati gatvė dar vadinama jo vardu. O Var
šuvoje jam yra pastatytas prašmatnus paminklas. Jo 
statula pilna revoliucinės ugnies. Ir lenkai ją gerbia. Ko
dėl? Nei vienas lenkas nėra daugiau išžudęs rusų, kaip 
tas Dzeržinskis. (vm)

Tiesa, PLO kartais ver
čiasi terorizmu, bet tai daro 
ir kitos valstybės su Sovieti
ja priešakyje, ir niekas dėl to 
neatsisako paklausyti jų at
stovų ar vadų. Tiesa, PLO 
nėra valstybė, o JT sudaro 
tik valstybės ir PLO įsilei
džiama tik kaip 'stebėtojas', 
o ne pilnateisis narys.

Tačiau, šiaip ar taip, 
paskutiniai neramumai Izra
elio okupuotose teritorijose 
pareikalavo virš 300 užmuštų 
ir 5,000 suimtų. Ten yra to
kia padėtis, kuri - pagal visas 
žmoniškumo ir tautų apsi
sprendimo teises - neturėtų 
būti, ir palestiniečių niekas 
kitas neatstovauja kaip tik 
PLO.

Politiškai iš to JAV nie
ko nelaimi, nes JT visuotinas 
susirinkimas bus perkeltas į 
Ženevą Arafato kalbai išklau 
syti. Tai panašu į situaciją 
po antrojo pasaulinio karo, 
kada karo nusikaltėliais buvo 
pripažinti tik nugalėti, o juos 
teisė tokie, kurie faktinai per 
karą dar daugiau nusikalto.

Skaitykif ir platinkit 
DIRVĄ

Savininkas J. Mažeika

RUOŠIA SKUNDĄ 
JUNGTINĖMS TAUTOMS

Associated Press žinių 
agentūra iš Maskvos prane
ša, kad Lietuvos persitvar
kymo sąjūdžio vadovybė 
ruošia formalų skundą 
Jungtinėms tautoms dėl so
vietinės okupacijos Lietu
voje. Skundas pasieksiąs 
Jungtines Tautas prieš Mi- 
kailui Gorbačiovui atvyks
tant į JAV.

Persitvarkymo sąjūdžio 
atstovas Kazimieras Motie
ka AP agentūrai Maskvoje 
pareiškė, kad visa tai, kas 
Lietuvą smaugė ir toliau te- 
besmaugia.

MOLD MAKERS — Tool Makers 
Skilled Machinists. Exper. Excel. 
■vvorking condition. Pay commensu- 
rate with exper. Benefits. Reply ACRA 
Mold & Eng., 1315 Voodmere, Tra- 
verse City, MI 49684. (44-46)

RN’S/LPN’Š
Bryan Center of Asheboro, N. C. needs 
RN & LPN’s for all shifts. Long term 
care experience desired. Competitive 
salary plūs benefits including a hir- 
ing bonus, relocation allowance, as- 
sistance with spouse employment 
and educational assistance.
Call collect Mon.-Fri. between 9 am 
— 4 pm 919-629-1447 to MR. VINCE 
HOSKYNS ADMINISTRATOR, or 
MORTH ROGERS D. N.

BRYAN CENTER OF 
ASHEBORO

P. O. BOX 19128
ASHEBORO, N. C. 27293

(45-50)
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Pamoka ateičiai
Ar laikas šunis lakinti, 

kai sugaudžia medžioklės 
ragas? - dar mokyklos suole 
girdėta parafrazuota patarlė, 
klaustuko ženkle tinkanti 
veik visoje mūsų veikloje, 
pastoviai grįždama skam
bėjo ausyse ypač stipriai 
praėjusią savaitę.

Paskutinieji įvykiai Pa
baltijy nustebino ne tik mus, 
bet ir visą laisvąjį pasaulį. 
Ligi šiol gana abejingai į 
klausimą žiūrėjusi didžioji 
spauda staiga atrado sienas, 
istoriją, pavardes-vardus, 
politinės eigos faktus ir ’etni- 
kus' čionai. Pasiuntė net ko
respondentus į ten, ypač su
sidomėdama vietinių pabal
tiečių reakcija Gorbačiovui 
atvažiuojant į JAV. Paga
liau veltui gavome tai, ko ne 
galėjome anksčiau už pini
gus pirkti. Ir kuo buvo į tai 
atsakyta? Kaip pristatėme 
mes savo, kaip lietuvių, rei
kalą iš tikro nesitikėta pro
ga?!?

Teisybė, po ilgokos ty
los dėl įvykių Lietuvoje, ne
pilnom dviem savaitėm likus 
iki Gorbačiovo atvykimo, į 
spaudą išėjo veiksniai su sa
vo atsišaukimais ir bendru 
pareiškimu bei nurodymais, 
prašydami visuomenės para
mos laiškais, telegramomis 
ir telefoniniais skambinimais 
vyriausybei, jiems siekiant 
pasimatyti su atitinkamais 
valdžios pareigūnais. Ir vis
kas. Nebuvo konkrečių, ko
ordinuotų ir atsakingų direk
tyvų. Nebuvo akcijos cen
tro, kuris sektų ir reaguotų į 
padėties diktuojamus reika
lavimus bei galimybes. Lai
ko ribotume tai, geriausiu at
veju, tebuvo pasyvus veiks
nių reagavimas, kuris iššau
kė lygiai tą pačią reakciją ir 
jų atstovuose periferijoje. 
Laikrodžiui tiksint valandas 
į negrįžtom ybę, buvo tik grą- 
si pasyvumo tyla.

Tačiau tai nereiškė tik
rojo išeivijos balso. Paskiro
se vietose, asmenine inicia 
tyva gimė judėjimas tarytum 
įrodymui, kad keli rinktieji 
asmenys negali patys vieni 
išnešti sprendimų esminiais 
klausimais, kad tauta - tiek 

pavergta, tiek išeivijoje - tu
ri teisę apsispręsti ir pasisa
kyti, kovoti už savo teises. 
Nežinia kokie bus galutiniai 
šių pastangų rezultatai ir čia, 
bet nėra abejonės, kad jų dė
ka New Yorko demonstraci
joje bus daugiau žmonių, 
kad - siekiant iškelti Pabalti
jo tautų laisvės klausimą Pre 
zidento susitikime su Gorba
čiovu - Baltųjų Rūmų tele
fonas bus dažniau skambė
jęs, kad laiškų, telegramų ir 
peticijų parašų skaičius pa
didėjo ne vieną, ir ne du kar
tus, kad lokalinės spaudos ir 
televizijos dėmesys į tai bu
vo atkreiptas žymiai stip
riau.

Nors bendroji tautiečių 
reakcija buvo nuostabi, būtų 
klaidinga tuo pasididžiuoti. 
Buvo bereikalingai sugaišta 
tiek daug laiko beieškant in
formacijų, gaunamoms prieš' 
taraujant viena kitai, mėgi
nant nors truputį derinti vyks
mo eigą skirtingose vietovė
se didesniam efektingumui. 
Toli gražu nebuvo išnaudota 
visos galimybės, nepajung
tos visos pajėgos, sugebėji
mai, kontaktai. Kelių dienų 
laikotarpyje reikėjo atlikti 
darbą, kuriam buvo galima 
turėti savaites laiko. Ir jeigu 
Vingio parkas galėjo sutrauk 
ti minias žmonių, kas trukdė 
mums užpildyti New Yorko 
gatves? Jeigu pavergtoje 
Lietuvoje buvo surinkta vos 
ne du milijonai parašų, kas 
neleido mums viršyti tai? 
Visiems pabaltiečiams?!?

Nežinia kada ir kokia 
forma nauja proga pasitai
kys. Bet ne viskas bus pra
rasta ir dabar, jeigu ši patir
tis bus priimta, kaip pamoka 
ateičiai. Jeigu sutiksime, 
kad ir geriausiųjų vadų pas
tangos nebus efektingos, jei 
bus užsidaryta tiktai savo 
rinktųjų ratelyje, be visų pa
ramos, kaip ir atskaitomy
bės visiems kitiems. Jeigu 
laisvės fakelas bus ne papuo 
šąlu, bet tikruoju siekio sim
boliu, nesunkinamu asme
niškumo grandinėmis.

Būtų ramiau miegoti 
žinant, kad tikrai yra deda
mos pastangos apjungti vi-

Demostracijos...
(Atkelta iš 1 psl.) 

tiečių demonstracija, kurios 
tikslas atkreipti Amerikos vi
suomenės ir vyriausybės dė
mesį, kad Lietuva, Latvija ir 
Estija dar tebėra okuopuotos, 
kad tų kraštų tautos viešais 
aktais pademonstravo, kad 
jos nori suverenumo statuso 
ir valstybinės nepriklauso
mybės.

• JAV vyriausybė pra
šoma apie tai aiškiai ir tvirtai 
priminti Gorbačiovui, kad Pa - 
baltijo respublikų žmonės te
belaukia jo pažadėtosios lais
vės ir pilnutinio žmogaus tei
sių vykdymo.

• Kad ši demonstracija 
būtų sėkminga, komitetas pra
šo, kad visi pabaltiečiai tre
čiadienį 12 vai. susirinktų 
Clevelando miesto centrinėje 
aikštėje. Prašomi atvykti visi 
su vėliavomis ir vėliavėlėmis 
- Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Amerikos, organizacijų, kad 
miesto centras paskęstų vėlia
vose, kaip Vingio parkas Vil
niuje.

• Demonstracijoje nu
matyta trumpa programa - 
maldos, valdžios atstovų pa
reiškimai, memorandumo pa
skelbimai.

• Lietuviai į demonstra- 
ciją gali vykti autobusu. Tre
čiadienį reikia susirinkti Lie
tuvių Namų kieme, iš kur bus 
išvažiuojama 11 vai. ryto, 
punktualiai. Po demonstra
cijos autobusas grįž vėl prie 
Lietuvių Namų. Kelionė nie
ko nekainuoja. Išlaidos bus 
padengtos iš gautų aukų.

sas pajėgas - galinčias kurti, 
duoti, remti ir veikti - paski
riems nesutarimams dings
tant didžiojo tikslo šviesoje. 
Būtų drąsiau žinant, kad į 
ateitį žvelgiama be abejonės 
tikint laimėjimu, nežiūrint 
kaip sunkus būtų kelias, ir 
nesitenkinant tiktai laisvės 
prošvaistėmis, nuosavo duo
nos kepalo trupiniais.

Pabaltijo tautos Dovy
du stojosi prieš Galijotą. Ar 
galime mažiau reikalauti, net 
nestatydami savęs į jokį pa
vojų? Tauta pasirinko sau 
kovos kelią - mūsų vieta ša
lia jos. Negali būti pateisina
ma nė viena praleista proga 
- mes neturime laiko laukti 
ir augti. Mes galime tiktai 
augti savo kovoje, nes išeivi
jos lietuvio dalia - būti visa
da parengties stovyje, kad 
galėtume efektingai ištiesti 
tautai ranką kada ir kur ji 
bus to reikalinga. Dešimt
mečiais besitęsusių pastangų 
ir darbo rezultatai turi būti 
sistematingai sutvarkyti ir 
paruošti taip, kad būtų mato
mi bei prieinami net ir mo
mentiniam panaudojimui be 
ieškojimų. Neatidedant to 
rytdienai.

• Raginta, ir duota in
formacija, skubiai skambinti 
į Baltuosius Rūmus prezi
dentui ir viceprezidentui, pra
šant, kad pasitarimuose su 
Gorbačiovu Prezidentas iškel
tų Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos laisvės klausimą.

• Pravestas laiškų rašy
mo bei telegramų siuntimo 
vajus abejose parapijose.

• Peticijos lapai su pa
rašais pristatomi į Lietuvių 
Namus pirmadienį iki 9 vai. 
vakare. Yra sutvarkyta, kad 
tai bus laiku perduota Baltie
siems Rūmams, prieš Prezi
dentui susitinkant su Gorba
čiovu. (jst)

Ūkiniai aspektai...
(Atkelta iš 1 psl.) 

siūlymams. Girdi, kur eko
nomistų tiesa? O gi ant pieš
tuko smaigalio ... Imkite ir 
paskaičiuokite Lietuvai!

Lietuvos TSR finansų 
ministras R. Sikorskis at
skleidė, kad finansuose kol 
kas nėra net elementarinių 
ūkiskaitos elementų, o tėra 
biudžetinių skaičių ekvilib
ristika nuo vienos lentynos 
ant kitos. Iš sąjunginio biu
džeto reikia gauti kompensa
ciją už visai sąjungai teikia
mus mėsos ir pieno produk
tus mažesnėmis už savikainą 
kainomis. Sekantiems me
tams respublikai įrašytas 
4.8% deficitas. Gal jį gali
ma būtų padengti iš šių metų 
likučių, tačiau Lietuvoje iški
lo kita problema, kurios nėra 
kitose respublikose.

Joje priimtas įstatymas 
dėl reabilitavimo visų tų, ku
rie buvo ištremti už respub
likos ribų 1941-51 metais. 
Dėl to reikia ieškoti didžiu
lių pinigų sumų, kad būtų 
galima atlyginti šioms šei
moms padarytą materialinę 
žalą, pasakė R. Sikorskis. 
Tam prireiks maždaug pusės 
milijardo rublių . ({domu, 
kad Sikorskis užmiršo pami
nėti, kad išvežimai ir atlygi
namas už juos nėra vien tik 
Lietuvos TSR problema. 
Buvo vežami ir latviai su es
tais, lenkai, patys rusai ir vi

LITHUANIAN RADIO PROGRAM
4249 LAMBERT RD. / CLEVELAND, OHIO 44121

GIRDIMA SEKMADIENIAIS 
8:00 — 9:30 RYTO 

iš John Carroll universiteto radijo 
stoties FM banga 88.7 — stereo.

Radijo studijos tel. 397-4438

Lietuviška muzika, žinios, Keliaujančio mikrofono reportažai, 
įvykiai Lietuvoje, istorinės ii- literatūrinės vinjetės.

Programos vedėjas — Juozas Stempužis 
4249 Lambert Road, Cleveland. Ohio 44121 

Tel. (216) 382-9268

sų kitų tautybių asmenys, ku 
rie visi turėtų būti atlyginti 
už padarytą skriaudą.)

