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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Kaip bėga laikas?
Lietuvoje jis lekia šuoliais

Vytautas Meškauskas

Senstant atrodo, kad lai
kas pradeda, skubėti, žiū
rėk, ir vėl metai prabėgo. 
Niekur tačiau taip nepaste
bi laiko greitėjimo kaip 
skaitant dabartinės Lietu
vos laikraščius. Taip, pa
vyzdžiui, DIRVOS lapkričio 
mėn. 10 d. Nr. straipsnyje 
’Kaip buvo iš tikro’, citavau 
sovietinės istorijos dakta
rus Solomoną Atamuką ir 
prof. Bronių Vaitkevičių, 
kurie jau kukliau, bet vis 
dar gynė tezę, kad Lietuvo
je 1940 m. subrendo 'revo
liucinė situaciją’. Ji, o ne 
Raudonosios armijos oku- 
cija, Lietuvą nuvedusi į so
vietų glėbį. Taip buvo pa
skelbta ŠVYTURIO pereitų 
metų 19 Nr. o štai vos tik 
po trijų numerių — 22-me 
— jau skaitome ne tik porą 
tuos autorius puolančių laiš
kų, bet ii vieno is autorių 
atsisakymą nuo savo min
čių.

Narcizas Brazdžionis iš 
Kauno taip atsiliepė:

Kalbama apie liaudies 
revoliuciją ir buržuazinės 
vyriausybės nuvertimą. 
Pats tuo laiku buvau ka
riuomenėj ir jokios revo
liucijos nemačiau, išsky
rus netrukdomai skrai
dančius tarybinius trans
porto lėktuvus ir jų ka
rius, užimančius išsidės
tymo pozicijas. Mūsų ka
rininkai įspėjo karius ne
daryti jokių išsišokimų ir 
surinko mūsų ginklus. 
Teigiama, kad Vokietija 
planavo lietuvius iškelti 
toliau į rytus. Visai su 
tuo sutinku, bet dabar ži
nau, kad vieni planavo iš
kėlimą, o kiti jį vykdė. 
Kažin kas blogiau: dujų 
kameros, ar mirtis iš ba
do, šalčio?

O. G. Poderis irgi iš Kau
no teigė:

Su didžiausiu pasipikti
nimu aš ir mano kolegos 
perskaitėm straipsnį, pa
rašytą S. Atamuko ir
B. Vaitkevičiaus ... tokią 
medžiagą skaityti tiesiog 
bjauru ... Reikia tvirtes
nių argumentų, o tokius 
rašinius derėtų leisti už 
savo pinigus.
Tuos laiškus seka vieno, 

autoriaus 'prisipažinimas’, 
visai kaip seniau, bet vis 
dėlto atvirkščiai. Prof. Vait
kevičius iš Vilniaus rašė:

”Straipsnis įteiktas re
dakcijai gana senokai. O 
laikas bėgo, bėgo be galo 
greitai, keisdamas ir mus 
pačius, ir mūsų pažiūras 
į praeitį. Rutuliojasi is
torijos pervertinimo pro
cesas. Šiame kontekste 
norėčiau pasakyti štai 
ką: neturėjau galimybės 
(negavau korektūros) 
pakoreguoti straipsnyje 
išsakytus samprotavimus 
(Nr. 19) revoliucinės si
tuacijos Lietuvoje 1939- 
1940 m. socialistinės re
voliucijos klaus imais. 
Duotoje redakcijoje jie 
neatitinka mano pažiū
rų”.
Prisipažinimo forma jau 

pasikeitusi. Stalino laikais 
Vaitkevičius būtų pasipra- 
šęs mirties bausmės, dabar 
jis drąsiai kaltina kitus jų 
neišvardindamas, įskaitant 
ir laiką, kurio nesušaudysi. 
Kaip ten būtų, tas paspar- 
tėjęs laikas jau parvertė 
keletą istorikų (žiūr. Iš kį- 
tos pusės),

Įdomus pasikeitimo pa
vyzdys yra iš New Yorko 
atšauktas TIESOS kores
pondentas Vilius Kavaliaus
kas. Suprantama, kad į tokį 
postą skiriami ištikimiausi 
iš ištikimųjų. Sovietų ko
respondentams u ž s ienyje 
reikia ne tik nepasiduoti už
sienio žvalgybų vilionėm, 
bet ir taip rašyti, kad ati
tiktų partijos linijai, nors 

(Nukelta į 2 psl.)

TRAKAI - Lietuvos valstybės lopšys

Žmogaus teisių konferencija Valstybės Departamente
Gruodžio 8 d. JAV vy

riausybė Washingtone pami
nėjo Žmogaus teisių dieną ir 
Jungtinių Tautų Organizaci
jos visuotinos žmogaus teisių 
deklaracijos keturiasdešimt
metį.

Suruoštose iškilmėse 
dalyvavo ir lietuviai, jų tarpe 
nepriklausomos Lietuvos dip
lomatinės tarnybos šefas dr. 
Stasys Bačkis, Gintė Damušy- 
tė ir Viktoras Nakas iš Lietu
vių Informacijos Centro, dr. 
Jonas Genys iš ALTo, Izabe

lė Laučkaitė-Howe iš BALF, 
“Ginta Palubinskaitė iš Jungti
nio Amerikos Baltų komiteto 
ir Margarita Samatienė iš 
ELTos. Dalyvavo ir garbės 
svečių iš užsienio, jų tarpe du 
vilniečiai - Sąjūdžio Žinių re
daktorius Arūnas Degutis ir 
dailininkas Aleksandras Šep- 
kus.

Rytmetinėje žmogaus 
teisių konferenejoj JAV Vals
tybės departamente kalbėjo 
ambasadorius Richard Schif- 
ter, vicesekr. Žmogaus tei- 

šių ir humanitariniams reika
lams, ambasadorius Richard
S. Williamson, vicesekr. 
Tarptautinių organizacijų rei
kalams ir ambasadorius John
C. Whitehead, JAV Valsty
bės departamento sekr. pava
duotojas.

Kalbėdamas į susirinku
sius - t.y. į pusantro šimto 
kviestus nevaldinių organiza
cijų atstovus ir užsienio sve
čius - Schifteris teigė, kad 
valdžios, tebepažeidžiančios 
žmogaus teises, bent atsižvel
gia į neigiamas reakcijas, ku 
rias jų veiksmai gali sukelti. 
Anot Schifterio, ne kartą su
sitikusiam Maskvoje su žmo
gaus teisių gynėjais iš Lietu
vos, pasaulio sąmoningumas 
žmogaus teisių klausimais 
priverčia valdžias skaitytis 
su savo veiksmų galimom 
pasekmėm.

Williamsonas, iškelda
mas tautos apsisprendimo tei 
sės svarbą, išdėstė skirtingas 
šios teisės sąvokas. "Dides
nė pasaulio dalis žiūri į tau
tos apsisprendimo teisę kaip 
į vienkartinį veiksmą, kuris 
baigiasi kraštui gavus politi
nę nepriklausomybę. Reika 
las tariamai išsiprendžia, kai 
kolonisto vėliava nuleidžia
ma ir vietiniai perima val
džią. Bet JA V-bės žiūri į 
tautos apsisprendimo teisę 

(Nukelta į 4 psl.)
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SPVOITinĖ POLITI^į^

'Taikos metai’ palietė ir Palestiną, bet daug vikių nedavė. - 
'— Kam buvo skirta bomba lėktuve? - Ūkinės perspektyvos.__ i

Praėjusieji 1988 metai 
optimistų gali būti vadinami 
'taikos metais'. Ar nenutrau
kė Iranas su Iraku tiek daug 
aukų pareikalavusias kauty
nes? Pietų Afrika pagaliau 
pažadėjo duoti nepriklauso
mybę Namibijai už Kubos 
pažadą atitraukti savo kariuo
menę iš Angolos. JAV susi
tarė su Sovietija dėl vid. dis
tancijos raketų sunaikinimo. 
Gorbačiovas traukia savo ar
miją iš Afganistano ir dar pa
žadėjo paleisti iš kariuome
nės 500 tūkstančių vyrų. Pa- 
baltyje prasidėjo taikingas są
jūdis už didesnes tautines ir 
žmonių teises. Metams bai
giantis Palestinos Išvadavi
mo Organizacijos vadas Ara
fatas pripažino Izraelio egzis
tenciją ir pasisakė prieš tero
rizmą.

Tiesa, daugumas pasi
baigusių ar besibaigiančių 
karų buvo palyginti nekom
plikuoti. Irakas su Iranu su
darė paliaubas, nes abu buvo 
išsisėmę. Afganistane ir An
goloje Sovietija apsižiūrėjo, 
kad pergalė, jei iš viso pasie
kiama, gali per brangiai kaš
tuoti.