Ekonomikos mokslų 
daktaras, profesorius A. Mi- 
linkovas (atrodo, atsivežtas 
Sliunkovo) prikišo lietuviam 
kad tie per daug akcentuoja 
nuosavybės klausimą, norė
dami ją pervesti respublikai. 
Girdi, iš jūsų išeina, kad res
publikos nuosavybė - tai, kas 
šiandien yra jos teritorijoje. 
Kodėl tas šiandien yra? Visa 
šalis (t.y. Sovietiją) įdėjo 
maždaug 40 milijardų rublių. 
Kodėl tai respublikos nuosa
vybė? Iš šios nuosavybės iš
plaukia antrasis pasiūlymas 
turėti savarankišką valiutą. 
Miliukovo nuomone, tai iš 
viso antilogika, nes visas pa
saulis eina prie vieningos va
liutos, prie bendros rinkos. 
Kita valiuta - kita valstybė.

E. Vilkas į tai atkirto, 
kad ekonominis mechaniz
mas prasideda nuo savaran
kiškumo. O jūs (sovietai) no
rite priversti mus daryti tai, 
ko mes daryti nenorime. Ir 
nenorite, kad mes parodytu
me, kaip mes sugebame tai 
padaryti. Mes galime parody
ti, atsakyti į klausimus, kurie 
iškyla šalyje.

Sliunkovas padėkojo už 
aktyvų pokalbį ir pareiškė:

"Mes priskiriame jūsų 
respubliką prie tų, kurios vi
sada daug, naudingai ir kūry
biškai dirbo ekonomikos to
bulinimo ir valdymo srityse".

Nepaisant tokios man
dagios pabaigos reikia pakar
toti, kad lengviau ant griu
vėsių pastatyti naują pastatą, 
kaip seną atremontuoti, prisi
laikant nepanaikintų senų 
reikalavimų. Sovietiją jau 
pasiekė neatremontuojamo 
pastato stovį. Būdinga, kad 
pasikalbėjime jau nebuvo ci
tuojamas Leninas.

Antra vertus negali rei
kalauti, kad valdžia pati nu
sižudytų. Visiškai teisingai 
Sacharovas Amerikoje pareiš
kė, kad dabartinė Gorbačiovo 
valstybės santvarka gali atida
ryti kelią naujiems Stalinams, 
tačiau kaip pakeisi dabartinę 
santvarką pats neturėdamas 
absoliutės valdžios?
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Varpo šimtmetis ir Vincas Kudirka... (10)

Ir šviesa, ir tiesa
Vincas Trumpa

Metai XI. Lapkrity* — Gruodi* m. 1890.

VIRPĄS
Num. 6.

literatūros, politikos ir mokslo dvimėnesinis latkrastis.

žymus vokiečių psicholo
gas ir filosofas Vilhelmas 
Wundt’as (1832-1920) yra 
parašęs įdomią studiją apie 
tautų charakterius, kaip jie 
atsispindi jų nacionaliniuo
se himnuose. Būtų įdomu ir 
mūsų himną panašiai pa
analizuoti, ypač kad jis iš
siskiria iš daugelio kitų tau
tų himnų ne tik dideliu hu
manizmu, bet ypač dar ir 
tuo, kad jame nėra apelia
cijos į Dievą. Literatūros 
istorikas Vincas Maciūnas 
yra stropiai išstudijavęs vi
są istoriją, kaip dr. V. Ku
dirkos "tautišką giesmė", 
kurią su gaidomis jis pa
skelbė 1898 m. Varpo šeš
tajame numeryje, tapo mū
sų valstybiniu himnu.

Nors V. Kudirka vadina 
Lietuvą didvyrių žeme, ta
čiau jis nesiūlo sekti jos pa
vyzdžiu, o tik semtis jėgų 
iš jos istorinės galybės. V. 
Kudirka neagituoja už tau
tinį egoizmą, kas labai bū
dinga daugeliui nacianali- 
nių himnų, bet ragina visus 
eiti doros keliu ir darbuo
tis ne tik savo valstybės, 
bet ir visos žmonijos gero
vei. Labai suprantama, ko
dėl Kudirka taip karštai 
šaukė į tautinę vienybę. Bet 
turbūt pati prasmingiausia 
V. Kudirkos "tautiškos 
giesmės" eilutė:

Ir šviesa, ir tiesa mūs 
žingsnius telydi.

Jau minėjome, kaip dar 
gimnazistas būdamas V. 
Kudirka leido laikraštėlį 
"Klamstwo" (Melas), iro
nizuodamas v a r š u v iškę 
"Prawda" (Tiesą). Vėliau, 
recenzuodamas Jono Šliūpo 
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knygą "Lietuvos praeitis, 
dabartis ir ateitis", V. Ku
dirka gana smarkiai kriti
kavo Šliūpo bedievybę ir jo 
kovą su kunigais ir bažny
čia. Tačiau V. Kudirka ypač 
žavėjosi vienu dr. J. Šliūpo 
charakterio bruožu, būtent, 
"niekuomi nesulaikoma drą
sa sakyti į akis teisybę nuo
gą, tokią, kokia ji yra jo 
širdyje, jo persitikrinime" 
(Raštai, III t. 45 p.).

Tokios pačios drąsos ne
trūko ir pačiam dr. Vincui 
Kudirkai. Nesvarbu prieš 
ką toji nuoga teisybė būtų 
nukreipta: prieš išgverusią 
vietinę rusų administraciją, 
prieš Kauno gubernatorių 
Klingenbergą už jo žvėriš
ką susidorojimą su Kražių 
maldininkais, prieš Vilniaus 
generalgubernatorių Oržev- 
skį už paminklo atidarymą 
Muravjovui-Korikui Vilniu
je, prieš Vilniaus vyskupą 
Zvieravičių už jo dalyvavi
mą to paminklo atidaryme. 
Nepasigailėjo V. Kudirka 
nei caro Aleksandro III už 
jo rusifikatorišką politiką, 
nei popiežiaus Leono XIII 
už jo flirtą su Aleksandru 
II netrukus po Kražių sker
dynių.

V. Kudirka buvo nuomo
nės, kad "geriaus su teisy
be laimėti priešininką, ne 
kaip su melu — draugą". 
Tokią savo gyvenimo tai
syklę jis paskelbė 1895 m. 
Varpe, siūlydamas ir ki
tiems panašios nuostatos 
laikytis (Raštai, II t., 288 
p.). Nesvetima tokia nuo
staba buov ir mūsų liau
džiai, kuri ir patarlę susi
kūrė: su teisybe toliau nu

dirva

A. a. Daktaras Vincas Kudirka f.
M./XH. 1858. — f 18-/XI. 1899.

16 d. lapkričio mėnesio, vakare, apie 6-tų t 
valandų, šiuose 1899 metuose, peisiskyrė pu 1

netoli 41 metų amžiaus. * i
Kų padarė gero Lietuvai ir lietuviams, 

a a. Vincas, kiek pasėjų naudingų sėklų aot 
musų neapdirbtų dirvų 
hvo rastais, žodžiais ir 
darbais bus aprašytu ve 
.įsus A>-gi tik paminė 
-io trumpai gyvenimų a .i
V. Kudirkos

Gimė jisai Pakerių kai y
me Vilkaviėkio parapijoje, *Mh^|
Suvalkų gubernijoje (toje 
dalyje jos gyventojų, k, Ut
„Kapsais“) vediruian 
1858 metuose 31. dienų 
gruodžio mėn.ato. pagal 
naujųjj skaičių. Motina 
jo buvo Elsbirta (parai 
tėvus Jaainlevyi iutė). te 
vas-gi Motiejus Kudirka
abudu toomet pat tam susu 7^4
girna žmonės Jaunyste 
savo praleido a a. Vincas 
savo tėvų namuose, kurie
stovi ant paties ežero kranto, is kitns-gi puses 
tėvo kolionija prieina prie girios — lai-gi viela 
gana smagi Tėvai buvo žmonės gana gerai pa
siturintys*. kolionija gero lauko apie 70 margų. 
Pradėjęs eiti j mokslus jaunas Vincukas pasirodė 
esųs geros galvos. Pertai buvo atiduotas j 
„kliaaas“ Slarpolės, t y. į gimnaajjų. Kelin
tuose metuose pastojo jis j gijuasijų, tikrai 
nežinau, bet bene 1871 metuose, bent tikrai 
žinia, kad 1«77 metuose birželio mėnesyj pa
baigė tekias kliasas gimnazijos irtų pati ru
deni pastojo j Seinų rymo katalikų Dvasisiškų 
Seminarijų, kur prabuvęs beveik dvejus mokslo 
metus pavasari I?7m m gegužės mėnesyje 
atsiėmė savo popieras nuo seminarijos rogenso,

ad^, biuosc 1899 metuose, persiskyrė pu pačiuose metuose.vėl buvo priimtas į 7 ta* 
svietu daktaras Vincas Kudirka sulaukęs kliasp Starpolės gimnaujos. Gimuaaijoj moki-

•j P.r lai po savo luini ji. įsiusi pasirvjdsio 
.Vlasai Ksųasf*

važiuosi, kaip su melu.
Jeigu reikėtų pasakyti, 

kokia baisiausia blogybė 
yra apsėdusi šių dienų pa
saulį, turbūt, nesvyruodami 
turėtume pripažinti — me
las. Ne tik anas didysis "so
cialistinis" melas, ant kurio 
buvo pastatyta visa Stalino 
ir jo įpėdinių imperija, bet 
ir tas mažasis "kapitalisti
nis" melas, kuris nuostabių 
Amerikos statistikų apskai
čiavimu 20,000 kartų į sa
vaitę plauna mūsų smege
nis. Gerai sakė anas ne vie
nintelis Amerikos skeptikas 
ir cinikas H. L. Menckenas 
(1880-1956): "Vyrai, ku

riuos Amerikos žmonės dau
giausia garbina, yra patys 
a k i p lėšiškiausi melagiai; 
vyrai, kurių jie labiausiai 
neapkenčia, yra tie, kurie 
bando jiems pasakyti teisy

t. jr. itejo U ■eminirijot. po r»k»ryai luote

mokslu

-t

nosi jis getai, linkiai būdavo tarpe pirmutinių 
mokintinių ir apturėdavo pirmas dovanas už 

Gimnaziia baikis 1*61 metuose nu- 
valiavo | VarSavos dm- 
versitetf ant filioliogitko 
akynaus. kurį klausė vos 
t melus, ir 1882 metuose 
perėjo ant medicinas, ku 
oę pabaigė rudenyje 1889 
metuose Varšuvoje be
minant 1885 meluose ru 
lenyje buvo paimtas tan 
darų i kalėjimų ut prigu 
įėjimų prie slaptos prie! 
vaidilų einančios draugy- 
•lėk, aėHėio tik apie 3 ne- 
dėlias, kitokios baulmės 

Į» nuo vaidilos ne buvo, bei
■ universitetas pasirodė bat

vinis ut purių maskolių 
administracijų ir atstatė 
studentų V. Kudirkų ant 

metų nuo mokslo Apart 
tokių baisių atsilikimų su 

va kilia a. a Kudirka bebūdama universitete tu
rėjo daug vargo kušti, nės kartais ir duonos 
kųsnio pritrukdavo jam. Tai vis jau tnomrt p> 
ardė jo silpnų ii prigimimo') sveikatų, n ypač 
per iandarų visokius tyrinėjimus stud Ku
dirka jau labai pasibaigusiu iirodė. Prisimetė 
kosulys, kartais ir su kraujais, — todtiu jau 
universitete* bebūnant apsireitkė plaučių diio- 
vos tenklai. Laikui bėgant liga tai pati* 
malindavo, tai vėl labjaus pasirodydavo, ale 
jau neatstojo, iki ant galo pagalios visai ne- 
perkirto silpno siūlo gyvasties

Pabaigęs medicinos mokslus daktaras V 
Kudirka apsigyveno Sakių miestelvie Nan*

•) M st Ina jo n am irs jauna, aaaao usrnj., nav ma pariaa nousaa) liguaU, luuaaaaa (nao M»oi.>l suirs Jaau lr*fi UGva. Maiyl a. a. V lacaa Jsu ligi aunas llgalaa paėjo

bę". Prezidentiniai rinki
mai, manau, patvirtina tą 
Menckeno teiginį.

Nežinia, kas blogiau: ar 
bandyti apgauti žmogų do
leriu, ar melu. Greičiausiai 
vienas kitam padeda. Kol 
buvome biedniokai, jieško- 
dami savo kraštui taip rei
kalingų draugų, dažniausiai 
naudojomės melu. Taip vie
nas epistoralinės literatū
ros mėgėjas beveik kiek
viename laiške redakcijoms 
kalbėjo apie "Mindaugas 
the Great", be abejo, žino
damas, kad tai netiesa. Da
bar, kai jau truputį praku- 
tome, bandome pirkti drau
gus doleriais. "Tas pats vel
nias", būtų pasakęs dr. V. 
Kudirka.

Dažnai visokių iškilmių 
proga prisiklausius mela
gingų kalbų būna kažkaip 
nejauku jas palydėti tautos 
himno žodžiais:

Ir šviesa, ir tiesa mūs 
žingsnius telydi.

Sakoma, kad tik apie mi
rusį žmogų kartais neverta 
sakyti teisybės, nors V. Ku
dirka carui Aleksandrui III 
ir generalgubernatoriui Or- 
ževskiui mirus nesusilaikė 
nepareiškęs pasitenkinimo. 
Bet mūsų tauta dar nėra 
mirusi, kad jai būtų reika
lingas melas. Kartais sako
ma, kad ir mūsų priešai 
daug apie mus primeluoja. 
Tas tiesa, bet kovai su me
lu melas yra pats prasčiau
sias ginklas.

Be savo "tautiškos gies
mės" V. Kudirka yra para
šęs ir kitą labai įspūdingą 
eilėraštį apie tai, kas iš tik
rųjų yra didelis žmogus. Iš
vardinęs, kad nėra nei dide
lis, nei galingas žmogus, V. 
Kudirka tikrai didžiu pava
dina tą, "kursL į akis svie
tui pasako teisybe"

Minint Varpo šimtmetinę 
sukaktį galbūt labiausiai 
verta atsiminti ano meto 
varpininkų ir ypač dr. Vin
co Kudirkos tiesos meilę.
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Gerai, kad Lietuvos švieti
mo vadovybė atleido visus 
b a i g iančiuosius mokinius 
nuo istorijos egzaminų, nes 
kaip galima daryti egzami
nus iš melo. Manau, kad ir 
Lietuvoje, kur taip pat ruo
šiamasi Varpo šimtmetinei 
sukakčiai, bus irgi labiau
siai prisiminta Varpo ir dr. 
V. Kudirkos tiesos meilė.

PLASTIC EXTRUSION / CO-
EXTRUSION /THERMO — FORMINO 

OPERATORS
Have immediate openings for full 
time, experienced people to work 
various shifts. Very good wages & 
benefits. Respond to PACKAGING 
RESOURCES, INC., 5700 W. Shaffer 
Rd., Coleman, M! 48618. 517-465-
6105. (46-49)

MACHINISTS
JOURNEYMAN OR IST CLASS

SKILLED
Be able to sėt up work from blue 
prints & elose tolerance. A minimum 
of 5 years experience on milling ma- 
chines, Good benefits, and working 
conditions. Salary commensurate 
with experience and ability. Call 
401-946-4090. (46-49)

FAMILY PRACTICE 
PHYSICIANS

Florida Area
Community Health of South Dade 
offers comprehensive medical and 
mental health services for children, 
adults and the elderly. We are eur- 
renty seeking: Seeking Physiciant 
certified, that are Board eligible in 
family practice medicine, for our am- 
bulorantory & walk in unite.

We offer competitive salaries and 
benefits. Send your resume to:

TOM DAVSON, DIRECTOR OF 
PERSONNEL & PATIENT AFFA1RS,

COMMUNITY HEALTH OF
SOUTH DADE, INC.,
10300 S. W. 216 Street,
Miami, Florida 33190.

Or call: (305) 253-5100. EOE.
(47-3)

MACHINE 
MAINTENANCE 

MECHANICS
Maintenance mechanic is reqd. fo» 
the lst shift w/knowledge of Hyd- 
raulic & Pneumatic equipment is 
essential. We are seeking indivi- 
duals to solve a variety of nie- 
chanical problems w/Iittle super- 
vision. Equipment includes power 
presses, reduetion roll mills, & 
other machinery used in the ma- 
nufacture of metai stamping & 
heating elements. Salary commen
surate w/knowledge & exp. Please 
call JOE HOIDY, for appt. 201- 
686-7300.

TELEDYNE ADAMS 
1110 SPRINGFIELD ROAD 

UNION, N. J. 07083
An Equal Opportunity Employer 

(44-50)

TOOL MAKER 
MACHINIST

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

1RON WORKER — EXPERIENCED
IN LAYOUT OF PIPE RA1LS, ALL 
TYPES & CONFIGURATiONS. 
MUŠT BE EXP’D. GOOD PAY &
BENEFITS. 215-947-1867 OR 215- 
676-1867. (46-3)

WELDER — EXPERIENCED IN
ST1CK, M1G & TIG. MUŠT BE 
EXPERIENCED. GOOD PAY & 
BENEFITS. 215-947-1867 OR 215- 
676-1867. (46-3)

MACHINIST — Growing manu- 
facturing company in Portage has 
an opening for a machinist for 
precision hydraulies and electro- 
mechariical parts. Mušt be able 
to sėt up and run lathe, mill and 
grinder. Mušt read prints. CNC, 
jig and fixture and tool room ex- 
perience. Have good benefits. Re- 
ply .n vvriting only to: Fema, 
6666 Lovers Lane, Portage, M1 
49002, EOE M/F. (46-48)

S NEEDEDIMMEDIATELY
• Jig and fixture 

design/detail.
I • Product design/detail.

• Tooling design/detail.
• Applicon design/detail.
• 3 years minimum 

experience.
• Excellent benefits 
Please rush resume to:

Mike Barben 
Thomas Design 
And Engineering 

2029 S. Elms Road 
Swartz Creek, Ml 48473
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Satyros teatro ANTRO KAIMO 

sukaktuviniai spektakliai
Antanas Juodvalkis

lapkričio 
Jaunimo 
salėje. Į 
publikos

Humoro ir satyros teat
ras — ANTRAS KAIMAS 
sidabrinio jubiliejaus pro
ga, pasirodė su dviem spek
takliais 1988 m.
26 ir 27 dienomis 
centro didžiojoje 
abu spektaklius
prisirinko pilnutėlė salė ir 
balkonas, parodydama rei
kiamą dėmesį.

Prieš daugelį metų, tik 
atvykus ir pradėjus kurtis 
p a s t ovesniam gyvenimui, 
prasidėjo kultūrinė veikla 
ir dažnoje didesnėje lietu
vių nausėdijoje kūrėsi teat
rai, kurių šiandien vos keli 
vegetuoja. Šiuo, atžvilgiu ir 
išeivijos lietuvių sostinė 
Chicaga, nepasižymėjo teat
rine veikla, nors turėjo ir 
garsių aktorių bei vadovų, 
bet pritrūko ištvermės ir 
susiklausymo. 1963 m. Chi
cagoje įsisteigė humoro ir 
satyros teatras Antras kai
mas ir šiais metais atžymė
jo 25-rių metų sidabrinę su-, 
kaktį. Nuo 1968 metų Ant
ram kaimui ištvermingai 
vadovauja literatūros kriti
kas, prievaizda Algirdas Ti
tus Antanaitis.

Keitėsi aktoriai, gyvena
masis laikas statė savo rei
kalavimus, bet Antras kai
mas, ypač jo .vadovas paro
dė gyvastingumą ir ištver
mę. Jubiliejiniame spektak
lyje be nuolatinių jaunų ir 
jau pagyvenusių aktorių, 
įsijungė ir veteranai, nors 
ir trumpai išėję į sceną.

Gausus jų dalyvavimas pa
rodo, kokią svarbą turi te
atras jauniesiems akto
riams. Į lietuvių kalbos ta
rimą, prievaizda Titus krei
pė ypatingą dėmesį ir tuo 
prisidėjo prie lietuvių kal
bos kultūros ugdymo.

Jubiliejiname spektakly
je dalyvavo arti poros tuzi
nų esamų ir buvusių akto
rių, dabar išsibarsčiusių po 
platųjį pasaulį, sukūrusių 
šeimas, bet nenutraukusių 
ryšių su teatru. Buvo sma
gu matyti greta jaunų, stu
dentiškų veidų ir pagyvenu
sius, pražilusius bei prapli
kusius teveranus, atvyku
sius nuo Pacifiko ir Atlanto 
krantų ar šiaurės ir pietų 
Amerikos miestų. Scena vi
sus sujungė į vieną darnų 
vienetą.

Spektaklis buvo suskirs
tytas į tris dalis: (ne) vie
no dypuko gyvenimas, už
pernai, pernai ir šiemet. 
Pirmoje dalyje prisiminti 
pabėgėliai nuo Lietuvos sie
nos peržengimo ir gyveni
mo DP stovyklose. Veiks
me lydėjo atitinkami lietu 
viskų laikraščių užrašai, 
tuolaikinė informacija. An
troje dalyje — pasiruoši
mas emigracijai, pereina
mosios stovyklos, konsula
tai ir t.t. Trečioje dalyje, 
p e r g yvename pirmuosius 
žingsnius Amerikoje, susiti
kimus su ankstyvesniais 
emigrantais, darbo kasdie
nybe, šeimų ir vaikų proble-

BALTIC 
TOURS

| Palangę ir j Klaipėdą ekskursijos su pernakvo- 
jimu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos j Panevėžį 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

momis.
Spektaklis, su dviem per

traukom, užsitęsė tris su 
puse valandas, bet prabėgo 
nejučiomis ir neteko nuobo
džiauti. škicai įvairavo nuo 
minutinio pasirodymo iki 
keliolikos minučių. Vieni 
buvo įdomesni, kiti blan
kesni, bet visumoje geri ir 
patrauklūs. Pasigedome šių 
dienų, šios vasaros aktua
lijų iš Lietuvoje vykstančio 
persitvarkymo ir atvirumo, 
o medžiagos buvo ir yra 
apsčiai.

Išskirtinai reikia paminė
ti pastovesnius antrakai- 
miečius, būtent: veteranai 
— Romas Sakauskas, Jūra
tė Jakštytė-Landfield, Eu
genijus Būtėnas, Vida Gil- 
vydienė, jaunesni — Edvar
das Tuskenis, Indrė Toliu- 
šytė, Alida Vitaitė, na ir ži
noma ištvermingasis prie
vaizda Algirdas Titus An
tanaitis. Nepamirštini ir 
nematomi talkininkai, tvar
kantieji techniką, garsą ir 
šviesas — Jonas Kaunas ir 
dail. Vincas Lukas, šviesos 
ir garsas yra vieni iš svar
biausių spektaklio atributų. 
Tekstų autorių ir orkestrų 
bei chorų panaudotų ištrau
kų, nė nebandau išvardinti, 
nes jų yra daug ir dažnai 
po trumpą gabaliuką.

Jubiliejiniai spektakliai 
praėjo pakiliai ir sklandžiai. 
Vis dar atsiranda jaunų 
žmonių, kurie jungiasi į 
antrakaimiečių eiles, negai
lėdami nei laiko, nei poilsio, 
aktoriai ne visi gyvena 
Marųuette parko apylinkė
je ir kelionės atima nema
žai laiko. Linkime nepa
vargti ir toliau lietuvišką 
veiklą glostyti prieš plauką, 
nes ydų ir dabar netrūksta.

Beje, greta šampano bon- 
kų ir programos, ant stalo 
buvo padėtas pranešimas 
apie spaudai paruoštą ir 
Amerikos Lietuvių Biblio
tekos leidyklos leidžiamą 
knygą — VEIDAI ir TEKS
TAI. Knyga turėtų pasiro
dyti ateinančių metų pra
džioje. Dabar užsisakant, 
kainuos 20 doi. Užsakymus

ir čekius siųsti leidyklai — 
Lithuanian Library Press, 
Ine., 3001 W. 59th St., Chi
cago, III. 60629.

Knyga apims Antro Kai
mo atsiradimą ir veiklą. 
Turės 500-600 puslapių.

Užsisakykime iš anksto, 
nes vėliau kainuos brangiau 
(25 dol. plius persiunti
mas).

nu iškilių talentų koncertai 
nevisada atneša pelną, rei
kalingą radijo laidų išlai
kymui. Kartais džiaugiama
si išlindus su savais.

MARGUČIO KONCERTAS

Chicagoje renginių ne
trūksta kiekvieną savaitga
lį kas nors koncertuoja, ba- 
liavoja, politikuoja, ruošia 
meno parodas, minėjimus, 
susirinkimus ir kitus kito
kius subuvimus, tik spėk 
lakstyti, pamatyti ir (jei 
nepasigėrei) spaudoje pa
rašyti.

Chicagoje yra keturios 
žinomos salės: Jaunimo cen
tras, Lietuvių Tautiniai Na
mai, šaulių salė ir Balzeko 
lietuvių kultūros muziejus, 
o Lemonte jau pradeda ju
dėti ir Lietuvių centros. Sa
vaitgaliais visos salės yra 
užimtos ir visose vyksta 
įvairių paskirčių renginiai, 
nes Chiacgoje netrūksta or
ganizacijų, klubų ir klube- 
lių, kurie vis dar juda ir no
ri pasigarsinti.

Margučio ruoštas koncer
tas įvyko 1988 m. lapkričio 
20 d. Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Tokiame 
renginių kamšatyje vis dėl
to, prisirinko apypilnė sa
lė ir suteikė rengėjams rei
kiamą dėmesį.

Tai buvo neįprastas kon
certas, nes programą atli
ko iškylūs menininkai : 
smuikininkė Linda Ingrida 
Veleckytė ir pianistas Ed
mundas Saulius Cibas. Gir
dėjome Vitalį, Beethoveną, 
Shumaną, Dvorak-Kreislerį 
ir K. V. Banaitį. Smuikas 
visais laikais ir visada buvo 
patraukliausias instrumen
tas, o meisterės Veleckytės 
rankose ypatingai skambė
jo ir žavėjo susirinkusius.

Menininkams klausytojai 
nepagailėjo plojimų, o ren
gėjai ir gerbėjai smuikinin
kę apdovanojo gėlių puokš
tėmis.

Margučio vedėjas Petras 
Petrutis desperatiškai kovo
ja su finansiniais nedatek- 
liais, nes valandinė radijo 
laidų lietuviška programa 
yra brangi. Ruošiami jau-

Praėjusią savaitę Margu
čio vedėjas Petras Petrutis 
su nuolatiniais talkininkais 
(Leonu Narbučiu, Simu Ja- 
kubaičiu ir kitais) paskelbė 
ir vedė vajų, pavadintą 
MARGUTONU sutelkti lė
šas, susidariusioms radijo 
stočiai skoloms išlyginti.

Radijo laidų išlaikymas 
yra išlaidingas ir reikalin
gas visų paramos. Pasta
ruoju metu Margutis daug 
dėmesio skyrė įvykiams 
Lietuvoje, perdu odamas 
naujausias žinias, tiesiogiai 
gaunamas iš mūsų informa
cijos centrų. Telefoniniai 
ryšiai kainuoja ir pinigą ir 
laiką. Lietuviškoji visuo
menė gaudo žinias apie įvy
kius Lietuvoje, bet nevisi 
pagalvoja kaip tos žinios 
pasiekiamos ir kiek jos kai
nuoja. Laikraštį reikia už
siprenumeruoti, o radiją ir 
"zuikiais” gali pasiklausy
ti, jei tik turi radijo apara
tą. Sąžiningieji Margutį pri
simena ir dažna auka pare
mia ,o kita dalis pasinaudo
ja, bet nenori atsilyginti, 
Margutono lėšų telkimo 
proga, visi turėtų paremti 
Margučio radijo lietuviškas 
laidas ir daromas pastan
gas jas aukštame lygyje iš
laikyti.

RN/LPN
FT & PT positions avail. on 3-11 8c 
I 1-7 in small luxury health care faci
lity. Excellent working cond., flexible 
benefit package, salary neg. commen- 
surate w / exp. Contact JACKI DO- 
HERTY DON,

FOULK MANOR NORTH 
1212 FOULK RD. 

WILMINGTON DE. 19803 
302-478-4296

(45-4)

TRAIN 
TO BE A 

PROFESSIONAL 
•SECRETARY 

• SEC./RECEPTIONIST 
• EXECUTIVE SEC.

Start at home, learn word 
processing and related sec- 
retarial skilia. Home Study 

and Resident Training.
Nat'l. headąuarters 
4699 N. Fed. Hwy. 

Pompano Beach, FL.
Financial Aid Available 
Job placement assistance 

1-800-327-7728 
THE HART SCHOOL 

A Division of ACT Corp.
(Accredited Members

NHSC)

įJIIIIIIIIIIIIIII||||»|||||||||||imilllllll||IHII|||||HHI|||||||||||||||||H|||||||||||||||||||||||l|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||H|||||||1|||||||||^

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
IMHIIIIIIlllINfuilIHIlIlIlIlIUlIlliiiiiiiiiiiiiiiniiiMni IIIHIIIHHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIHI
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Kelionėje po Lietuvą

Sutinkant kardinolą Sladkevičių
Antanas Laukaitis

Tuo metu kai aš buvau 
Lietuvoje, ten pat svečia
vosi ir Australijos Krašto 
valdybos pirmininkė D. Bal
tutienė su vyru ir Spaudos 
Sąjungos vicepirminin kas 
Alg. Dūdaitis su žmona. 
Vieną dieną jie pakviečia 
mane, kartu su kitais aus- 
traliečiais, dalyvauti kardi
nolo Vincento Sladkevičiaus 
aplankyme. Nors tą dieną 
turėjau išvykti į Palangą, 
tačiau kelionę atidėjau ke
liom dienom. Kaip gi čia, 
būdamas Lietuvoj ir turė
damas progą, neaplankysi 
mūsų lietuvio kardinolo. Iki 
šiol buvau iš toliau matęs 
keletą kardinolų Australijo
je ir Romoje, tačiau nieka
da nebuvo progos su bent 
kuriuo pasikalbėti. O štai 
dabar tas atsitinka čia Lie
tuvoje.