Palestinoje padėtis dau
giau komplikuota. Ameri
kos žydai per stiprūs, kad 
leistų savo kraštui paspausti 
Izraelį, o to valdžia - po vi
sos eilės laimėtų karų prieš 
arabus - negali rasti gyvo rei
kalo nutraukti susidėjusią si
tuaciją.

Londoniškis THE ECO 
NOMIST samprotauja, kad 
taika į Vid. Rytus gali ateiti 
tik pasikeitus pažiūroms. Sa
koma, kad Arafatas jau prieš 
10 metų apsižiūrėjęs, kad Iz
raelio jėga negalėsiąs sunai
kinti, tačiau viešai atsisakyti 
Izraelio sunaikinimo negalė
jo, nes tam nepritarė ne tik 
pabėgėliai iš Palestinos, bet 
ir kitos arabų valstybės.

Prieš metus prasidėję 
palestiniečių pasipriešinimai 
okupuotose teritorijose paro
dė, kad akmenimis ir lentga
liais ginkluoti jaunuoliai ne
gali nugalėti gerai ginkluotų 
izraelitų ir sulaikyti okupuo
tose teritorijose steigiamus 
žydų naujokynus. Jie tik lai
mėjo pasaulio simpatijas sa
vo atskirai valstybei. Jungti
nės Tautos siūlė tai arabų 
pusei jau prieš 40 metų, bet 
tada ji tą idėją atmetė.

Šiuo metu padalinimo 
sprendimui atsirado nauja 
kliūtis - šį kartą iš žydų pu
sės. Palestiniečiams sutin
kant su atskira valstybe, toji 
vis daugiau atrodo nepriim
tina Izraeliui.

Arabai iki šiol galvojo 
kad galų gale JAV tarptauti

nėje konferencijoje privers 
žydus pasitraukti iš Vakari
nio Pakraščio ir Gazos juos
tos - taip, kaip Eisenhoweris 
privertė Izraelį pasitraukti iš 
Sinajaus 1956 metais. Nū
dien JAV-se niekas apie tai 
negalvoja. Todėl sprendi
mas priklauso nuo Izraelio 
gyventojų daugumos nusista
tymo iš tikro siekti taikos ar 
ne.

Iki šiol pažiūrą, kad rei 
kia siekti taikos už teritoriją 
skelbė tik Darbo partija. Jos 
politikai svajojo, kad gal ko
kią išeitį galima būtų rasti 
kai ką iš okupuotų teritorijų 
atiduodant Jordanui. Girdi, 
ir to gyventojų daugumą su
daro palestiniečiai. Su tokiu 
sprendimu tačiau nesutinka 
patys Izraelio palestiniečiai, 
kurie dabar apsisprendė rei
kalauti sau nepriklausomy
bės šalia Izraelio. Izraelio 
saugumo interesai tam prieš
tarauja: kaip jie galės apsi
ginti nuo savo viduje įsikū
rusios priešo valstybės?

Tokia perspektyva pri
vedė prie naujos Likud-Dar- 
bo partijų koalicinės vyriau
sybės sudarymo, kuriai vado 
vaus dabartinis ministeris pir
mininkas Shamir, nenorįs jo
kiu būdu sutikti su palestinie
čių valstybe. Krašto apsau
gos ministru toliau liks ats. 
gen. Rabin, kuris nors ir pri
klauso liberalesnei Darbo 
partijai, bet sukilimą malšina 
griežčiausiomis priemonė
mis. Negalint pačių žydų 
įkabėti padaryti nuolaidų, 
palestiniečiai galėtų laimėti 
daugiau pasaulio opinijoje iš 
tikro nutraukdami užpuoli
mus akmenimis bei rimtes
niais ginklais, ir net pažadė
dami savo valstybėje neturė
ti kariuomenės, kaip Costa 
Rica.

Susprogdinimas Pan- 
Am lėktuvo, skrendančio į 
New Yorką, virš Škotijos 
parodo, kad taikos perspekty 
vos Šventoje Žemėje nėra la
bai didelės. Bomba galėjo 
padėti Sirijos remiami, ar ki
tos palestiniečių atskalos. 
Net arabų teigimas, kad tai 
padarė pačių izraelitų saugu
mas, gali atrodyti ne visai iš 
piršto išlaužtas. Taika Pales 
tinoje turi dar daug priešų.

• ••

Ekonomistai iš praeities 
patyrimo aiškino, kad po ke
lių 'riebių' ūkinio plėtimosi 
metų, turi ateiti 'liesesnį’ - 
ūkinio persitvarkymo, arba 
depresijos metai. Buvo lau
kiama, kad tai atsitiks dar 
paskutiniais Reagano prezi
dentavimo metais. Priešingai 
tiems lūkesčiams - neatrodo, 
kad ir šiais 1989 metais patir 

sime depresiją. Vis ženklai 
kalba už tai, kad ūkinis plėti
masis i ir toliau tęsis ir viso 
krašto pajamos už gėrybes ir 
patarnavimus (GNP) kils dar 
trim ar bent 2 procentais.

Tai tačiau neatpalaiduo 
ja JAV nuo reikalo mažiau 
gyventi skolon - sumažinti 
federalinio biudžeto ir preky
bos su užsieniais deficitus. 
Ieškant ką galima būtų pada
ryti, akys vėl krypsta į benzi 
no mokesčius. Jų padidini
mas gali ne tik atnešti iždui 
daugiau pajamų, bet ir būti 
naudingas ūkiui, palėtinąs sa
vo kuro atsargų sunaudojimą.

Šio dešimtmečio pra
džioje JAV importavo tik 
32% jų sunaudojamos naftos, 
dabar tas nuošimtis pašoko 
iki 48%. Ateinančio dešimt
mečio viduryje JAV turės im
portuoti jau pusę savo sunau
dojamos naftos.

Tai kelia reikalą mokės - 
čiais sumažinti naftos parei
kalavimą. Dabar už kiekvie
ną galioną benzino mes mo
kame 29 centus mokesčių, iš 
kurių tik 9 centai tenka fede- 
raliniai valdžiai. Tuo tarpu 
europiečiai vidutiniai moka 
10 kartų daugiau - $2.90 už 
galioną. Žinoma, pakėlimas 
mokesčių už benziną kiek pa 
sunkins mažiau pasiturinčių 
gyvenimą ir gali net prisidėti 
prie nedarbo padidėjimo.

Iš kitos pusės, 50 centų 
už galioną mokesčių padidi
nimas trečdaliu sumažintų | 
federalinio biudžeto deficitą, I 
kas savo keliu vestų prie nuo Į 
šimčių už paskolas kritimo. | 
Tai savaime vestų prie ūkinio 
atkutimo. Gera pusė būtų 
benzino vartojimo sumažėji
mas, kas tarp kitko vestų ir 
prie mažesnio oro užteršimo. 
Kartu tai pakeltų ir dolerio 
vertę užsieniuose. Kad būtų 
mažiau skaudu, benzino mo
kesčių pakėlimą būtų galima 
pravesti lėčiau - per kokius 
tris metus. Toks pasiūlymas 
būtų palankiai sutiktas Kon
greso daugumos.

(Atkelta iš 1 psl.)
ir ne tiesai. Prie to, kaip 
matysime, jis pats dabar 
prisipažįsta.

žinia, sunku jam ką nors 
prikišti asmeniškai. Gimęs 
jau po karo Kavaliauskas 
visą laiką buvo mirkytas 
sovietų propagandos raša
le. Net nuostabu, kad iš vi
so galėjo, nors lėtai, bet vis 
dėlto pastebėti laiko pasi
keitimą. Tą jau galima bu
vo pastebėti jo paskutiniuo-

■ Iš kitos pusės
Jaudinantieji įvykiai Lietuvoje yra lydimi, net gali 

sakyti: prasidėjo — su istorijos perrašymu. Tai kiek 
stebina. Jei lietuvių tauta turi teisę į suverenumą, tai 
visų pirma dėl to, kad ji egzistuoja t. y. susideda iš pa
kankamo savo valstybei žmonių skaičiaus, kurių daugu
ma gyvena vienoje vietoje, skiriasi kalba, kultūra, reli
gijom ir papročiais nuo kaimynų, ir svarbiausia — pati 
trokšta nepriklausomybės, šiais laikais vyrauja pažiūra, 
kad kiekviena etninė tauta, nepaisant jos praeities, yra 
verta savo valstybės. Jei taip, kam tiek daug rūpintis is
torija?

Tiesa, istorija padeda. Kažkaip patogiau reikalauti 
suverenumo, jei gali įrodyti, kad jis buvo jėga atimtas. 
Tačiau stebint 150 ar daugiau Jungtinių Tautų organi
zacijoje atsiradusių nepriklausomų valstybių, garbinga 
istorija nebūtinai buvo reikalinga jų atsiradimui.