Pasikvietęs savo jaunus 
gimines, jų automobiliu, iš 
Vilniaus važiuojam į Kai- 
šiadorius. Tai pakeliui į 
Kauną. Net nepastebiu kaip 
jau ir prie Kaišiadorių vys
kupijos esam. Ji yra pati 
mažiausia iš visų kitų Lie
tuvos vyskupijų. Prieš at
važiuojant j miestą, mano 
giminės, būtinai panori nu
pirkti gėlių. Kaip gi svei- 
kinsim kardinolą be gėlių. 
Sukam iš kelio j netoli esan
tį didžiulį gėlyną. Moterys 
pasako, kad australiečiai 
važiuoja sveikinti naująjį 
kardinolą, tai gėlyne pada
ro tokią puikią gražiausių 
gėlių puokštę, kad tikrai ir 
karalienė juo pasididžiuotų. 
Atvažiavus prie katedros, 
paliekam automobilį ir ei
nam ieškoti kardinolo rū
mų. Paklausus senos mote
rėlės, kur jie galėtų būti, 
ji parodo į netoliese esantį 
medinį seną namą, stovintį 
medžių pavėsyje, turintį ir 
gana didelį daržą su sode
liu, kur matosi prisodinta 
įvairių daržovių, čia mūsų 
jau laukė ir kiti australie
čiai su savo palydovais, at
vykusiais iš Kauno.

Sutartą valandą pama
tom iš gatvės ateinantį, ma
žo ūgio, smulkų ir kukliai 
apsirengusį kardinolą, ku
ris buvo išėjęs pasivaikš
čioti. Nežinant, net nepasa
kytum, kad čia yra tokia 
didelė asmenybė. Pasisvei
kinus ir Krašto valdybos 
pirmininkei pristačius mus 
australiečius, kardinolas pa
kviečia visus į vidų, čia vis
kas taip kuklu. Nedidelis 
salionėlis, virtuvė, darbo 
kambarys ir kitoje pusėje, 
g r e i čiausiai, miegamasis. 
Kardinolas atsiprašo ir už 
kelių minučių grįžta apsi
rengęs jau pilnoje kardino
lo aprangoje. Paprašo atsi
sėsti ir atsiprašo, kad ne
turi su kuo pavaišinti, nes 
jis čia gyvena vienas ir tik 

senutė moteris ateina jo 
butą patvarkyti ir daržą 
prižiūrėti. Jis sveikina mus 
atvykusius iš taip toli, o 
mūsų pirmininkė D. Baltu
tienė perduoda sveikinimus 
ir linkėjimus visos Austra
lijos 1 ietuvių Bendruome
nės. Iš karto visi mes pasi- 
jutom tokioj jaukioj ir pa
prastoj aplinkumoj. Atro
dė, kad esame jau daugelį 
metų pažįstami ir dabar su
sitikom su savo taip mielu 
ir artimu prietelium.

Draugiškoje aplinkumo
je, pradėjome klausinėti 
gerbiamą kardinolą, pra
džioje paprašydami jį patį 
daugiau papasakoti apie sa
ve,

— Nesu labai stiprios 
sveikatos, pradėjo kardino
las, kaip matote ir nedidelio 
ūgio. Prieš keletą metų tu
rėjau insultą ir buvau net 
„Sveika Marija’’ pamiršęs 
kalbėti. Tačiau, su Dievo 
pagalba, dabar atsigavau ir 
jaučiuosi gerai. Esu gimęs 
neturtingoje šeimoje, neto
li Kaišiadorių. Tėvas mirė 
anksti ir našlei motinai bu
vo sunku leisti vaikus į 
mokslą. Tačiau, su pagalba 
vieno kunigo, baigiau Kau
no Jėzuitų gimnaziją ir vė
liau Kauno Kunigų Semina
riją. Kunigu tapau įšventin
tas 1944 metais. Pirmieji 
kunigystės pokariniai me
tai buvo labai sunkūs. Dir
bau įvairiose parapijose, 
bijodamas, kaip tada dažnai 
būdavo, suareštuotam ar iš
vežtam. Vėliau buvau pa
kviestas dėstyti Kunigų Se
minarijoj ir 1957 metais 
Birštone buvau vyskupo 
Matulionio slaptai konse
kruotas vyskupu. To laiko 
Religijų įgaliotinis J. Ru
gienius net pasijuokė iš ma
no vyskupo konsekracijos 
ir atsisakė duoti leidimą ei
ti vyskupo pareigas, ištrem- 
damas į Nemunėlio Radvi
liškį, netoli Latvijos. Ten 
gyvenau 23 metus, labai 
prastame namely ir visas 
mano išganymas buvo mal
da, nors lankytojų iš visos 
Lietuvos būdavo daug. Gy
venant tremtyje, ne vieną 
kartą buvau apkaltintas 
nukreiptų prieš valdžią pa
mokslų sakymu, slaptų ži
nių į užsienį siuntimų, vai
kų ruošimu pirmąjai komu
nijai, Sutvirtinimo sakra
mentų davimu ir kt. Aš bu
vau ne vieną kartą perspė
tas ir man buvo grąsinta 
įvairiomis bausmėmis, ta
čiau tas manęs nepaveikė ir 
aš toliau atlikinėjau savo 
kaip kunigo ir vyskupo pa
reigas. Po ilgų derybų su 
Bažnytine vyriausybe ir di
delio spaudimo iš užsienio, 
1982 metais man buvo leis
ta grįžti į Kaišiadorius ir 
čia eiti vyskupo pareigas.

Kardinolas V. Sladkevičius žolinės atlaiduose ...

— O kokia dabar yra 
dvasiški jos ir bažnyčios pa
dėtis, buvo paklaustas kar
dinolas ?

— Šiuo metu yra daug 
geriau. Valdžia jau kalbasi 
su mumis ir net, daugeliu 
atvejų, tariasi. Grįžus man 
iš Romos namo, jau esant 
kardinolu, net Lietuvos val
džios atstovai sutiko mane 
ir pasveikino. To nebuvo 
Maskvoje, nes Maskva bu
vo nusistačiusi prieš mano 
paskyrimą.

— O koks buvo jausmas, 
grįžus namo?

— Kai Kauno stoty pa
mačiau tokią didelę minią 
ir dar su Lietuvos vėliava, 
tai ašaros pasirodė akyse. 
Aš paėmiau tą vėliavą, pri
spaudžiau prie širdies ir 
man buvo taip gera, gera.

Nuoširdi kalba tęsėsi 
apie tris valandas.

Baigiant šį nuoširdų pa
sikalbėjimą, mielam kardi
nolui Vincentui Sladkevi
čiui australiečiai pasakė, 
kad jis turbūt yra pats kuk
liausias gyvenantis kardi
nolas pasaulyje.

—— Gal ir taip, šypsoda
masis pasakė jis. čia Kai
šiadoryse yra dideli buvę 
Kurijos namai, kuriuose 
anksčiau buvo manoma 
įsteigti ir Kunigų Semina
riją. Dabar gi ten yra su
tuoktuvių biuras, Jie yra 
geri, tačiau man tikrai bū
tų perdideli, taip kad gerai 
yra ir šis namas.

Krašto valdybos pirmi
ninkė D. Baltutienė, visų 
australiečių vardu nuošir
džiai padėkodama už tokį 
malonų ir nuoširdų pokal
bį, palinkėjo kardinolui ge
riausios sėkmės ir sveikatos 
jo asmeniniame gyvenime 
ir nepavargstančių jėgų bei 
ištvermės, vadovaujant Lie
tuvos Katalikų Bažnyčiai.

Atsisveikindamas kardi
nolas suteikė visiems palai
minimą ir prašė perduoti 
geriausius linkėjimus ir 
sveikinimus visiems Aus
tralijos lietuviams.

Grįžtant namo į Vilnių, 
dar ilgai mintyse galvojau, 
kaip šis, taip aukštas Baž
nyčios dvasiškis ir tik tre-

Lietuvoje organizuojasi tremtiniai
Viena buvusi tremtinė, 

mažametė su tėvais Sibiran 
išvežta, ten varge užaugusi 
ir dabar gyvenanti Kaune, 
atsiuntė į JAV giminėm 
laišką, kurio ištraukos čia 
išspausdinamos.

Spalio 29 d. Kauno spor
to halėje, kur sėdimų vietų 
4000, buvo tremtinių suva
žiavimas. Susėsti ne vi- 
siems užteko, gal apie 1000 
buvo stovinčių. Programoje 
pasisakymai, teroro pa
smerkimai, tremtinių eilių 
deklamavimas, dainos Sibi
re sukurtos. Susieiko ištrė
mime buvusieji ir išsiskirs
tę dabar Lietuvoje. Plaka
tais ir per garsiakalbį buvo 
nurodinėjamos vietos, kur 
po programos susitiks at
skiros grupės kartu Sibire 
gyvenusiųjų. Laiško rašy
toja sakosi saviškių nieko 
nemačiusi, nes po Stalino 
mirties Kazachstane viena
me kaime tegyvenusios 5 ar 
6 lietuvių šeimos, beveik vi
si jie grįžo į Lietuvos kai
mus, o kąimo žmonėms ne 
suvažiavimai galvoje.

Kaune susiorganizavo Si
biro tremtinių klubas ir 
choras, įsirašiusi ir laiško 
autorė. „Dainuosime tremti
nių sukurtas dainas’’, — 
laiške rašoma, — „Kažkaip 

čias lietuvis kardinolas (pir
masis buvo Jurgis Radvila 
1583 metais, antrasis Jonas 
Kazimieras 1646 metais, 
bet vėliau kardinolystės at
sisakęs, tapo Lenkijos ka
raliumi ir Lietuvos didžiuo
ju kunigaikščiu) savo gyve
nime tiek daug iškentėjęs, 
yra taip dvasiniai stiprus, 
toks nuoširdus ir tokios ne- 
palūžtamos lietuviškos tau
tinės ir patrijotinės dva
sios. Jis ir vėl, kaip lietu
vis kardinolas, Lietuvos 
vardą išgarsino visame pa
saulyje, spaudoje plačiai 
nuskambėjus jo ir Lietuvos 
vardui, kai Romoje buvo 
tik ir šaukiama „Lithuania, 
Lithuania”.

nesinoris tikėti, kad taip 
bus. Vis dar baugu. Jau pra
dėjau rašyti atsiminimus, 
žurnalistai kalba, kad gal 
kada nors leis tremtiniams 
spausdinti savo atsimini
mus. Jeigu būtume žinoję, 
kad ateis tokie laikai, tai 
būtume kai ką užrirašę, kad 
nepamirštum, būtume par- 
sivežę kokių daiktų, mat, 
dabar bus įkurtas tremtinių 
muziejus, jam renka daik
tus, nuotraukas.”

Sunku esą atsiminimus 
rašyti, nes kartu su prisi
minimais iš naujo viską 
pergyvenama ir ašaros ne
retai nurieda. Dabar spau
doje daug rašoma apie Rai
nių miškelio tragediją, apie 
žudynes Panevėžyje. Liūd
na, kad tie visi aprašymai 
taip vėlai. Tragiška buvo ir 
mums, rašoma laiške, kai iš 
Sibiro į Akmenę atvažiavus 
ir gavus vietą apsigyventi, 
netrukus paliepė per 24 va
landas išsikraustyti, kaip 
be teisės apsigyvenusiems. 
Dabar patenkinta bent tuo, 
kad grįžusi į Lietuvą baigu
si universitetą, turi specia
lybę, Kazachstane dirbo pa
prastą mažai apmokamą 
darbą. Ir oras ten buvo blo
gas — dulkės, dūmai iš ply
tų fabriko, o gyveno prie 
pat geležinkelio linijos 
triukšmo. Daug sveikatos 
kainavo. Ir tas net dabar 
atsiliepia kojų, rankų 
skausmais ir kitais sveika
tos sutrikimais. (k)

Traln to be a
•TRAVEL AGENT 

•TOUR GU1DE 
■AIRLINE 

RESERVATIONIST
Start at Home. Full time/part 

time. Train on live airline 
computers. Home Study 
and Resident Training. 

Nat’l. headquarters, 4699 
N. Fed. Hwy, 

Pompano Beach, FL
• FINANCIAL AID 

AVAILABLE
• JOB PLACEMENT 

ASSISTANCE

1-800-327-7728
A.C.T. TRAVEL SCHOOL 

(AocrtdHtd MtmbtNHSC)
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Neolituanų šventė
Chicagos neolituanai gra

žiai paminėjo šios Korpora
cijos Lietuvos universitete, 
Kaune, įsisteigimo šešias
dešimt šeštąsias metines. 
Šio minėjimo programos ri
kiuotoju buvo Vitas Pliop
lys, padalinio valdybos pir
mininkas.

Lapkričio 19 d. rytą Tė
vų Jėzuitų koplyčioje buvo 
atnašaujamos mišios už mi
rusius ir žuvusius neolitua
nus, filijas. Po pamaldų neo- 
lituanai-ės susirinko prie 
paminklo, žuvusiems dėl 
Lietuvos laisvės. Pager
biant žuvusiuosius lietu
vius, o drauge ir mirusius 
korporantus prie paminklo 
padėtas gėlių vainikas ir su
giedotas himnas.

Tos pačios dienos vakare 
Lietuvių tautiniuose na
muose įvyko iškilminga neo
lituanų sueiga. Jos metu 
Korp! tradicijomis uždėtos 
keturiems junjorams, pake
liamiems į senjorus, korpo
racijos spalvos ir priimta 
jų priesaika. Jaunieji sen
jorai: Aušra Elene Jasai

Nauja Korp. Neo-Lithuania Chicagos padalinio valdyba. Sėdi: 
R Stončienė, pirm. L. Deveikytė ir R. Plioplytė. Stovi: D. 
Balzaras ir V. Pavilionis. V. A. Račkausko nuotr.

ALT S-gos pirm. dr. L. Kriaučeliūno stalas neolithuanų šventėje. Iš kairės: dr. L. Kriaučeliūnas, 
B. Jasaitienė, M. Marcinkienė, dr. F. Kaunas, M. Remienė, A. Juodvalkis, I. Kriaučeliūnienė ir dr. A. 
Razma. v. Kavaliūnienės nuotr.

ty tė, Romas Juodvalkis, 
Eduardas Kaveckas ir Gin
tautas Kazlauskas. Penkta
sis senjoras Jonas Gražys 
šioje sueigoje negalėjęs da
lyvauti, galės gauti spalvas 
kita proga. Su junjorais 
šiltai atsisveikino jų tėvū
nas Paulius Deveikis ir ma
gistrą Rasa Plioplytė. Jau
nųjų senjorų vardu kalbėjo 
Aušra Jasaitytė.

Sukakties proga Korp! 
Neo-Lithuania, o drauge ir 
jos jauniausius narius svei
kino vyr. valdybos pirmi
ninkė Audronė Gulbinie
nė, Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos pirmininkas 
dr. L. Kriaučeliūnas, LB 
JAV krašto valdybos pir
mininkas dr. A. Razma, M. 
Remienė, Lietuvių Fondo 
valdybos pirmininkė, skau
tų akademikų vardu G. Ei- 
dukaitė ir kt. ALT Sąjunga 
įteikė kiekvienam gavusiam 
neolituanų spalvas knygą 
"Tautinės minties keliu”.

Sueigą vedė padalinio val
dybos pirmininkas Vitas 
Plioplys, o pagarsinus pa-
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Nauja Chicagos padalinio valdyba perima pareigas. Iš kairės: V. Plioplys, R. Stančienė, R. 
Plioplytė, A. Gulbinienė, kalba nauja padalinio pirm. L. Deveikytė. D. Balzaras, V. Pavilionis ir J. 
Mikužis. Prie vėliavos O. Savickienė, J. Savickas ir L. Blažytė. V.A. Račkausko nuotr.

Pirm. V. Plioplys uždeda senjorės spalvas A. Jasaitytei, kiti pakelti i senjorus: R. Juodvalkis, E. 
Kaveckas ir G. Kazlauskas. V. Kavaliūnienės nuotr.

dalinio met. sueigos nuta
rimą, apie naujos valdybos 
išrinkimą, pirmininkas pa
kvietė perimti pareigas ir 
visa buv. valdyba nusiėmė 
perpetes ir jas uždėjo ati
tinkamiems naujos valdy
bos pareigūnams. Tuomi 
simboliškai perduota valdy
bos pareigos ir galia, visai 
auditorijai plojimais paly
dint ...

Naujoji valdyba susėdo 
prie prezidiumo stalo: pir
mininkė Loreta Deveikytė, 
vicepirmininkas Darius Bal
zaras, sekretorė Rasa Pliop
lytė, iždininkas Vytautas 
Pavilionis ir valdybos narė

Naujai pakeltas į senjorus Edvardas Kaveckas savo šeimos tarpe 
Iš kairės: tėvas Vytautas, motina Nijolė ir dešinėje sesuo Ramona. 

V.S. Račkausko nuotr.

Rita Stončienė. Pirmininkė 
perėmusi pareigas, pareiškė 
padėką už pareikštą pasiti
kėjimą, kvietė visus valdy
bai talkinti ir dirbti Pro Pa- 
tria. Sueiga baigta Gaudea- 
mus igitur...

Po sueigos servuota va
karienė, o po vakarienės, 
grojant ”žaros” orkestrui, 
vyko šokiai, dainos ir žai
dimai. (nu v.)

PROFESIJŲ 
KONFERENCIJA

Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdyba, pirmininkaujama 
Audronės Gulbinienės, 1^89 

m. sausio 13-15 dienomis 
OLYMPIA Resort, Ocono- 
mowoc, Wisc., ruošia pro
fesijų konferenciją, į kurią 
kviečia visus studentus. Re
gistruotis iki š. .m. gruodžio 
9 d. Korp! pirm. A. Gulbi
nienės adresu: 8701 W. 120 
St., Palos Park, III. 60464, 
tel. 312-448-8641. Ten pat 
gaunami registracijos anke
tos ir teikiama smulkesnė 
informacija.

Konferencijoje bus kal
bama apie inžineriją, huma
nitarinius mokslus, medici
ną ir teisę bei biznį.
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Kariuomenės šventės minėjimas 
Los Angeles mieste

Šaltoką lapkričio 20 die
nos sekmadienio rytą, los- 
angeliečiai rinkosi į šv. Ka
zimiero parapijos aikštę iš
kilmingai pakelti vėliavas 
ir pradėti Lietuvos kariuo
menės atkūrimo septynias
dešimtmečio minėjimą.

Jau šio minėjimo išvaka
rėse, šeštadienį Los Angeles 
lietuviai buvo plačiai supa
žindinti su kariuomenės at
kūrimo diena, per lietuviš
ką radijo valandą-.

Lietuvos gen. konsulas 
Vytautas Čekanauskas ir 
buvęs Lietuvos kariuome
nės aktyvios tarnybos kari
ninkas Vladas šimoliūnas, 
savo kalbose radijo bango
mis nušvietė šios dienos 
reikšmę.

Po iškilmingo vėliavų pa
kėlimo, uniformuoti ramo- 
vėnai, šauliai ir tautiniais 
rūbais pasipuošusios biru-_ 
tietės, žygiavo į šv. Kazi
miero šventovę šios dienos 
tradicinėms pamaldoms.

šv. Mišias atnašavo ir 
pritaikintą patrijotinį pa
mokslą pasakė parapijos 
klebonas kun. dr. Algirdas 
Olšauskas, šiose mišiose da
lyvavo didelis skaičius jau
nimo,. kurie atliko skąity-. 
mus ir giesmes, vadovau
jant Rimui Polikaičiui. Var
gonais grojo muz. komp. 
Bronius Budriūnas. Aukas 
nešė ramovėnai, šauliai ir 
birutietės. šiuos tris vie
netus atstovavo Vladas Gi- 
lys, Juozas Pažėra ir Alfon
są Pažiūrienė.

Minėjimas-akademija įvy
ko po pamaldų, didžiojoje 
parapijos salėje, kurį ati
darė ramovėnų pirmininkas 
Vladas Gilys. Įnešus į sce
ną vėliavas, vadovaujant 
šaulių sąjungos pirminin
kui Juozui Pažėrai, solistas 
Antanas Polikaitis sugiedo
jo Amerikos himną.

Tolimesnę programą ve
dė Dalia Trotmanaitė. šiai 
dienai pritaikintą invokaci- 
ją sukalbėjo prel. Jonas Ku-

ENGINEERS 

FARBERWARE, INC.
A HANSON INDUSTRIES COMPANY

MAJOR MANUFACTURER OF COOKWARE IS EMBARKING ON A PLANT — 
WIDE AUTOMATION PROGRAM ON FACILITIES — RENOVATION.

WE NEED EXPERIENCED
• INDUSTRIAL ENGINEERS
• MANUFACTURING ENGINEERS
• MECHANICAL ENGINEERS

WITH A KNOWLEDGE OF TRANSFER PRESSES, WELDING ALUMINUM 
AND TOOL & DIE DESIGN TO ASSIST IN THE INTERGRATION OF NEW 

EQUIPMENT INTO THE PRODUCTION PROCESS.
FORWARD RESUMES TO THE ATTENTION OF MR. DENNIS PALMER, 

PERSONNEL DIRECTOR

FARBERWARE, INC.
415 BRUCKNER BOULEVARD 

BRONX, N. Y. 10461
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER M/F/H

Vytautas Šeštokas

čingis. žuvusieji dėl Lietu
vos laisvės kariai, savano
riai, partizanai ir šauliai bu
vo pagerbti tylos minute 
atsistojimu.

Trumpas bet įdomus Lie
tuvos gen. konsulo Vytauto 
Čekanausko žodis, palie
čiant naujausius įvykius 
Lietuvoje, kad lietuviai ne
pasekė Estijos pavyzdžiu 
su suverenumo paskelbimu.

Pagerbti mūsų savano- 
riai-kūrėjai, vyties kryžiaus 
kavalieriai, kurių šias me
tais buvo jau tik trys. Pik. 
Jonas Andrašiūnas, kpt. 
Gregorijus Radvenis ir eili
nis Mykolas Barauskas. 
Jiems po gražią gėlytę pri
segė birutietės.

Pagrindinis šventės kal
bėtojas — Karolis Milkovai- 
tis, prieš metus laiko atsi
kėlęs iš Chicagos ir dabar 
gyvenantis Yorga Linda, 
Calif.

Karolis Milkovaitis yra 
plataus mąsto visuomeni
ninkas. Ilgus metus dirbęs 
vadovaujančiose pareigose, 
įvairiose organizacijose ir 
k o m i t e tuose Chicagoje. 
Šiandieną losangeliečiams 
buvo proga jį pirmą kartą 
išgirsti platesnio pobūdžio 
pasirodyme.

Karolis Milkovaitis savo 
gerai paruoštoje patrijoti- 
nio turinio paskaitoje pažy
mėjo daug istorinių faktų, 
juos ryškiai nušviesdamas. 
Iš jo paskaitos paaiškėjo 
įdomi mūsų kariuomenės 
a š t u o n iplikto šimtmečio 
užuomazga. 1812 m. birže
lio 27 d. Vilniuje buvo su
formuoti 4 pėstininkų ir 5 
raitelių pulkai, kurie kartu 
su Napoleono armija žygia
vo į Rusiją. Paskaitą baigė 
su paskutinių įvykių apžval
ga, kad Lietuva siekia ir 
nori visiškos laisvės ir ne
priklausomybės ir vardan 
tos būsimos Lietuvos vie
nybė tarp mūsų težydi.

Meninėje dalyje, muziko 
Aloyzo Jurgučio gerai pa

ruoštas merginų kvartetas 
su Rita čekanauskaite-žu- 
kiene, Daina Petronyte, 
Gaile Radvenyte ir Ona še- 
pikaitė, atliko dvi liaudies 
dainas: Siuntė mane močiu
tė — pagal liaudies dainą, 
kurią išvystė Aloyzas Jur
gutis ir lietuvių liaudies su
tartinė — Aš viena marte
lė linelius pasėjau.

šis merginų vienetas yra 
naujas mūsų kolonijoje, 
kurio organizatorė yra Gai
lė Radvenytė. Muzikinis 
vadovas komp. Aloyzas Jur
gutis. Faktiškai turėjo bū
ti sekstetas, tačiau susir
gus dviem dalyvėms, Nidai 
Gedgaudaitei ir Ramutei 
Ruzgytei, šiame pasirody
me neturėjo pilno sąstato.

Solistė Stasė šimoliūnie- 
nė, jausmingai atliko tris 
dainas: Kalnų naktis — 
muzika A. Jurgučio, žodžiai 
V. Karoso. Aš per naktį — 
muzika K. V. Banaičio, žo
džiai B. Buivydaitės ir Ma
no rožė — muzika Alek
sandro Kačanausko.

Solistė Stasė šimoliūnie- 
nė jau yra plačiai žinoma 
mūsų visuomenėje, su sėk
mingais dainų koncertais 
čia ir kitose kolonijose. Ji 
turi platų dainų repertua
rą. Yra išleidusi keletą mu
zikos plokštelių su liaudies 
ir lengvos muzikos daino
mis.

Meninę programą užbai
gė merginų kvartetas su 
dviem lengvos muzikos dai
nomis: Nemunas atves — 
muzika Zigmo Venckaus ir 
Pašauk mane — muzika T. 
Makačino. žodžiai A. Sau- 
lyno.

Minėjimas baigtas Lietu
vos himnu, šis minėjimas 
yra gerai pavykęs. Sureng
tas bendromis pastangomis 
kartu dirbant ramovėnams, 
birutietėms ir šauliams.

Gražus su Lietuvos sim
boliais ir gėlėmis scenos iš
puošimas, stilingoje juosto
je išausta Maironio žodžiai: 

Kur bėga Šešupė ... padarė 
gerą ir šventinį įspūdį. Tai 
nuopelnas birutiečių pirmi
ninkės Alfonsos Pažiūrie- 
nės ir jos talkininkių.

Ambrozė žatkus paauko
jo vaišėms savo produktus

CHICAGO
SKLANDUS METINIS 

SUSIRINKIMAS

Amerikos lietuvių tauti
nės sąjungos Chicagos sky
riaus mętinrs susirinkimas 
įvyko 1988 m. lapkričio 13 
d. Lietuvių tautiniuose na
muose. Susirinkimą pradė
jo pirmininkas Stasys Brie
dis, baigiąs šiose pareigose 
trečią kadenciją. Pasveiki
nęs susirinkusius, tolesnį 
susirinkimo tvarkymą, su
sirinkimui pritarus, pavedė 
prezidiumui — Antanui 
Juodvalkiui, pirmininkauti, 
Eleonorai Valiukėnienei se
kretoriauti.

Susirinkimui patvirtinus 
valdybos pasiūlytąją dieno
tvarkę, prezidiumo pirmi
ninkas ją darniai vykdė. 
Juozas Kinderis pagarsino 
jo surašytą pereito susirin
kimo (1988. III. 26 d.) pro
tokolą, kurį su keletą pa
tikslinimų susirinkimas pri
ėmė. Stasys Briedis, valdy
bos pirmininkas, pateikė 
visų metų darbų apyskaitą. 
Akcentas krito sąjungos 
seime skyriaus atstovų gau
siam dalyvavimui. Baigda
mas kadenciją, pirmininkas 
pasigerėjo visais valdybos 
nariais, jų sutartine veik
la ir pareiškė jiems padė
ką. Valdyboje buvo: Verutė 
Lenkevičienė sekretorė, Ma
tilda Marcinkienė vicepir
mininkė, parengimų vadovė, 
Albina Paškienė iždininkė, 
Juozas žemaitis vicepirmi
ninkas, „nepamainomas val
dybos narys”, talkininkai: 
Felina Braunienė ir Kazys 
Rožanskas.

Albina Paškienė, iždinin
kė, pranešė skyrius turėjęs 
pajamų $4,417.60; jomis 
pamokėjęs skyriaus adm. 
išlaidas plius parėmęs lie
tuvių kultūrinį, visuomeni
nį bei politinį darbą ben
droje sumoje arti $2,000. 
Skyriaus kontrolės komisi
jos vardu Juozas Andrašiū
nas pranešė apie kom. at
liktą iždo ir sąskaitybos pa
tikrinimą. Iždo knygos ve
damos tvarkingai. Pinigai 
laikomi banke. Išlaidos mo
kamos čekiais. Iždininkei 
Albinai Paškienei reiškia
ma padėka už atliekamą 
darbą. Pranešimus susirin
kimas priėmė ir buv. valdy
bai pareiškė padėką.