Mūsų atveju istorikų sujudimas paaiškintinas dar 
viena specifine aplinkybe — pareiga uždėta sovietų isto
rikams. Alfonsas Eidintas taip ją paaiškina LITERATŪ
ROS IR MENO gruodžio 10 Nr.:

”Stalinistai (pagrobę Lietuvą — vm) tekalbė
jo apie valstybės interesus, o ne revoliucinę situa
ciją, pastaroji ir nebuvo reikalinga — revoliucines 
situacijas po jų grubiausių veiksmų jau turėjo kur
ti istorikai.”

Atseit, istorikai turėjo pateisinti kiekvieną valdžios 
žingsnį, kaip būtiną, teisėtą ir net dėl jo nukenėjusiems 
naudingą. Kartais tokią pareigą apsunkina faktas, kad 
darant sprendimus apie dabartį ar net ateitį, dažniausia 
užmirštama pagalvoti kaip tai atrodys istorijoje. Pvz. 
pagal tą patį autorių, sovietinės istorijos galvojantiems 
skaitytojams turėtų keistai atrodyti teigimas, kad Lie
tuvą į Sovietiją atvedė pribrendusi jos revoliucinė situa
cija, perskaičius, jog ’liaudies seimas’ dėkojo šauniai Rau
donajai Armijai,

”nuvertusiai kruvinąjį Smetonos režimą, o ne ko
munistų partijai, pakeitusiai seną valdžią nauja.” 

Asmeniškai dar pergyvenusiųjų tuos įvykius vardu, 
nors ir be įgaliojimo, norėčiau paliudyti, kad ir nemėgu- 
siųjų Smetonos režimą tarpe buvo palyginti mažai tokių, 
kurie norėtų jį pakeisti komunistiniu, tuo laiku gerai ži
nomu. Už tat malonu, kad prie tokios pat išvados priei
nama ir labai vingiuotu keliu bei remiantis savais šalti
niais. Daugiausia tačiau nulems dabartinės lietuvių tau
tos apsisprendimas, kuri pagal Jungtinių Tautų Organi
zacijos 1951 m. priimtą tautų apsisprendimo deklaracijos 
1 str.

”turi apsisprendimo teisę, būtent teisę laisvai ap
sispręsti, kiek tai liečia jos politinę, ekonominę, 
socialinę ir kultūrinę būklę.”

Teisiniai ir istoriniai pačios Sovietijos valdžia yra 
neteisėtai rusams ir jų pavergtom tautom primesta, ta
čiau mes su ja pasirašėm visą eilę svarbių sutarčių...

(vm)

se rašiniuose grįžus į Vil
nių. Gruodžio 17 dienos LI
TERATŪROJE IR MENE 
jis net prisipažįsta savo re
portaže iš Washingtono apie 
išeivių demonstracijas ne
paminėjęs vieno atsitikimo: 

”Paliesti jį, atvirai pa
sakius, bijojau. Įaudrin
toje minioje spėjau per
simesti keliais žodžiais su 
nesenu Lietuvos gyven
toju, buvusiu Vilniaus 
universiteto docentu Vy
tautu Skuodžiu.

"Kalėjime turėjau daug 
laiko ir skaitydavau tavo 
straipsnius. Kaip žurna
listas, tu žmogus išsila
vinęs, taigi pasakyk, už 
ką sėdėjau?” — tiesiai 
paklausė pas mus ne vie
no leidinio išpopuliarin
tas disidentas. ”Aš neži
nau, neskaičiau Jūsų by
los, nedalyvavau proce
se”, — bandžiau išsisuk
ti, nes iš tikrųjų apie 
Skuodžio n u s i kaitimus 
nieko tikslaus ir nežino
jau. ”Pasodino mane už 
įsitikinimus. Ar taip el

giamasi d e m okratinėse 
šalyse ?”

šiandien Vytauto Skuo
džio mūsų teismas — bū
siu optimistas — tikriau
siai nenuteistų. Nors 
straipsniai Baudžiamaja
me Kodekse tebėra, ir 
jais gali pasinaudoti ne 
tik nedoras pareigūnas, 
bet ir valstybė, jeigu pra
ras savo piliečių demo
kratinę kontrolę?”

Ar tai užmaskuotas įspė
jimas ar tik fakto konsta
tavimas, kad biurokratija 
nespėja eiti su laiku. Juk 
šiaip ar taip dar negali lais
vai net laikraščio pasiųsti 
namo.

WANTED — ENGLISH SPEAKING 
AND READING NURSE TO CARE 
FOR L1TTLE, ELDERLY LADY IN 
WHEEL CHAIR. MUŠT LIVE IN. 
BEST ACCOMMODAT1ON, IN SU
BURBS. 848-2475 AFTER 7 PM.

(49-2)

PLASTIC EXTRUSION / CO- 
EXTRUSION /THERMO — FORMING 

OPERATORS
Have immediate openings for full 
time, experienced people to work 
various shifts. Very good wąges & 
benefits. Respond to PACKAGING 
RESOURCES, INC., 5700 W. Shaffer 
Rd., Coleman, M1 48618. 517-465- 
6105. (46-49)
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Nuomonės ir pastabos

Ar pasimokome iš pamokų?
Juozas Žygas
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Sveikinimas į Lietuvą
Lietuvos gen. konsu

lo New Yorke Aniceto 
Simučio žodis į Lietu
vą Laisvosios Europos 
radijo bangomis Kalė
dų ir Naujų Metų pro
ga.

Brangūs broliai ir sesės, 
pavergtoje Tėvynėje,

Daugiau kaip prieš ketu-, 
ris dešimtmečius Stalinas, 
slaptai susitaręs su Hitle
riu, atsiuntė j Lietuvą Rau
donosios Armijos ir polici
jos legijonus, kurie, alego
riškai tariant, surišo Jums 
rankas ir kojas, kad. nega
lėtumėt nei pasipriešinti, 
nei pabėgti, užrišo Jums 
akis ir užkimšo ausis, kad 
nematytumėt ir negirdėtu
mėt kas pasaulyje vyksta. 
Ir kad būdami taip sukaus
tyti nerėktumėt, Jums už
rišo burnas. Už Jus kalbėti 
ir šūkauti Stalino buvo at
siųsti ir vietoje pasamdyti 
melo specialistai, kurie už 
Judo grašį Jus įtikinėjo ir 
šūkavo, kad tik dabar esate 
begaliniai laimingi kai iš 
Jūsų išplėšta nepriklauso
mybė ir laisvė.

Jau dvi kartos užaugo ir 
subrendo šitokioj šėtono pa
ūksmėj. Ir tik dabar po il
gų dešimtmečių Jums neti
kėtai nuėmė varžtus nuo 
užrištų burnų. Ir koks bu
vo džiaugsmas, koks entu
ziazmas kai pajutote, kad 
ne tik neužmiršote kalbėti, 
bet neužmiršote ir vienin
gai dainuot bei giedot. Tau
tos džiaugsmas buvo visuo
tinis. Ne vienam užsienyje 
gyvenančiam broliui ar se
sei nuriedėjo per skruostus 
džiaugsmo ašaros stebint 
tūkstantines minias Vilniu
je ir kituose Lietuvos mies
tuose džiūgaujančias po sa
vo trispalvėmis ir griaus
mingai giedančias Lietuvos 
himną ir Lietuva brangi. 
Tos lietuvio širdžiai bran
gios ir mus visus jungian
čios giesmės nuskambėjo 
per visą pasaulį. Tai mūsų 
tautos šauksmas — lais
vės Lietuvai.

Tačiau šiandien Jūsų ran
kos tebėra surištos, nes, jei 
pančiai nevaržytų, Jūs tik
riausiai pirmoje eilėje išar- 
dytumėt Lietuvos žemėje 

svetimųjų pastatytą pabai
są, kuri vadinama Ignalinos 
jėgaine ir kuri nelaimės at
veju pasekmėmis galėtų 
pralenkti baisųjį žemės dre
bėjimą Armėnijoje.

Jūsų akys tebėra užriš
tos — Jūs negalite laisvai 
gauti ir skaityti mūsų laik
raščių ir knygų kaip mes 
gauname Jūsų. Džiaugia
tės, kad atgavote laisvę kal
bėti ir protestuoti, bet vien 
to neužtenka. Reikia, kad 
retežiai būtų nuimti nuo 
Jūsų rankų ir kojų, kad 
vožtuvai būtų nuimti nuo 
Jūsų akių ir kamščiai išim
ti iš Jūsų ausų, kad galė
tumėt viską matyt ir gir
dėti ir laisvai savo protu be 
nurodymų iš kitur pasi
rinkti kas skaitytina ir kas 
klausytina.

Tad šventų Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga svei
kinu Jus ir linkiu, kad ar
timiausiu laiku Jums būtų, 
grąžinta laisvė ne tik kal
bėti, bet ir laisvai demokra
tiškai savo gyvenimą tvar
kyti nepriklausomoj Lietu
voj. Tik laisvoje demokrati- 
tinėje Lietuvos valstybėje 
gali klestėti kultūra ir eko
nominis gerbūvis kaip kles
tėjo prieš svetimųjų oku
paciją.

DIPLOMATINIS 
PRIĖMIMAS

Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo 71 metų su
kakčiai paminėti Lietuvos 
generalinis konsulas New 
Yorke rengia Vasario 16 d. 
6-8 vai. vak. diplomatinį 
priėmimą INTER-CONTI- 
NENTAL HOTEL (48 St. 
East of Park Avė.).

Jam talkinti sudarytas 
komitetas.

Norintieji priėmime da
lyvauti ir savo įnašu prisi
dėti prie jo pasisekimo ma
lonėkite apie tai pranešti 
ne vėliau vasario 1 dienos 
bet kuriam iš šių komiteto 
narių:
Alksninis Vytautas — 516- 
671-2393. Giedraitis Juozas 
— 516-757-0055; Kepalaitė 
Aldona — 212-724-5720; 
Klivečkienė Malvina — 718- 
296-0406; Kazlas Juozas — 
212-580-9561; kun. V. Pa-

Mintis šiuo klausimu 
rašyti kilo paskaičius "Pamo
ka ateičiai" (Dirva, 1988. 
XII. 8). Rašinys ne kontro
versinis, gerai sukirptas ir 
paliečiantis jautrius ir akuta- 
lius klausimus.

Pirmiausia būtų klausi
mas, ar pasimokome iš pa
mokų? Tai, manyčiau, kad 
ne! Toks jau gamtos dėsnis, 
kad "negalima seną šunį nau
jų šposų (triksų) išmokinti". 
Taip ir mes savo veikloje 
esame įklimpę į rutiną. Ke
turiasdešimtį metų su viršum 
kaip 'vaduojame ir kovoja
me', o plano taip ir nėra!

Na, bet kas čia nuosta
baus? Atsimename, kad tu
rėjome gražiai atrodantį ge
neralinį štabą (dargi su pla
čiais lampasais), o kai reikė
jo pravesti mobilizaciją (net
gi taikos sąlygose), tai vis
kas supliuško. Akredituoti 
karo atstovai, kurie Lietuvo
je rezidavo, visą tą farsą la
bai prastai įvertino. Ir iš ša
lies stebint matėsi, kad Šan
čiuose ir A. Panemunėje 
(kur buvo mūsų karinių pa
jėgų centras) buvo lakstoma 
ir bėgiojama. įvairiuose pa
statuose buvo formuojami 
nauji daliniai, paskirti ūkve
džiai irgi bėgiojo, kadangi 
nei lauko virtuvių, nei joms 
atvežti arklių surasti negalė
jo. Bet ar nuostabu? Štabai 
ne tam, kad virtuves organi
zuotų. Juk karo akademijo
se jie Borodino, Austerlitzo 
ir Waterloo kautynių sche
mas analizavo, tad prie ko 
čia virtuvės? - Gal buvo 
kiek į lankas išklysta, bet 
jeigu norime iš pamokų ir 
praeities pasimokinti, tai tu
rime ją prisiminti.

Ar įvykiai užklupo ne
tikėtai? Tik dalinai, ir ne vi
sus. Kurie bent kiek sekė 
ok. Lietuvos spaudą galėjo 
jausti, kad žiema praėjo ir 
bandoma ledus sulaužyti. 
Tik, žinoma, buvo tuo netiki- 
ima, tad ir nebuvo laiku pra
dėta rengtis. Žinoma, niekas 
nežinojo ir niekas nesitikėjo, 
kad įvykiai tiek toli pažengs. 
Lietuviai visuomet buvo kon
servatyvūs, tat ne pirmieji ir 
ledus pradėjo laužti. Mas
kvos kai kurie laikraščiai bu
vo drąsesni, bet gi mes jų ne
skaitome, tad ir nežinojome.

Jeigu nežinojome, tad 
ir nebuvome pasirengę. Be 
to, reikalas yra labai kompli
kuotas, tad nėra lengvų atsa
kymų. Mūsų visuomenė nė
ra vienalytė, tad ir negali bū
ti bendrų atsakymų, kurie vi- 

lubinskas — 212-255-4648; 
Vakselis Aleks. — 718-846- 
3246.

Talkos Komitetas 

sus patenkintų. Pora mažų 
faktų tuo reikalu.

Prof. Vyt. Bieliauskas, 
PLB valdybos pirmininkas, 
buvo pakviestas dalyvauti 
Sąjūdžio suvažiavime. Da
bar, - ar reikėjo jam važiuo
ti? Valdyba, ant greitųjų at
siklausta, jo važiavimui pri
tarė. Atrodė, kad reikėjo Są
jūdį paremti. Jis pasimatė su 
kardinolu Vincentu Sladkevi
čium ir jo nuomonės atsiklau 
sė. Kardinolas pasakė, kad 
labai gerai padarė ten nuvyk 
damas. Dabar: pirma, jis 
buvo kviestas Sąjūdžio, o ne 
partijos ar valdžos. Antra: 
jis buvo kviestas kaip PLB 
pirmininkas, tad apie antri
ninką nė kalbos nebuvo. Ta
čiau mūsų išeivijos tarpe tuo 
reikalu nuomonės labai skir
tingos. Svyruoja nuo prita
riančių iki griežtai priešta
raujančių.

Kai vaizdajuostėse pa
matėme demonstraciją Vin
gio parke - milžinišką mi
nią, jaunimo gretas su tauti
nėmis vėliavomis ir plaka
tais "Songaila tautos gėda ir 
panašiai - apstulbę žiūrėjo
me, nesitikėjome ir dauge
liui riedėjo džiaugsmo aša
ros. Pagaliau! Pagaliau!

Pagaliau spaudoje skai
tome, kad Lietuvos Laisvės 
Lygos veikėjas Terleckas 
tuo stebuklu labai nepaten
kintas (Draugas , XII.7). 
Jam nepatinka, kad tautiniai 
ženklai legalizuoti, kad lais
vai galima giedoti himną 
(nors ir vadinamu "tautine 
giesme"). Atrodo, jam būtų 
geriau, kad pultų milicija ir 
pradėtų mušti minią. Ir pas 
mus yra tokių, kurie Lietu
vos įvykiais yra nepatenkin
ti, nes sugriovė jų veiklos 
bazę. Taip sakant - "Kas 
galva, tai protas". Tad ir 
sunku tokiai visuomenei ras
ti damų veiklos kelią.

Ir pasklido žinia, kad 
Maskva, reaguodama į Esti
jos dalinį nepriklausomybės 
paskelbimą, numato keisti 
konstituciją. Nors ta konsti
tucija mažai tereiškia, bet vis 
tiek yra nors popieriaus gaba 
las, o panoro ir jį atimti. 
Tuo reikalu sujudo latviai ir 
lietuviai. Vilniuje vyko de
monstracijos. Buvo renka
mi parašai peticijai. Per tą 
trumpą laiką Lietuvoje surin 
ko beveik du milijonus para
šų.

Kai Lietuvoje gyveni
mas eina tokiu tempu, ir išei 
vija negali sėdėti rankas ant 
kelių susidėjusi. O čia dar 
Gorbačiovo apsilankymas 
New Yorke ir susitikimas su 
prezidentu Reaganu. Reikia 
veikti!

Negalima pasakyti, 
kad veiklos ar koordinacijos 

nebuvo. Buvo bandoma ben 
drai ir planingai veikti. Ar 
tai pavyko? Tai jau kitas 
reikalas!

Dr. A. Razmos, LB vai ~ 
dybos pirm, iniciatyva lap
kričio 21 d. Chicagoje, Sek
lyčioje, buvo sušauktas mū
sų veiksnių ir kai kurių vei
kėjų pasitarimas. Dalyvavo 
PLB, JAV LB, VLIKo ir 
ALTO atstovai. Pasitarimo 
koopirmininkai buvo dr. A. 
Razma ir Gr. Lazauskas. Su
sirinkusiems jokio plano ne
buvo patiekta. Tam ir buvo 
susirinkta, kad sudaryti ben
drą planą. Buvo išklausomos 
visų nuomonės.