Naujos skyriaus valdy
bos ir kontrolės komisijos 
sudarymas. Petras Vėbra, 
nom. komisijos vardu, pa
siūlė į valdybą rinkti — 

ir sumuštinius. Įėjimas bu
vo laisvas — aukos. Lietu
viško stilizuoto vyčio ženk
liukus dalyviams prisegė 
Pranas ir Ona Dovydaičiai 
su talkininkėms.

Sekė vaišės paruoštos bi
rutiečių ir malonus pasi- 
žmonėjimas iki vėlyvo po
piečio. šiame minėjime da
lyvavo didelis skaičius sve
čių iš Lietuvos.

Matildą Marcinkienę, Igną 
Andrašiūną, Verutę Lenke- 
viČienę, Albiną Paškienę, 
Feliną Braunienę ir Kazį 
Rožanską. Kitų pasiūlymų 
neatsirado, o pasiūlytuosius 
kandidatus susirinkimas il
gais plojimais patvirtino. 
Apie kandidatus į kontrolės 
komisiją nominacijų komi
sija ”nė nepagalvojusi”... 
todėl prezidiumas pasiūlė 
perrinkti buvusius: Juozą 
Andrašiūną, Petrą Dirdą ir 
Mečį Valiukėną. Susirinki
mas pasiūlymą priėmė.

Baigiant susirinkimą, žo
dį tarė Petras Buchas, są
jungos valdybos vicepirmi
ninkas, perduodamas są
jungos pirmininko dr. Leo
no Kriaučeliūno sveikinimą 
išrinktajai skyriaus valdy
bai ir padėką buv. valdybai, 
Be to, P. Buchas pranešė, 
kad esą baigiami spausdin
ti XX sąjungos seime pri
imtieji įstatai. Artimiausiu 
metu įstatų knygutės bus 
išsiuntinėtos visiems sky
riams. Taip pat rūpestingai 
esą atliekami visi formalu
mai, siekiant Illinois valsti
joje įregistruoti naujai stei
giamo Lietuvių Kultūros 
Fondo įstatai.

Susirinkimą baigus, visi 
jo dalyviai pasiliko tarpu
savio pokalbiams ir pasi- 
žmonėjimui prie kavos ir 
užkandėlių. (m. v.)

PARAMA DIRVAI
Atsiliepdami Į mūsų pra

šymą, savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:
S. Jurgilas.

Rancho Santa Fe......... 20.00
VI. Bakūnas, Los Angeles 5.00
M. Pūkelis, Cleveland .. 5.00 
S. Butrimas, Cleveland .. 10.00 
Daiva Kinnavy. Cleveland 50.00 
K. Sušinskas, Mentor ... .20.00 
J. Augaitytė. Philadelphia 5.00 
P. Šūkis, Cleveland .... 10.00 
Br. Elsbergas, Surfside .. 20.00
D. Kižys, Cleveland .... 5.00 
Pr. Gaižauskas, Highland 5.00 
A. Deveikis, Palm Beach 25.00
A. Garka, Ormond Beach 10.00 
Dr. J. Kazak, Utica .... 10.00 
V. Numgaudas, Chicago . .10.00
B. Sklaris, Springfield .. 15.00 
M. V.aliukėnas, Brockton 5.00
A. Vaičienė, Cleveland .. 5.00
J. Linkus, Oak Lawn .... 10.00
E. Manomaitis, Juno ... .10.00
H. Dilienė, Chicago........19.00
K. Biskis,

Downers Grove .........30.00
J. Daniliauskas, Stamford 10.00
J. E. Vaišniai, New Haven 15.00
V. Gruzdys, St. Pete. 100.00
A. Kremeris, Palots Hts. 10.00
J. P. Nasvytis, Avon ....25.00
J. Smulskis, Lima ..........25.00
K. Sakalienė, Surfside .. 20.00
J. Černius, Los Angeles 10.00 
Ign. Simonaitis,

Bloomfield................... 10.00
Dr. T. Rymantas,

St. Petersburg ............ 10.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

PLASTIC THERMO-FORMER has an 
opening for an individual who 
likęs to work with hands and head. 
Experience in any of the fellowing 
areas would be helpful: wood- 
working, clay modeling, body fin- 
inshing, fiberglass or epoxy mold
ing, machine building, maintenance 
and repair. This opening is in our 
raold shop and offers a great op
portunity for the right individual. 
For more information call 219-262- 
1527 or apply at: C. O. tools, 25837 
Borg Road, Elkhart, IN 46514.

(45-47)
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Netekus gilios tautininkės 

Aleksandros Gruzdienės
J. Žvynys

Aleksandra Gruzdienė, il
gai ir sunkiai kovojusi su 
mirtimi, kovą pralaimėjo ir 
1988 m. spalio mėn. 1 d. 11 
vai. ryto iškeliavo į amži
nybę, iš kurios jau niekas 
nebegrįžta. Aleksandra gi
mė 1915 m. liepos mėn. 26 
d. Krakiuose, Kėdainių aps
krityje, veiklių tautininkų 
Petro ir Sofijos .Mickevičių 
šeimoje. Vidurini uosius 
mokslus ėjo Aušros Mergai
čių gimnazijoje. Dar pilnai 
neišsiskleidus Aleksandros 
jaunystės žiedui, dar besi
mokančiai gimnazijoje, ji 
susirgo, tais laikais, sun
kiai pagydoma džiovos liga. 
Ašaroms temdant akis, žo
džiui užlūžtant burnoje, ji 
atsisveikino su mokytojais, 
klasės draugėmis ir atidavė 
savo likimą daktarams ir 
Aukščiausiojo valiai.

Aleksandra pilnai tikėjo, 
kad Aukščiausias teiks jai 
jėgų su daktarų pagalba, 
nugalėti šią sunkią ligą ir 
vėl džiaugtis jaunatvišku 
gyvenimu. Beveik visai pa
sveikusi, nuoširdžią drau
gystę su jos pamiltu Vin
centu, 1936 m. spalio mėn. 
17 d. apvainikavo vedybo
mis.

1937 m. kartu su Vincen
tu išvyko į Berlyną, Vincen
tas studijuoti laivų staty
bą, o Aleksandra mokytis 
vokiečių kalbos. Prieš pat 

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delio E., William J. Sr.,
William J. Jakubs Jr. ir

Barbora Jakubs Schmidf
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.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

antrą pasaulinį karą, jie 
grįžta į Lietuvą. 1944 m. 
Aleksandra su vyru Vincen
tu, bėgdami nuo bolševikų 
okupacijos, išvyko į Austri
ją. Pasibaigus karui apsigy
veno pabaltiečių stovykloje 
Muenchene. čia ir vėl Alek
sandros skeitata sušlubavo. 
Stovyklos daktarai ją iš
siuntė į Gaudingo džiovinin
kų sanatoriją, kurioje gy
dėsi virš 11 metų. Galuti
nai pasveikusi, 1959 m. at
vyksta į Ameriką pas savo 
vyrą Vincentą, kuris 1948 
m., kaip Amerikos pilietis, 
jau buvo atvykęs į šį kraš
tą. Tas ilgas atsiskyrimas 
neatitolino juos vieną nuo 
kito, bet priešingai, dar la
biau suartino. Džiaugėsi 
abu vėl gyvendami kartu, 
nes jiems ta vienatvė, tas 
ilgas atsiskyrimas buvo 
sunkiai pakeliamas.

Velionė Aleksandra buvo 
lygaus būdo, atvira, nuošir
di, paslaugi ir visad pasi
ruošusi ištiesti reikalingam 
pagalbos ranką. Ji niekad 
piktu žodžiu, nieko nebuvo 
įžeidusi. Net ir nusikaltu
siam rasdavo raminančių 
žodžių. Aleksandra priklau
sė Amerikos Lietuvių Tau
tinei Sąjungai, ALTui, Lie
tuvių Bendruomenei, Bal
tui, Lietuvos Dukterims ir 
Lietuvių klubui, būdama 
amžina jo nare. Ji buvo di

DIRVA

delis ramstis ir stimulas 
jos vyro Vincento šakotoje 
visuomeninėje veikloje. Jų 
namuose vyko Tautinės Są
jungos valdybų posėdžiai, 
bei susirinkimai ir Korp! 
Neo - Lithuania sueigos. 
Aleksandros vaišingu m a s 
buvo plačiai žinomas, nes 
visi posėdžiai ar susirinki
mai baigdavosi vaišėmis. 
Sveikata neleido jai įminti 
gilių pėdų visuomeninėje 
veikloje, bet ji įminė gilias 
pėdas draugų ir artimųjų 
širdyse.

Ir Amerikoje jos ligos ne
apleido. 1974 m. pradėjo 
vystytis enfizema, kurį 
kiekvienais metais vis pro
gresavo. Tikėdami, kad šil
tame klimate liga nepra- 
gresuos,, 1983 m. iš Phila
delphijos persikėlė į St. Pe- 
tersburgą. Ir čia nei dakta
rų pastangos, nei labai ati
di priežiūra ir labai rūpes
tingas jos vyro Vincento 
slaugimas, nei šiltas klima
tas nepajėgė sustabdyti 
progresuojančios ligos ir 
1988 m. spalio mėn. 1 d. 11 
vai. ryto jos jautrioji širdis 
nustojo plakusi ir gyvybė 
užgeso su jos ištartais pa
skutiniais žodžiais: Vincen
tai man yra labai blogai.

Spalio mėn. 3 d. į Beach 
Memorial koplyčią susirin
ko šios kolonijos lietuviai 
atsisveikinti su velione
Aleksandra Gruzdiene. Ro
žinį sukalbėjo ir maldas 
skaitė kun. Viktoras Dabu- 
šis. Atsisveikinimą su velio
ne pravedė ir kondensuotai 
atsisveikino: Albinas Kar- 
nius klubo pirmininkas klu
bo vardu, Algis Dūda Lietu
vių Bendruomenės pirmi
ninkas Bendruomenės var
du, Alfonsas šūkis ALTo St. 
Petersburg skyriaus pirmi
ninkas ALTo ir Inžinierių 
Sąjungos vardu, Antanas 
Kašuba A.L.T. Sąjungos St. 
Petersburg skyriaus pirmi
ninkas Tautinės Sąjungos 
vardu, Viktoria Kleivienė 
St. Petersburg Balfo sky
riaus pirmininkė Balfo var
du, Vacys Urbonas Tautos 
Fondo įgaliotinis Tautos 
Fondo vardu, Rita Moore 
Lietuvos Dukterų vardu. 
Visų kalbėtojų atsisveikini
mai trumpi, prasmingi, pil
ni gailesčio ir išreikštantie- 
ji gilią užuojautą velionės 
vyrui Vincentui, neteku
siam mylimos, ištikimos ii* 
rūpestingos gyvenimo paly
dovės. Vincentas duotą prie
saiką Aleksandrai, ją mylė
ti ir neapleisti iki grabo 
lentos, išplėšė su kaupu.

Spalio mėn. 4 d. šv. Var
do bažnyčioje kun. Viktoras 
Dabušis atnašavo gedulin
gas šv. Mišias už velionės 
sielą ir pasakė šiai liūdnai 
progai pritaikytą turiningą
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pamokslą, šv. Mišių metu, 
muzikui Albertui Mateikai 
vargonais pritariant, Birutė 
Januškienė, sodriu balsu, 
gražiai sugiedojo Avė Ma
ria ir Viešpatie Pasigailėk 
ir tuo prisidėjo prie šv. Mi
šių iškilmingumo. Po pa
maldų velionės palaikai bu
vo nulydėti į amžino poilsio 
vietą Memorial Park kapi
nes. Kapinių koplyčioje 
kun. Viktorui Dabušiui at
likus paskutines laidojimo 
apeigas, velionės palaikai 
buvo palaidoti šių kapinių 
mauzoliejuje.

Velionės vyro prašomas 
Juozas žvynys, jo vardu, 
pakvietė visus laidotuvių 
dalyvius į Swedwn House 
restoraną laidotuvių pie
tums, kurių metu Vincen
tas Gruzdys, ašaroms rie
dant veidu, ypatingą padė

Supažindinkit savo bičiulius su DIRVA. At
siųskit jų adresus. Jie gaus keletą numerių veltui. 

------------------------ IŠKIRPTI--------------------------

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Prašau siuntinėti Dirvą susipažinimui šiems asmenims:

Pavardė ir vardas................................... ..............................

Adresas ........................ .......... ...........................................

Pavardė ir vardas................................... •..............................

Adresas .......................................................................... *......

ką išreiškė kun. Viktorui 
Dabušiui už rožinį ir mal
das šermenėje, už šv. Var
do bažnyčioje iškilias gedu
lingas šv. Mišias ir palydė
jimą velionės palaikų į am
žino poilsio vietą, širdingą 
padėką išreiškė asmenims 
už gėles, užpirktas šv. Mi
šias, už įamžinimą velionės 
vardo Tautos ir Lietuvių 
Fonduose, grabnešiams ir 
visiems dalyvavusiems pa
maldose, šermenėje, bažny
čioje ir palydėjimą į amžino 
poilsio vietą.

Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos St. Peters
burg skyrius skaudžiai iš
gyvena netekęs savo mie
los narės Aleksandros Gruz
dienės ir taria ilsėkis ramy
bėje, tegu Tau šio svetingo 
krašto žemė būna nepersun
ki.
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Širdis
Kairėje mūsų krūtinės 

pusėje, patogiai už šonkau
lių apsaugos, egzistuoja ne
didelis aparatėlis, kuris be
veik viską tvarko. Taip jau 
kūrėjo galybė nustatė. Pa
stebėjote, kad pasakiau "be
veik viską tvarko". Reiškia, 
turėjau mintyje, kad ir ki
ti žmogaus kūno atributai 
turi savo reikšmę. Be gal
vos neišgyvensi. Be smege
nų irgi neilgai švaistysies. 
Nors mano uošvė tvirtina, 
kad aš neturiu smegenų, bet 
aš tuo netikiu. Taigi, širdis 
atlieka didelius uždavinius.

Tiesą sakant, jęigu tikėti 
daktarais, tik vieną. Vari
nėja kraują j visas mūsų 
griešno kūno puses, čia tu
riu sustoti, kalbos grynumo 
puoselėtojams, įtikti ir pa
keisti žodį "griešnas”, nuo
dėmingas. Tad šį lietuviš
kos reikšmės reikalą su
tvarkius, grįžkime prie šir
dies.