O tos nuomonės buvo 
labai įvairios, žinoma, dau
giausiai vis seni metodai. Bū
tent: rengti demonstracijas, 
siųsti telegramas ir laiškus, 
skambinti telefonais. Buvo 
ir originalesnių. Iš jų pami
nėtina - Gorbačiovo lanky
mosi metu paskelbti gedulo 
dienas, užprašyti gedulingas 
pamaldas, o kiti siūlė, kad 
daug geriau būtų užprašyti 
pamaldas už Gorbačiovo svei
katą. Taigi, kaip matome, 
nuomonės buvo skirtingos. 
Bet jos visos buvo išklausy
tos. Nutarta už dviejų dienų 
susitikti keturių pagarindinių 
organizacijų atstovams ir su
formuluoti veiklos planą. 
Tai ir buvo padaryta. Spau
doje buvo paskelbtas bendras 
atsišaukimas su direktyvo
mis.

Dabar - kokie šios veik 
los rezultatai? Rezultatai gal 
nebuvo akivaizdžiai ryškūs. 
Paraginimai gal laiku nepa
siekė periferijos. Buvo užre
gistruota 700 skambinimų į 
Washingtoną ir surinkta gal 
10,000 parašų. Buvo dirba
ma, bet milžiniškame krašte 
ką tai reiškia?!? Tad ir ne
nuostabu, kad mūsų veiklą 
buvo nepastebėta, ir beveik 
nekomentuota. Visai kitas 
reikalas, kai Vilniuje prie ka
tedros susirenka dešimtys 
tūkstančių.

Labai aišku, kad mūsų 
propaganda nepasiekia tų, ku 
rie formuluoja viešąją opi
niją. Pabaltijo klausimais ga 
na daug buvo kalbama tele
vizijos ir radijo programose. 
Buvo galima aiškiai jausti, 
kad kalbėjusieji nebuvo kon
taktuoti. Jiems trūko esmi
nių žinių. Dažnai vadovavo
si sovietiniais žinių šaltiniais. 
Buvo kalbama apie "sovieti
nę tautą", "Pabaltijo judėji
mas esąs tik etninis klausi
mas". Kiti 'žinovai' net iki to 
priėjo, kad viską suvedė į 
ekonominį klausimą. Reiš
kia - visai paneigia tautinį 
judėjimą ir tautybių klausi
mą. Teegzistuoja tik "sovie
tinė tauta". Ir taip kalba ne 
tik sovietinės ambasados at
stovai, bet ir amerikiečiai te
levizijos žurnalistai.

Mes, žinoma, tuojau 
įžiūrime blogą valią ir tenden 
cingumą. Bet nepastebime 

(Nukelta į 4 psl.)
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Mažmožiai
Kam aš priklausau ? Keis

tas klausimas. Gyvenant 
laisvame krašte, tokio klau
simo, rodos, net ir negali 
būti. Bet man jis kyla skai
tant lietuviškąją spaudą, 
kuri mirgėte mirga garbin
gų asmenų kam nors pri
klausymu. O jei yra klausi
mas, yra ir atsakymas: ne
priklausau niekam. Arba, 
kitaip sakant, priklausau 
tik sau pačiam.

Tačiau ar tai įmanoma? 
Gal priklausau kuriai nors 
partijai? Respublikonams? 
Demokratams? Ne, atsaky
čiau, nepriklausau, nors gal 
ir esu respublikonas arba 
demokratas. O gal priklau
sau ateitininkams ? Skau
tams? Lietuviškai parapi
jai ? Irgi ne, nors gal ir esu 
tas arba kitas ir gal net ne
mažas veikėjas.

Jeigu jau reikia priklau
syti, tai priklausau prie pa
rapijos, bet ne parapijai, 
prie partijos, bet ne parti
jai. Tai iš tėvų paveldėta 
mano logika.

Logika? Bet juk bendri
nėje kalboje bei raštuose ne 
visur laikomasi logikos. Tie
sa, šiuo atveju dažniausiai 
jos nesilaikoma. Antra ver
tus, juk tai mažmožis, ir 
dėl to neverta per daug rū
pintis.

Mažmožis tai mažmožis. 
Mažas skirtumas, kad pasa
kyta bei parašyta vienaip 
ar kitaip. Bet man, deja, ne
malonu, gal ir vergiška nuo 
savęs atsisakyti ir kitiems 
priklausyti. Yra, žinoma, 
išimčių. Galiu priklausyti 
savo žmonai arba mylima
jai, ir jos man gali priklau
syti. Bet negaliu priklausy
ti jų ir ne jų draugijoms.

Tad ir neklausk, brolau, 
kam aš priklausau. Geriau 
paklausk, prie ko priklau
sau.

★
Perskaičiau Balio Gražu

lio straipsnį apie kardinolo
V. Sladkevičiaus vyskupi
ją (1988 m. rugsėjo 1 die
nos Dirvoje), ir susimąs
čiau. Jis rašo, kad augda
mas beveik nieko nežinojęs 
apie savo tėviškę Varėną. 
”Tada viliojo tolimi mies
tai, kiti kraštai, egzotika”. 
Jo manymu, ”ne ką daugiau 
ir kiti lietuviai apie savo tė
viškes žino”.

Ne ką daugiau? Gal ir 
mažiau. Aš, pavyzdžiui, apie 
savo tėviškę (Vabalninką), 
kaip man dabar atrodo, ži
nau pasigailėtinai mažai. 
Viliojo ir paviliojo mane to
limi miestai, tolimos upės 
bei ežerai. O mano tėviškės 
upelis Vabala man buvo lyg 
ir mažmožis. Plaukiau per 
daugelį upių bei ežerų ir 
niekur nebuvau paskendęs. 
O toje mažytėje Vabalo j e 
kartą neboiškilau iš dugno 
į paviršių ir tik vyresnio 
draugo buvau išgelbėtas. 
Tai tau ir mažmožis!

Nedaug miestelyje buvo

ŽMOGAUS TEISIU KONFERENCIJA... Ar pasimokome iš pamokų?
(Atkelta iš 1 psl.) 

kaip i besivystantį procesą, 
kuris nevisada turi apimti 
politinę nepriklausomybę ... 
Mūsų nuomone, tikras tau
tos apsisprendimas ateina ne 
iš individų, reguliariai ir pe
riodiškai įgyvendinančių 
žmogaus teises, ypač teisę 
išrinkti savo valdžią. Kitaip 
sakant, tautos apsisprendi
mo teisės esmė pasireiškia 
tikrais ir periodiniais rinki
mais, kurie atspindi liaudies 
valią."

Apžvelgdamas žmo
gaus teisių padėtį pasaulyje, 
ambasadorius Whitehead 
džiaugėsi JAV vyriausybės 
laimėjmais per pastaruosius 
8 metus, pridurdamas, kad 
"darbai, kurie mūsų dabar 
laukia, tam tikra prasme yra 
didesni už tuos, kuriuos jau 
nugalėjome. Pvz., - kaip tu- 
rėtumėm reaguoti į augantį 
judėjimą už autonomiją Pa
baltijo kraštuose, kitose ne 
rusiškose Sovietų Sąjungos 
respublikose?"

Šis klausimas buvo 
ypač aktyviai gvildenamas 
diskusijose, kurių metu do
minavo Pabaltijo tautų tema
tika. Pvz., estas iš Baltų Lais
vės Lygos užklausė, ar JAV 
žada ryžtingiau kelti Pabalti
jo klausimą Jungtinėse Tau
tose. Schifteris atsakė, kad 
jau kelis kartus iškėlė. Na
kas teiravosi, ar Pabaltijo 
klausimas buvo diskutuotas 
Reagano-Gorbačiovo pasima 
tymo metu New Yorke. At
sakymas buvo neigiamas.

Po konferencijos sve
čiai buvo pavaišinti priėmi
mo salėje. Priėmimo metu vi 
sa eilė Valstybės departamen
to pareigūnų, bei Lietuva be
sirūpinančių nevaldinių orga
nizacijų darbuotojų, turėjo 
progos susipažinti su svečiais 
iš Lietuvos. Salėje mirgėte 
mirgėjo Sąjūdžio sagtimis ap 
dovanoti konferencijos daly
viai.

gatvių, bet išvaikščiojęs esu 
tik didžiąsias. Mažosios taip 
ir liko mažmožiais. Viliojo 
mane didelių miestų didelės 
gatvės. Kodėl dabar jos ne
vilioja?

Pro gimtosios pirkios lan
gą matydavau žydų kapi
nes. Jos buvo tolokai, ne
buvo į jas tiesaus kelio. Tai 
taip, rodos, niekada ir ne
buvau į jas nuėjęs, nors 
akys visada iš tolo už jų už
kliūdavo.

Visokių įvykių maišatyje 
daug kur būta, daug kur gy
venta. Negaliu to pasakyti 
apie savo tėviškę. Mažai 
kur ten būta, mažai patir
ta.

Daugelis mažmožių verčia 
mane susimąstyti ir prisi
minti daugelį vardų ir vei
dų.