O ta mūsų širdis tuksena 
ir pumpuoja kraują daug 
geriau negu moderniški 
vandentiekio aparatai. Kol

A. A.

DR. INŽ. RIČARDUI PAULIUKONIUI 
mirus, žmonai dr. GRAŽINAI, dukrai JŪRA

TEI su šeima, seseriai ENNAI ir dr. ALFON

SUI KISIELIAMS, uošvienei JANINAI ŪSIE

NEI ir visiems artimiesiems reiškiame gilią 

užuojautą.

Aldona ir Edmundas
Drukteiniąi

A. A.

RIČARDUI PAULIUKONIUI
♦

mirus, žmonai GRAŽINAI, giminėms ir ar- 

timiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kar

tu liūdime.

RIČARDUI PAULIUKONIUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai 

GRAŽINAI ir šeimai.

Antanina ir Vincas
Vaičaičiai

Vladas Vijeikis

ji tuksena, niekas ypatingo 
dėmesio į ją nekreipia. 
Daug mažiau negu į fabri
ko skyriaus bosą, kuris 
maždaug atlieka širdies pa
reigas, varinėdamas darbi
ninkus ir šen ir ten. Geroje 
nuotaikoje šis individas va
dinamas fabriko širdimi, 
bet daugiau apie jį taip kal
bama, kad negalima čia iš
sitarti. Tad palikime tą fab
riko širdį ir grįžkime prie 
tikros širdies, kuri stuksi 
už šonkaulių kairėje pusėje.

Atsitinka, kad širdis su
šlubuoja. Kiekvienas me
chanizmas turi savo kapri
zų. čia atsiranda daktarai, 
kurie tik ir laukia tokių 
progų. Lyg tie policininkai, 
sėdi užkampyje ir tykoja, 
kad tu pasuksi ne ten, kur 
jie nori, o daugiausia kad 
pripildyti savo tikėtų kvo
tą. Koks gi tu policininkas, 
jei neuždirbi savo algos. 
Taigi daktaras sako: "Ke
lias į tavo širdį kažkokiom 
sąšlavom užneštas. Krau
jas negali praeiti. Reikia 
naują kelią "pravesti”.

Prima ir Aleksas 
V a š k e 1 i a i

Tokių neasfaltuotų kelių 
į širdį savininkas ne juo
kais nusigąstą. Jis užmirš
ta, kad TV matė ir laikraš
tyje skaitė, kad daugiau 
kaip pusė tokių operacijų 
nėra reikalingos, ir kad jos 
puikiai gelbsti daktarams 
nuo pinigų plyštančias pi
nigines dar papildyti ir nau
ją stiprų kapšą įsitaisyti.

Tai čia širdies fizinis ap
tarimas. Nelabai moksliš
kas, bet populiariai visiems 
suprantamai išdėstytas. Su 
tuo širdies funkcijos čia ne
sibaigia. Ta vargšė širdelė 
dar turi pareigų, kurios jai 
užkrautos nuo amžių amži
nųjų.

— Mano širdis priklauso 
tau. Paklausyk mano šir
dies balso.

Taip kalba bernelis mer
gelei. Mergelė alpsta ir ne
pagalvoja, kaip ji gali būti 
širdies savininke ir kokia 
kalba ta širdis kalba.

Kažkurioj operoj, rodos 
Rigolleto, dainininkas dai
nuoja: "širdis mergelių lin
kę vylioti ir suvedžioti...”

Kokia nesąmonė. Tų mer
gelių širdys tiksi ir varinė
ja kraują, o apie viliones ir 
suvedžiojimus visai kitos 
kūno dalys rūpinasi.

"Ranką prie širdies pri
dėjęs, sakau tai teisybę". 
Čia vėl labai drąsus pareiš
kimas. Tu dėk prie širdies 
ranką ar koją, jai nei šilta 
nei šalta. Meluok sau svei
kas kiek pajėgi.

"Tu neturi širdies" sako 
nuomininkas namų savinin
kui reikalaujančiam sumo
kėti nuomą. Ir vėl prasilen
kimas su natūralia teisybe. 
Jeigu šis žiaurus individas 
neturi širdies, tai jis nebū
tų čia, reikalaudamas pini
gu.

Gana juokingai skamba 
tokie pareiškimai: "nuošir
džiai sveikinu", "nuošir
džiai linkiu", "nuoširdžiai 
dėkoju”. Tiesą pasakius čia 
juoko maža. Individas visai 
neatsiklausęs operuoja šir
dies vardu, kuri visiškai to 
nežino. Baustinas nusikal
timas. Tas pats būtų jeigu 
sakytum "sveikinu savo 
plaučių vardu."

Labai blogas paprotys 
širdį vaizduoti kaip čirvų 
tūzą, čia tai jau nachališ- 
kumas pirmos rūšies, širdis 
visai nepanaši į čirvų tūzą.

Ypatinga kvailysčių eks
tazė pasiekiama Amerikoje 
Valentine dieną. Ačiū Pra
amžiui, Lietuvoje to papro
čio neturėjome. Ir štai, tą 
dieną, kiekvienas įpareigo
tas savo numylėtinei pado
vanoti ką nors primenančią 
širdį, šiuo atveju, kur nepa
sisuksi visur čirvų tūzas. Ar 
tai būtų saladinių dėžė ar 
pagalvė ar atvirukas. Visur 
čirvų tūzas. O tvirtinama, 
kad tai esą širdis, kurią tu 
pateiki savo numylėtinei.

Ir kas išrado, kad širdis 
panaši į čirvų tūzą? Norė
čiau susitikti tą gudruolį ir 
širdies vardu paklausti jį 
keletą klausimų.

Yra ir toks visuomenę 
klaidinantis posakis: "Aš 
tau širdį rodau, o tu man 
užpakalį atsukai”. Simboliš
kai gal ir praeina, bet prak
tiškai tiesioginis absurdas. 
Užpakalį gali parodyti, bet 
kaip širdį?

Atrodytų, kad širdis per 
daug apkrauta. Reikėtų kai 
kurias funkcijas padalinti 
kitiems organams, kurie 
kai net ir laimingi būtų.

Pavyzdžiui: bernelis mer
gelei galėtų sakyti: "mano 
plaučiai kvėpuoja tavo ža
vesiu". Įspūdinga ir beveik 
poetiška. Arba: "mnao jak- 
nos jaučia tavo sielos šili
mą". Baisiai geras pareiški
mas. Nereikėtų užmiršti ir 
kitų kūno dalių, kurios taip 
pat trokšta romantikos: 
"mano kojos seks paskui 
tave”. "Mano inkstai dirbs 
tavo gerovės labui”.

MACHINE REPAIR
Experienced person needed 
on»our second shiff. VVe ore 
looking for an individual with 
heavy experience in mechani- 
cal, electrical & metai stamp- 
ing. Wages commensurate 
wifh experience and abilitv. 
Excellentemployee benefits.

Gordon 
Manufaciuring Co, 
Division of Leggett & Platt 

525C 52nd St. S.E. 
Grand Rapids, AAI 49508

Quallty and Innovatlon

AUGAI

AUGAT 
ALTAI R

We are a fast growing division of a 
Fortūna 500 company vvhlch has an 
Immediate opening for d Die De- 
slgner and a Press Operbtor at our 
Hydro-cam fadlity located in Troy.

Die Deslgner
Mušt be hlgh school graduate with 
good math background. Mušt have 
experience In die deslgn along with 
6-8 years of motor lamlnation and 
carbide die experience.

Press Operator
Willtrain. Mustbe hlgh school gradu
ate. Knowledge of SPC Inspection is 
preferred.
We offer an excellent salary and 
benefit package. If interested apply 
In person at our headquarters fadlity 
only at: 22800 Hali Road, Mt. Cle- 
mens, Monday through Frlday be- 
tween 8:00am-4:00pm. Or call the 
Personnel Manager at 313-466- 
1200 for further Information. Equal 
Opportunity Employer.Altai*.

RADIOLOGY POSITIONS
The Mary Imogene Bassett Hospital in picturesque Cooper- 
stown, New York has available in our expanding Radiology 
Department the following positions:

• RADIATION THERAPY TECHNOLOGIST
• NUCLEAR MEDICINE/RIA TECHNOLOGIST

Bassett Hospital is a 1500 employee rural referral & teach- 
ing center. Come work in a sophisticated hospital while en- 
joying the advantages of rural living. Please contact:

Mary S. Fox,
Personnel Representative

THE MARY IMOGENE BASSETT HOSPITAL 
Cooperstown, N. Y. 133326

607-547-3120

EOEM/F
(47-48)

Tiesą pasakius, mergu
žėlė, savo akių žaibus svai
dydama, senai jau apgalvo
jo, kad tavo rankos, kojos, 
jaknos, plaučiai ir kiti tavo 
kūno įrankiai turės tarnau
ti jos gerovės sukūrimui.

Inationwide 
K 1INSURANCE Į <• on yOW
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.

/

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS 
REALTY, 51715 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.
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ATSILANKYKITE Į 
SPORTININKŲ 
IŠLEISTUVES

Clevelando LSK žaibo 
sportininkų išleistuvės į
IlI-sias Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynės Australijo
je įvyks šį šeštadienį, gruo
džio 10 d. Programoje — 
krepšinio rungtynės ir ban
ketas su šokiais.

-Krepšinio rungtynės tarp 
į Australiją vykstančios 
Clevelando LSK žaibo vyrų 
komandos ir specialiai šiai 
progai pakviestų Hamilto
no LSK Kovo krepšininkų 
vyks 2 vai. p. p., Dievo Mo
tinos parapijos salėje.

Išleistuvių banketas pra
sidės 7:03 vai. vak., Lietu
vių Namuose. Pagrindiniu 
kalbėtoju bus čikagietis 
Valdas Adamkus, aukštas 
JAV Gamtos Apsaugos pa
reigūnas ir Centrinio išvy
kos į Australiją komiteto 
bei ŠALFASS Centro val
dybos pirmininkas, neseniai 
tarnybos reikalais lankęsis 
ok. Lietuvoje. Savo praneši-, 
me V. A. daugiausia palies 
dabartines aktualijas Lie
tuvoj. Taiogpi bus pristaty
ti į Australiją vykstantieji 
Clevelando sportininkai ir 
vadovai.

Šokiams gros naujai įsi
kūręs ir jau spėjęs išpopu
liarėti lietuvių jaunimo or
kestras "VILTIS”.

Bilietus į banketą įsigy
ti bei stalus užsisakyti pas 
platintojus arba telefonu 
pas Nijolę Motiejūnienę — 
486-0881 namų ar 531-2131 
darbo, Oną Jokūbaitienę — 
481-7161 ar Romą Apana
vičių 531-6995. Kaina — 
$15.00 asmeniui. Kadangi 
bus duodama karšta vaka
rienė, rengėjams yra reika
linga žinoti banketo dalyvių 
skaičių iki ketvirtadienio, 
gruodžio 8 d. vakaro.

Įėjimas tik į šokius — 
$3.00 prie įėjimo.

Clevelando sportininkų 
išvykai į Australiją remti 

Clevelando sportininkų išvykai remti komitetas: N. Motiejū
nienė, A. Bielskus, L. Kedys, R. Apanavičius, O. Jokūbaitienė, 
V. Gyvas ir V. Plečkaitis. Trūksta J. Kijausko ir VI. Gyvo.

V. Bacevičiaus nuotr.

komitetas kviečia clevelan- 
diečius lietuvius gausiu at
silankymu parodyti dėmesį 
ir suteikti paramą mūsų 
sportininkams.

• SLA 14 kuopos metinis 
susirinkimas įvyks gruodžio 
mėn. 11 d. 12 vai. po pietų 
Lietuvių Namuose 877 East 
185 St. Bus renkama kuopos 
valdyba ir SLA Nominaci
jos į centro valdybą. Visus 
narius ir nares prašome at
silankyti. Po susirinkimo 
bus kavutė.

• Balfo vajus sėkmingai 
baigiamas, ir Balfo sky
riaus valdyba nuoširdžiai 
dėkoja visiems rėmėjams ir 
nariams už paramą. Tačiau, 
kurie dar nesuspėjo įteikti 
Balfui auką, tai gali pada
ryti sekmadieniais — Die
vo Motinos parapijos sve
tainėje ir įteikti savo auką 
pirm. V. Apaniui ar kitiems 
valdybos nariams.

• GRAŽINA KUDU- 
KIENĖ šį trečiadienį skren
da į New Yorką dalyvauti Ba 
tuno rengiamose demonstra
cijose prie Jungtinių Tautų ir 
mėgins įteikti Gorbačiovui 
laišką nuo kongresmano Ed- 
ward Feighano ir Clevelando 
mero Voinovičiaus

• Pianistės Laimos Šar
kaitės studijų baigimo kon
certas įvyks sekmadienį, 
gruodžio 18, 3 vai. popiet 
Cleveland Statė universite
te, Main Classroom audito
rijoje, East 22 ir Euclid 
Avenue. Visi maloniai kvie
čiami.

• Izabelė Jonaitienė, Va
sario 16 gimnazijos rėmėjų 
būrelio Nr. 142 vadovė, ra
gina būrelio narius atsiųs
ti metinę auką Vasario 16- 
sios gimnazijai paremti. 
Aukas galima siųsti Balfo 
vardu — Lithuanian Relief 
Fund arba Iz. Jonaitienės 
vardu — 1532 East 214 St. 
Euclid, Ohio 44117.
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Liudas ir Aleksandra Sagiai, Grandinėlės ilgamečiai vadovai, Liudo 70 m. sukakties pagerbime.
V. Bacevičiaus nuotr.

TAUPOS KREDITO 
KOOPERATYVO ŽINIOS

Darbo valandos Kalėdų 
švenčių laikotarpyje:

Gruodžio 24 d.: atidary
ta nuo 9:00 iki 1:00 v. p. p.

Gruodžio 25 d.: uždaryta.
Gruodžio 31d.: uždaryta. 
TAUPOJE atliekama vi

si bankiniai patarnavimai. 
Už sekančius patarnavimus 
iš narių neįmama jokio mo
kesčio: piniginės perlaidos 
(money orders), kelionių 
Čekiai (Travelers Cheųues), 
įvairių sąskaitų apmokėji
mas, ir nekilnojamo turto 
mokesčiai (Real Estate 
taxes). Taip pat pildome 
formas iškvietimui giminių 
iš Lietuvos ir atliekame vi
sus notaro patarnavimus.

ČEKIŲ sąskaita (Check- 
ing account): čekių rašy
mas yra nemokamas, ši sąs
kaita taip pat duoda 5.25% 
palūkanų, kurios skaičiuo
jamos kas dieną.

Reguliarios taupymo sąs
kaitos (passbook savings 
accounts) ir terminuoti cer- 

N ‘taupa
Litftuaman Credit ‘llnion 

Lietuvių tjedito kooperatyvas 

767 Lašt 185tft Street

Cleveland, Oftio 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 Eąuity), Namų 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.

tifikatai duoda aukštesnes 
palūkanas bet kuris kitas 
apylinkės bankas.