Vabalninkietis

Prezidentas Reaganas 
gruodžio 8 d. pasirašė prokla
maciją Tarptautinės žmogaus 
teisių dienos proga. Ceremo
nijoje Baltuosiuose Rūmuo
se dalyvavo apie du šimtai 
kviestų svečių, jų tarpe - ne
priklausomos Lietuvos dip
lomatinės tarnybos šefas dr. 
Stasys BAčkis, JAV LB kraš
to valdybos visuomeninių rei 
kalų tarybos pirmininkas Ar
vydas Barzdukas, Lietuvių In
formacijos Centro darbuoto
jai Gintė Damušytė ir Vikto
ras Nakas, ALTo atstovas dr. 
Jonas Genys, Jungtinio Ame
rikos Baltų komiteto reikalų 
vedėja Ginta Palubinskaitė ir 
du Sąjūdžio Žinių redakcijos 
nariai - ekonomistas Arūnas 
Degutis ir dailininkas Alek
sandras Šepkus.

Per ceremoniją, septyni 
žmogaus teisių gynėjai sėdė
jo tribūnoje su prezidentu, jų 
tarpe Gintė Damušytė iš Lie
tuvių Katalikų Religinės Šal
pos ir Lietuvių Informacijos 
Centro, C. Chhut - Amerikos 
kombodiečių fundacijos pir
mininkas, dr. C. Benedi - Lo 
tynų Amerikos Žmogaus tei
sių komisijos steigėjas ir W. 
Robertson - buvęs Valstybės 
departamento deputatas Afri
kos reikalams, bei Valstybės 
departamento pareigūnai - 
ambasadorius Richard Schif- 
ter, ambasadoms Richard 
Williamson. VemonWalters 
- kalbą pasakęs, JAV amba
sadorius prie Juntinių Tautų - 
atstovavo JAV vyriausybę.

Prezidentas Reaganas 
ceremonijoje nurodė, kad per 
susitikimą New Yorke su Mi 
khailu Gorbačiovu buvo iš
kelti žmogaus teisių klausi
mai. Prezidentas priminė, 
kad žmogaus teisių pažeidinė
jimas glaudžiai siejasi su tai
kos siekimu.

Per susitikimą Baltuo
siuose Rūmuose Gintė Damu
šytė turėjo progos pasveikinti 
prezidentą Reaganą, padėko
dama jam už rūpestį Lietuva. 
Ji taip pat išsamiau pakalbėjo 
rūpimais klausimais su tribū
noj gretimai sėdėjusiu amba
sadorium Schifteriu.

RAŠINIŲ KONKURSAS

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga skelbia rašinių 
konkursą jaunimui. Tema — DABARTINIAI ĮVYKIAI LIE
TUVOJE. Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga kviečia ir ska
tina visą lietuvišką jaunimą, 14 metų iki 20 metų amžiaus, 
dalyvauti konkurse. Tema turi būti bent penkių (5) mašinėle 
spausdintų puslapių. Lituanistinių mokyklų mokytojai, bei 
įvairių organizacijų vadovai, yra prašomi paskatinti jaunimą 
rašyti aukščiau minėta tema.

Konkurse dalyvaujantiems bus skiriamos trys premijos:
I — $250.00
II — $150.00
III — 3100.00

Premijų paskirstymui jury komisija bus sudaryta ir 
paskelbta vėliau.

Tema turi būti pasirašyta slapyvardžiu. Kartu su tema 
prašoma prisiųsti užk’ijuotą voką, pažymint vardą, amžių ir 
adresą. Konkurso rašiniai tu.i būti prisiųsti iki 1989 m. sausio 
mėn. 31 d. sekančiu adresu:
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, Vida Jonušienė, 

12500 Pawnee Rd., Palos Park, lllinois, 60464.

(Atkelta iš 3 psl.) 
savo apsileidimo. Ar jie bu
vo kontaktuoti ir painformuo
ti? Kai važiavo į Vilnių apie 
šimtas žurnalistų ir filmuoto- 
jų, ar jie buvo aprūpinti kon
densuota informacija? Viską 
paliekame Dievo valiai, o Jis 
gal turi ir kitų rūpesčių. Tad 
ar nuostabu, kad labai dažnai 
yra panaudojama sovietinė 
informacija. Nereikia norėti, 
kad ’media’ žmonės mūsų ieš 
kotų. Reikia rasti tinkamus 
būdus prie jų prieiti.

Tiek įvairiose delegaci
jose, tiek reprezentacijose ap- 
seikime be pensininkų ir bu
vusių titulų. Matosi vis tie 
patys veidai, kurie buvo ma
tomi prieš dvejetą ar trejetą 
dešimtmečių. Neefektinga! 
Palikime juos garbės prezi
diumams. Gyvenimas bėga 
ir keičiasi, tik mūsų veikla 
nesikeičia. Turime net politi
nių mokslų profesorius, bet 
niekuomet neteko matyti, 
kad dalyvautų "Forum",

Proklamacijos pasirašy
mo ceremonija buvo rodoma 
Amerikos televizijoje per va
karines žinias. (LIC)

LINKĖJIMAI LIETUVAI

Naujųjų Metų išvakarė
se Vilniaus radijas pravedė 
pasikalbėjimus su išeivijos 
lietuviais. Žodį tarė ir LB 
pirmininkas dr. V. Bieliaus
kas, tuo metu dalyvavęs Aus
tralijos Lietuvių Dienose.

Jis pareiškė, kad Lietu
vos persitvarkymo sąjūdžio 
steigiamojo seimo suvažiavi
mas, kuriame ir jis pats daly
vavo, buvo labai reikšmigas 
įvykis 1988 metais.

Dabar jis siekiąs sustip
rinti Bendruomenės finansi
nę būklę ir gerai apsvarstyti 
planus bendradarbiavimui su 
Lietuva.

Kompartijos gen. sekre 
toriui Algirdui Brazauskui jis 
palinkėjo tvirtumo ir, taip sa
kant, pasiryžimo toliau tęsti 
Lietuvos savistovumo liniją.

"Nightline" arba panašiuose 
pokalbiuose. Jeigu jie patys 
nėra kviečiami, tai gal jie ga
lėtų bent kontaktuoti tuos, ku 
rie yra kviečiami? Pirmiau
siai susiraskime savo dingu
sią jaunesniąją akademikų 
kartą, tuomet gal rasime ir 
medią’.

Okupuotoje Lietuvoje 
įvykiams taip sparčiai rie
dant, kur mes stovime? Ir 
kas laimėta?

Laimėta gana daug! Pa 
galiau, po tiek metų, mūsų 
veiksnių atstovai susėdo prie 
vieno stalo ir rado bendrą kal 
bą. O tai jau yra daug! O 
dėl fakto, kad įvairiose vieto
vėse buvo spontaniška veikla 
- tai nieko blogo. Yra žy
miai geriau atskira veikla ne
gu bendras miegas!

MARRIED COUPLE 
Established privalė 
agency has professlonal 
counselor posltlons avail
able In residentlal teach- 
ing family group home. 
Training & support serv- 
ices are provlded to 
work with troubled ado- 
lescents ages 12-17. Be- 
glnning salary $35,448 
per year (plūs room & 
boa r d whlle on duty plūs 
other benefits). BA/BS 
degree reąulred. Apply 
by resume only to:

HAVIN HOUSI INC.
401 E. Whltaker MIII Rd. 

Ralalgh, NC 27608
EDE---------------------------

Manufacture Engineer
KSG Indusfies, a world 
leoder in mternal engine 
component parts manufac- 
turing, needs a "hand's-on" 
Manufacturing Process En
gineer for its facility in the 
Lancaster, PA area. Engi- 
neering responsibility: 
forging, cutting, heat treat- 
ing, welding, chrome plat- 
ing, and capital proiects. 
Background reąuirements: 
CNC programming, metai- 
lurgical (materiols), manu
facturing, forging, heat 
treating and welding pro- 
cesses, ME/or relatea expe- 
rience.
Starting salary open and 
based on experience. Relo- 
cation package and compa
ny paid benefits. Repiy to 
Diek T h o r n t o n, 
(215-443-7529),

Eaual Opportunity Employer 
M/F/H/V

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 Physicians 
certified, that are Board eligible in 
family practice medicine, for our am- 
bulatory & walk in unit.

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

TOM DAWSON, 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)

Have you got 5 years machine re- 
pair experience? lf so, i need your 
talent in a high volume produetion 
area. lf you have the talents will 
pay.
Please contact Peter Mulvaney 

CREATIVE
ENGINEERING INC.

475 MYLĖS STANDISH BLVD.
TAUNTON, MA 02780 

508-824-6604 .

MACHINISTS WANTED
IN SOUTHWEST INDIANA. 2 
PEOPLE NEEDED WHO ARE EX- 
PER1ENCED ON LARGE LATHES 
AND BOR1NG MILLS $8.00-$ 11.00 
PER HOUR. ALSO NEEDED C.N.C. 
LATHE PERSON TO PERFORM ALL 
DUTIES MACHINE REQU1RES. MUŠT 
BE EXPERIENCED $9.00-$ 12.00 PER 
HOUR.
CALL 812-386-6800. (47-50)
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įdomus bendradarbiavimas

Nijolė Martinaitytė - Petras 
Aglinskas koncerte

Vytautas Matulionis

Lietuvių Fondo Dienų 
Clevelande grožinės litera
tūros - muzikos koncertas, 
1988 m. gruodžio 3 d., Dievo 
Motinos parapijos salėje. 
Rengėjai: Lietuvių Fondo 
Dienų Komitetas.

Nors vakaras pradėtas 
net 25 minučių pavėlavimu, 
o šaltokoj salėje klausytojų 
buvo nejaukiai maža, maloni 
staigmena (atgailaujant už pa
vėlavimą?) buvo trumpa kon
certo įžanga: Atidarymas 
(Milda Lenkauskienė), Lietu
vių Fondo veiklos apžvalga 
(Stasys Baras) ir Lietuvių 
Fondo stipendijų įteikimas 
(Marija Remienė). Visa tai 
netruko nei pusvalandžio!

Vakaro menininkai, Ni
jolė Martinaitytė - aktorė ir 
Petras Rimas Aglinskas - mu - 
zikas, išeivijos lietuvių visuo
menei jau neblogai pažįsta
mi. Abu turi gerą ir šakotą 
akademinį ir praktinį pasinio-
Šimą savo pamiltuose menuo- buvo Algimanto Mackaus linskas gražiai paįvairino, pa
se. Lietuvių spaudoje apie eilėraštis Mirtiškoji, suside-
juos jau daug ir smulkmeniš
kai rašyta. Čia patieksiu tik 
jų jungtinio koncerto apžval
gą

Koncerto 'liūto (liūtės?) 
dalis teko Nijolei Martinaity
tei. Tai patraukli, gražiai ap
dailintų įgimtų gabumų akto
rė. Balsas sodrus, apvalus, 
malonaus tembro, lankstus, 
beveik visuomet (išskyrus ke- vidalintas pakankamai skir- sikinės gitaros menininkas.
lėtą tylesnių vietų) pilnai pa
siekiąs klausytojus. Jausmai 
liejasi laisvai, nesuvaržytai. 
Šį vakarą Martinaitytė pasi
statė sau nelengvą (o gal neį
manomą) uždavinį: trumpo 
koncerto ribose apžvelgti 
dviejų šimtmečių lietuvių po
ezijos kelią, įdomiai suskirs
tyta į reikšmingus laikotar
pius. Metai (Donelaitis - ba
roko laikotarpis), Anykščių 
šilelis (Baranauskas - Lietu
vos atgimimo, romantizmo 
laikmetis), Pavasaris (Mair
onis), Gėlės iš šieno (Binkis), 
Rūpintojėlis (Putinas) - Ne
priklausomybės laikų kūry
ba. Išeivijai atstovavo Liūne 
Sutema (Nebėra nieko sveti
mo), Alfonsas Nyka Niliūnas 
(Išduotas medis) ir Algiman
tas Mackus [Mirtiškoji). Po
eziją gitara palydėjo-papildė 
Petras Aglinskas (Sarabanda) 
ir variacija iš sonatos smui
kui B-moll, J.S. Bach, amž. 
R. Pick ir Paskutinis sekma
dienis, aranž. P. Aglinsko).

Nežinia kodėl, Martinai
tytė užmiršo (?!) pavergtos 
Lietuvos rašytojus. Savo kū
ryba jie šį koncertą būtų ne 

tik praturtinę, bet tuo pačiu 
užbaigę šią, nors ir labai 'su
tirštintą' lietuviškosios poezi
jos apžvalgą. Apie tai reikė
tų pagalvoti.

Dailiai įveikusi Done
laitį ir Baranauską, Martinai
tytė dar gražiau 'pražydo' 
Maironio, Binkio ir Putino 
gerai žinomuose eilėraščiuo
se. Ypač vykęs buvo Binkio 
Gėlės iš Šieno. Tai puikių 
vaidybinių progų šaltinis, iš 
kurio aktorė gėrė tikrai go
džiai. Nuotaikos atžvilgiu, 
aktorės pasirinkti išeivijos 
poezijos pavyzdžiai labai 
skyrėsi nuo ankstyvesniųjų. 
Čia buvo daug kančios, nusi
vylimo, tragedijos, kartėlio, 
savęs kaltinimo, atsidavimo 
likimo valiai ir, žinoma, ne
maža anksčiau dažnai links
niuojamo tėvynės ilgesio. 
Sunkiausiai suvirškinamas 
šio vakaro 'patiekalas - tiek 
aktorei, tiek klausytojams - 

dąs iš kelių variantų ta pačia 
tema. Šiame kūrinyje kaita
liojosi gilus žmoniškumas su 
negailestinga tikrove, žmo
guje įdiegta įgimta šiluma ir 
jo nužmoginimas, beveik re
liginė ekstazė ir šiurpulingai 
šalta mirtis. Bendrai, tai bu
vo vykęs bandymas. Kiek
vienas variantas buvo apipa- 

tingai: nuo gilaus žmogiško 
jausmo, iki seklaus, nuasme
ninto, bejausmio žurnalistiš
ko atsiribojimo. Supranta

Muzikas Petras Aglinskas

mas menininko noras Nepri
klausomybės laikų poeziją 
palydėti to pat laikotarpio 
muzika, bet kam naudotis jau 
seniai nudainuoto tango gar
sais? Juk lietuvių liaudies 
muzikos lobynas gilus, pla
tus ir daug geriau tinkantis 
lietuviškos dvasios eilėraš
čiams, nei iš Lotynų Ameri
kos atklydęs abejotinos kil
mės šokis...

Vienintelis prozos kūri
nys šiame koncerte buvo Že
maitės mažiau žinoma links
ma novelė Ieva, apie sukū
rimą Adomui draugės-moters 
ir jų nuotykius rojuje. Joje 
Martinaitytė išnaudojo kiek
vieną vaidybinę progą, sukel
dama jei ne garsaus, atviro 
juoko (lietuviuose tai būtų 
didelis laimėjimas, ypač jei 
pirmutinės dvi eilės viską pri 
ima suakmenėjusiais veidais) 
tai daug labai patenkintų šyp
senų. Šį skaitymą Petras Ag 

brėždamas svarbiausias no
ve lės mintis gitaros papildy 
mais ir įtarpais.

Moderni gitara - rytie
tiškos kilmės intymus šešia- 
stygis instrumentas. Talentin 
gų muzikų rankose jis sugeba 
prabilti naujais, įvaizdžiais, 
nelauktai giliais jausmais. 
Petras Aglinskas yra išeivijos 
retenybė: rimtas ir gabus kla-

Jis su gitara gerai susigyve
nęs, sutapęs. Instrumento 
valdymas tvirtas, nors vieto
mis lyg ... dvejojantis. Įsi jau

Aktorė Nijolė Martinaitytė

timas į skambinamą kūrinį 
gilus, muzikalus, raiškus.

Šiame vakare Aglins
kas atliko penkis kūrinius: 
Sarabanda ir variacija iš so
natos smuikui B-mel (J.S. 
Bach, aranž. R. Pick), Pasku
tinis sekmadienis (aranž. P. 
Aglinsko), Playera, ispaniš
kas šokis Nr. 5, op. 5 (En- 
rique Granados, aranž. R. 
Pick), Lopšinė, afrikietiška- 
kubietiška liaudies melodija 
(aranž. J. Marshall ir C. Par- 
kening) ir Be paslapties (C. 
Corea, aranž. P. Aglinsko). 
Kaip anksčiau minėta, pir
mieji du kūriniai sudarė paly
dą Martinaitytės skaitomiems 
eilėraščiams. Sekantieji trys 
(kaip gaila, kad tik trys!) bu
vo atlikti solo. Lengviausias 
klausytojo ausiai (savo melo
dingumu) buvo ispaniškas šo 
kis Playera. Kiek svetimiau 
skambėjo Lopšinė ir labiau 
modernios krypties Be pa
slapties. Iš poezijos palydos 
geriausiai skambėjo Saraban
da, mažiau įspūdingas buvo 
įmantrios aranžuotės Pasku
tinis sekmadienis. Nors Ba
cho Sarabanda gerai tiko 
kaip palyda Donelaičio kūry
bai, šio kūrinio būtų malonu 
klausytis ir atskirai. Tai ga
lėjo būti tikrai graži įžanga 
Aglinsko solinei daliai.