Įvairios paskolos, ar tai 
namų pirkimui ar tik asme
niniams reikalams, duoda
mos daug geresnėmis išsi
mokė jimo sąlygomis.

TAUPOJE nesenai pradė
jo dirbti jaunas studentas 
— Vytas Apanavičius. Vy
tas lanko Cleveland Statė 
universitetą ir savaitga
liais dirba kredito koopera
tyve.

TAUPOS narių penktasis 
metinis susirinkimas įvyks 
1989 m. vasario 26 d.

(vas)

SEMINARAI ANGLŲ 
KALBA

Dievo Motinos parapijos 
anglų kalba seminarai apie 
lietuvių kultūrą ir civiliza
ciją vyksta labai sėkmingai. 
Lapkričio 30 dienos semina
re dalyvavo apie 60 žmo
nių. Seminarui vadovavo 
Ingrida Bublienė.

Ona Žilinskienė, Ona ši- 

lėnienė ir Amanda Muliolie- 
nė demonstravo, kaip daro
mi lietuviški ornamentai 
kalėdų eglutei papuošti. Vi
si mokėsi, visi džiaugėsi 
nauja "šaknų” patirtimi. 
Atvyko asmenys net iš Ak- 
rono ir kitų Clevelando apy
linkių. Dauguma visiškai 
nemoką lietuvių kalbos.

Sekantis lietuvių kultū
ros ir civilizacijos semina
ras bus gruodžio 7, 7 vai. 
vak. Dievo Motinos parapi
jos svetainėje Stefanija 
Stasienė demonstruos kūčių 
valgių ruošimą. Dalyviai po 
valgių ruošimo susės kūčių 
vakarienei. Prie žvakučių ir 
lininėmis staltiesėmis ap
klotų stalų visi drauge gie
dos lietuviškas kalėdinės 
giemes. Dievo Motinos pa
rapija, šių seminarų rengė
ja, atspausdins Kalėdų pa
pročių, giesmių ir kūčių val
gių knygutę anglų kalba.

• Kultūrinių darželių fe
deracija gruodžio 11 Lietu
vių namų salėje rengia ka
lėdinį pobūvį, kuriame kvie
čiami dalyvauti ir Lietuvių 
kultūrinio darželio nariai. 
Prašom kreiptis informaci
jų pas pirm. Vincą Apanių.

• Albinas Karsokas, Va
sario 16 gimnazijos atsto
vas, už praėjusius metus 
gimnazijai pasiuntė 800 dol. 
šį mėnesį vėl renkamos au
kos gimnazijai paremti. 
Prašom jas įteikti Vasario 
16 gimnazijos atstovui Al
binui Karsokui.

• Žalgirio šaulių kuopos 
Clevelande pirm. Henrikas 
Belzinskas atsiuntė Dirvai 
paremti 25 dol. Ačiū.

W RN’S m
Tire of the big city hassel? Want to 
expand your nursing experience? Try 
rural hospital nursing ar Morenci 
Area Hospital. Need full time RN’s 
2nd and 3rd shift. Premium pay 
every Sunday and $2/hr. differen- 
tial for 3rd shift. Apply call or 
write Morenci Area Hospital, 13101 
Sims Highway, Morenci, Mich. 49256. 
517-458-2236. (47-1)

EXPERIENCE
CNC LATE AND MACHINE 

OPERATORS
Mušt be able to perform own sėt ups 
and close tolerance. Openings on all 
shifts. Benefits and wages.

WESTECH CORP. 
1261 Holton Rd.

Muskegon, Mich. 49445
EOE

(47-3)



DIRVA
• Lietuvos laisvės lygos 

vadovybė telefonu pranešė 
PLB pirmininkui prof. Vy
tautui Bieliauskui, kad 
Laisvės lygos atstovais Ka
lifornijoje paskirti Romas 
Giedra ir Vladas šakalys. 
Laisvės lygos vadovybė pra
šė perduoti sveikinimą iš
rinktajam naujam JAV 
prezidentui George Bushui 
ir pareikšti Lygos viltį, kad 
naujoji Amerikos vyriausy
bės administracija laikysis 
Pabaltijos okupacijos nepri
pažinimo politikos. Lietuvos 
laisvės lyga paprašė PLB 
pirm, kelti Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės bylą 
tarptautiniuose forumuose.

• LSS Vyr. Skautininke 
Stefa Gedgaudienė gruodžio 
4 d. lankėsi Detroite ir daly
vavo vadovių pasikeitimo pa 

DR. INŽ. RIČARDUI PAULIUKONIUI 

mirus, žmonai dr. GRAŽINAI, dukrai JŪRA

TEI su šeima, seseriai ENNAI ir dr. ALFON

SUI KISIELIAMS, uošvienei JANINAI ŪSIE

NEI ir visiems kitiems artimiesiems reiškiame 

gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugija

Mielam fotografui-žurnalistui

A. A.

KAZIMIERUI SRAGAUSKUI

staigiai ir netikėtai mirus, reiškiame gilią 

užuojautą giminėms, draugams ir pažįsta

miems. .

Lž S-gos Detroito Skyriaus
Žurnalistai

reigose sueigoje ir Kūčiose. 
V. sk. Gina Baukienė oficia
liai perėme Gabijos tunto vė
liavą iš ps. Vidos Juškienės, 
kuri tuntininkės pareigose 
išbuvo pustrečių metų.

Lapkričio 18 d. Vyr. 
Skautininke dalyvavo Chi
cagos Skautininkų Ramovės 
rengtame LSS veiklos 70 m. 
sukakties minėjime ir sekan
čią dieną įvykusioje Kerna
vės Tn. pr. skaučių sueigoje.

• Inž. Vincentas Gruzdys, 
St. Petersburg, Fl., mirus 
mylimai žmonai Aleksand
rai, jos atminimui pagerbti, 
Dirvai paremti atsiuntė 100 
dol. Ačiū už auką.

• Maironio Parko, Shrew- 
sbury, Ma., vadovybė, Dir
vai paremti atsiuntė 50 dol. 
Ačiū.

• Stasys Dalius, Hamil- 
ton, Ont., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jęs auką 30 dol., rašo: "Mū
sų visų pareiga išlaikyti 
Dirva, kad kuo ilgiau ir sėk
mingiau mus lankytų. Jau 
40 m. kai prenumeruoju ir 
skaitau su malonumu Dir
vą. Linkiu ir toliau sėkmės 
šiame darbe".

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

NR.2I 1988

• Naujoji Viltis, politikos 
ir kultūros žurnalas Nr. 21 
1988 m. jau išėjo iš spaudos 
ir išsiuntinėtas prenumera
toriams. šiame 216 psl. nu
meryje yrą daug aktualios 
medžiagos. Rašo V. Trum
pa, St. Lozoraitis, jr., dr. 
Algirdas Statkevičius, dr. 
Aleksandras Štromas, Balys 
Auginąs, Kazimieras Barė- 
nas, Eglė Juodvalkė ir kt.

žurnalą redaguoja Vy
tautas Abraitis (P. O. Box 
351071, Palm Coast, Fla. 
32035), talkinamas Algirdo 
Budreckio, Antano Butkaus 
ir Stasio Santvaro.

Viršelis ir vinjetės Ju
liaus špakevičiaus.

Administratorius Oskaras 
Kremeris, 1005 Shepvood 
Rd., La Grange Park, III. 
60525.

šio numerio kaina 5 dol.

• JAV LB Krašto valdy
bos pirm. V. Volertas, per
duodamas pareigas naujai 
išrinktam pirm. A. Razmai, 
atsidėkojant Dirvai už teik
tą patarnavimą bendruome
ninei veiklai, Dirvai parem
ti atsiuntė 50 dol. Ačiū..

• Pradžiuginkite savo tė
vus, gimines, draugus ar 
p a ž į s tarnus, užsakydami 
jiems "PENSININKO" žur
nalą, kuris juos lankys 
kiekvieną mėnesį, nežiūrint 
kur jie begyventų, žurnalas 
leidžiamas LB Socialinių 
Reikalų Tarybos, redaguo
jamas K. Milkovaičio, pa
siekęs aukšto tiražo. "PEN
SININKO" metinė prenu
merata Amerikoje ir Ka
nadoje tik $10.00. Užsieny
je — $16.00.

"PENSININKAS" yra 
geriausia dovana įvairiau
siom progom. Jame daug 
įvairiusių žinių iš sociali
nės gerovės, sveikatos klau
simais, įvairenybės ir kt.

Užsakymus siųskite: Li
thuanian Human Services 
Council of The USA, Ine. 
2711 West 71st Street, Chi
cago, III. 60629.

Balfo Juno Beach skyriaus lapkričio 26 d. suruošta kultūrinė 
popietė su rašytoja Birute Pūkelevičiūte laikoma pasisekusia. 
Atsilankė daug žmonių. Iš kairės: skyriaus pirm. H. Žitkicnė, 
Balfo c.v. pirm. M. Rudienė, rašytoja B. Pūkelevičiūte ir kun. V. 
Pikturna. j- Garlos nuotr.

PREMIJA JAUNIMUI

Dr. Leono ir Irenos Kriau
čeliūnų šeima savo miru
siam sūnui ir broliui prisi
minti skiria kasmetinę

EUGENIJAUS 
KRIAUČELIŪNO 

PREMIJĄ
Premijai skirti sąlygos 

yra tokios:
1. Eugenijaus Kriaučeliū

no 1,000 dolerių premija 
skiriama lietuviui jaunuo
liui, geriausiai pasireišku
siam raštais (lietuvių, ang
lų ar kita kalba), veikla, or
ganizaciniu veiklumu, ar 
jaunimo vienetui (sambū
riui, tautinių šokių grupei, 
jaunimo chorui, sporto bū
reliui), geriausiai reprezen
tavusiam lietuvius ir Lie
tuvą vienerių metų bėgyje;

2. 1988 metų premijai 
gauti asmenis ar vienetus 
raštu pasiūlo jaunimo orga
nizacijų vadovybės, jauni
mo grupės, vyresniųjų or
ganizacijos ar paskiri asme
nys iki 1988 m. gruodžio 31 
d. (pašto antspaudas);

3. Premijuotino asmens 
ar jaunimo vieneto tinka
mumui įvertinti sudaroma 
Jury komisija, kurion po 
vieną atstovą skiria Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
jaunimo reikalams vado
vas, Pasaulio Lietuvių Jau
nimo sąjungos valdyba ir 
JAV Lietuvių Jaunimo są
junga, o du atastovus pa
skiria Kriaučeliūnų šeima;

4. Jury komisija aptarusi 
asmens ar vieneto tinkamu
mą premijai, ją skiria balsų 
dauguma iki 1989 m. kovo 
1 d. ir susitaria su Kriau
čeliūnų šeima dėl premijos 
įteikimo laiko ir pobūdžio;

5. Premijai asmenys ar 
vienetai siūlomi raštu, nu
rodant tiksliai premijai tin
kamumo motyvus, ir siun
čiama :

EUGENIJAUS 
KRIAUČELIŪNO 
PREMIJOS KOMISIJAI 
13400 PARKER ROAD 
LOCKPORT, ILL. 60441.

* Dr. Vanda Sruogienė 
padovanojo Balzeko kultū
ros muziejui savo vyro Ba
lio Sruogos ir šeimos ar
chyvą, susidedantį iš rank
raščių ir knygų.

• Daiva Marcinkevičiūtė- 
Kinnavy, Dirvos skaitytoja, 
visad laikraštį paremianti 
didesne auka, išvykdama šu 
šeima tarnybiniais reikalais 
trims metams į Japoniją, 
atsiuntė auką 50 dol.

Linkime Daivai ir jos 
šeimai sėkmės naujoje vie
toje.

• Sol. Juoze Augaitytė, 
vardinių proga užprenume
ravo Dirvą Valerijai Buinie- 
nei, Philadelphijoje. Sveiki
name varduvininkę.

• I^abai prašau atsiliepti, 
kas mane, Stasį Vitkauską, 
Lietuvos geležinkelių buv. 
garvežio mašinistą, 1939- 
1944 važinėjusį ruožais: Pa
nevėžys — Radviliškis — 
Mažeikiai — pažįsta.

Yra galimybė gauti pen
siją. Namo gaisre sudegė 
visi mano turėtieji doku
mentai. Mano adresas: St. 
Vitkauskas, P. O. Box 203, 
Knoxville, Md. 21758.

• LŠST Trakų rinktinė 
Naujoje Anglijoje, per sa
vo pirm. Algirdą Zenkų, 
Dirvai paremti atsiuntė 50 
dol. Ačiū.

MACHINISTS WANTED
IN SOUTHWEST INDIANA. 2 
PEOPLE NEEDED WHO ARE EX- 
PER1ENCED ON LARGE LATHES 
AND BOR1NG MILL.S $8.00-$ 11.00 
PER HOUR. ALSO NEEDED C.N.Č. 
LATHE PERSON TO PERFORM ALL 
DUT1ES MACH1NE REQUIRES. MUŠT 
BE EXPERIENCED $9.00-$ 12.00 PER 
HOUR.
CALI. 812-386-6800. 147-50)

INSPECTORS 
TOOLING "A" 
DETROIT AREA 

Full-time contract position exist for 
experienced hand-on Tooling inspec- 
tors with defense industry back- 
ground. Mušt be able to make dimen- 
sional measuruments with all types 
of mechanical tools and optical equip- 
ment including theodelite long term, 
high rates! Retirees welcome. Call 
and send or fax resume to SCOTT 
TAUBMAN, 1-(800)-345-9793.

TEKFORCE
3111 CAMINO DĖL RIO NORTH 

SUITE 444
SAN DIEGO, CA 92108

FAX: (619) 280-0990
(45-46)

WANTED EXPERIENCED 
MACHINIST — MOLD SHOP 

Applications now being eccepted for 
Machinists with 3-5 years exp. on 
conventional and CNC equipment to 
include lathes, mills and EDM ma- 
chines. Grinding exp. a plūs. Should 
have strong math background to in
clude shop applications of algebra, 
geometry and trigonometry. To apply 
call collect 517-676-1637. (42-48)

WANTED IST CLASS 
MECHANICS

Clark forklift dealer in south Fla. 
has immediate full time positions 
available in Ft. Lauderdale, Miami, 
West Palm Beach, Sarasota and 
Ft. Myers. Exp. and own tools re- 
quired. Call or write Mr. George 
Olsen, W. E. Johnson Equipment Co., 
300 East 10. Ct., Hialeah, FL 33010. 
305 -882 - 7000 ,_______________ (44-47)
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