Aplamai, Aglinsko pa
sirinktieji kūriniai buvo savo 
nuotaikomis perdaug lyriškai 
vienodi, retai prasiverždami 
drama ir jausmine ugnimi - 
gitarai taip pat nesvetimomis 
(ir išnaudotinomis) ypatybė
mis. Tačiau būtų prasižengi
mas su tiesa nepaminėjus 
Aglinsko didelio muzikinio 
jautrumo kiekvienam atlieka
mam kūriniui, kruopštų jo 

vystymą. Tai džiugina. Pa
sirinkęs įvairesnį repertuarą, 
Petras Aglinskas galėtų pats 
vienas atlikti viso vakaro re
čitalį. Jo būtų ne tik įdomu, 
bet ir privalu pasiklausyti. 
Klasikinės gitaros solistai ne
dažni.

Abiem menininkams 
patartina (kur įmanoma) nesi 
traukti perdaug į scenos gilu
mą, kuri dažnai užslopina ir 
gražiausias pastangas. Ir šia
me vakare, nemaža svarbių 
žodinių ir muzikinių akimir
kų ištirpo erdvioje salėje, pil
nai nepasiekę klausytojų. 
Net ir mikrofonai čia mažai 
tegelbėjo.

Šis koncertas įrodė, kad 
sakytinis žodis ir gitaros gar
sai, talentingų menininkų 
vaizduotės įžiebti, gali sutei
kti tikro pasigėrėjimo. Geis
tina, kad toks darnus Nijolės 
Martinaitytės ir Petro Rimo 
Aglinsko bendradarbiavimas 
tęstųsi ir toliau. Tai dar vie
nos (puoselėtinos!) tradicijos 
gimimas, kuris neturėtų atbai
dyti ir į naujoves nelabai lin
kusių. Tikriems meninin
kams galimybės tokiame dė
kingame junginyje yra pla
čios.

Train to be a
TRAVEL AGENT 

TOUR GUIDE 
AIRLINE RESERVATIONIST

Start at home. Train on live 
airline computers. Home study 
and resident training. Financial 
aid available. Naticnal Hdgtr. 
Pompano Beach, FL.

A.C.T. TRAVEL SCHOOL

1-800-327-7728
Accredited Member N.H.S.C.
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‘NA U JĄJĄ VIL TĮ’ pasitinkant
Antanas Juodvalkis ŠVENTŲ KALĖDŲ

Politikos ir kultūros žur
nalo "Naujosios Vilties” 
1988 metų laida Nr. 21, 
skaitytojus pasiekė lapkri
čio-gruodžio mėn. Gera pa
žanga, palyginus su Nr. 20, 
kurį gavome šių metų sau
sio mėn. Naujosios vilties 
vyr. redaktorium yra Vy
tautas Abraitis, talkinamas 
redakcinės kolegijos — dr. 
Algirdo Budreckio, dr. An
tano Butkaus ir poeto Sta
sio Santvaro. šis numeris 
yra skirtas Lietuvos nepri
klausomybės 70 metų su
kakčiai paminėti ir prisi
minti buvusius tris prezi
dentus. Tai stambi ir sva
ri 220 pusi, knyga, nors va
dinama žurnalu, žurnalais 
mes įpratę vadinti plones
nius ir didesnio formato lei
dinius, o Naujoji viltis yra 
storas įprastos knygos for
mos leidinys. Matyti, re
daktoriai patys rašė ir su
rado raštingų bendradar
bių, ko šiais laikais dažnai 
pristingama. "Raštingais” 
vadinu ne tuos gebančius ir 
mokančius rašyti, bet tuos, 
kurie laiku parašo ir pasiun
čia redakcijai. Pasižadėji
mų netesėjimas ar ilgas vė
lavimas, dažnai sužlugdo ne 
vienų projektų. Pastaruoju 
metu pažadų netesėjimas 
pradeda išvirsti į epidemi
jų. Naujosios vilties redak
cija, matyti, buvo laimin
gesnė ir žurnalų laiku išlei
do.

Dabar žvilgterėkime į žur
nalo turinį ir susipažinki
me su rašančiais bei jų na
grinėjamomis temomis.

Įvade vyr. redaktorius 
Vytautas Abraitis primena 
dvi lietuviams reikšmin
giausias sukaktis: Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mo 1918 m. vasario 16 d. 
aktų ir po 22-jų laisvės me
tų raudonosios Rusijos 1940 
birželio 15 d. okupacijų ir 
įvykdyta lietuvių tautos 
genocidų. Nuo pirmosios 
džiaugsmo sukakties praėjo 
70 metų, o nuo liūdnos ir vis
kų naikinanančios rusiško ko 
munizmo ordų okupacijos, 
tauta tebekenčia dar ir šian
dien, nors Maskva bando at
leisti varžtus ir lengvinti 
pavergtų tautų gyvenimų. 
Redaktorius primena prieš 
metus duotų pažadų ir pasi
giria bendradarbių bei te
mų įvairumu.

Istorikas Vincas Trumpa 
rašo apie Vasario 16-tųjų, 
išryškindamas ano meto 
veiklos aplinkų ir sųlygas, 
lėmusias Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo pa
skelbimų. Mes daugiau ži
nome apie Vokietijos ir 
Rusijos reikšmę Lietu
vos laisvės atstatymo dra
moje, bet kažin kodėl ne
girdomis p r a 1 e isdavome 
Lenkijos ir lenkų dėtas pa
stangas sutrukdyti Valsty
bės tarybos veiklų. V.

Trumpa kaip tik išryškina 
lenkų įtakų Vokietijos oku
pacinių (Ober Osto) orga
nų vadams. Straipsnyje 
daug įdomių ir naujų faktų, 
ano meto Valstybės tarybos 
veikloje. Straipsnis užima 
20 puslapių (3-23).

Stasys Lozoraitis, jr. Lie
tuvos atstovas Washingto- 
ne, straipsnyje — Diploma- 
matijos reikšmė kovoje už 
nepriklausomų Lietuvų (24- 
31), aptaria diplomatinę 
veiklų. Straipsnis įdomus 
savo mintimis ir to laiko 
veiklos analyze.

Toliau N .V. žurnale ra
šoma apie visus tris Lietu
vos prezidentus J. Greimas
— Antanas Smetona ir kas 
toliau (32-40), Juozas B. 
Laučka — Aleksandrui 
Stulginskiui prisiminti (41- 
55) ir Mečys Mackevičius
— Dr. Kazys Grinius (55- 
59). Prezidentų aptarimai 
yra skirtingi, kaip ir patys 
autoriai. Dalykiškai ir pla
tokai rašoma apie A. Stul
ginskio ir dalinai dr. K. Gri
niaus gyvenimų ir veiklų, ko 
pasigendama apie A. Sme
tonų. A. J. Greimo straips
nis yra įdomus, bet daugiau 
būtų tikęs, papildęs kito au
toriaus apybraižų, panašių 
į J. Laučkos apie A. Stul
ginskį. Dabar pasigendame 
apie A. Smetonos gyvenimo 
ir veiklos aprašymo, nors 
jo įtaka ir reikšmė Lietu
vos gyvenime yra daugerio
pai didesnė ir svaresnė už 
kitų.

Dr. Algirdas Statkevi- 
čius, politinis kalinys, Lie
tuvos Laisvės Lygos tary
bos atstovas išeivijai, pri
simena genocidines depor
tacijas į Sibirą (60-63).

Paminimas ir kardino
las Vincentas Sladkevičius, 
duodant nuotraukų ir trum
pas biografines žinias (64- 
65).

Neužmiršta ir grožinė li
teratūra, įdedant dviejų po
etų eilėraščius: vyresniosios 
kartos poeto Balio Augino 
(66-69) ir jaunesnės kartos 
poetės Eglės Juodvalkės 
(158-166). Spausdinama ra
šytojo Kazimiero Barėno 
romano "Ignaco išbarstomi 
metai” ištraukos (70-87). 
Prie jų priskirtinas ir Dai

vos Čekanauskaitės aprašy
mas — Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas Austra
lijoje (167-174).

Eglė Juodvalkė ir Daiva 
Čekenauskaitė įrikiuotos į 
naujų skyrių — "Jaunimas 
rašo” .Gal Daiva Čekanaus
kaitė ir tinka šiam skyriui, 
bet Eglė Juodvalkė, išsiri
tus! iš jaunimo amžiaus, 
priskirtina prie suaugusių 
ir tokia turėtų būti trak
tuojama.

Įdomus pasikalbėjimas su 
inž. dr. Jurgiu Gimbutu — 
Kaip sukurtas Lietuvių en
ciklopedijos papildymų to
mas (88-96). Pasikalbėji
mų veda pats literatūrinės 
dalies redaktorius St. S. 
(Stasys Santvaras).

Pagaliau prisikasame ir 
prie pačio svarbiausio ir 
įdomiausio dr. Aleksandro 
Štromo straipsnio — Pabal
tijo valstybių nepriklauso
mybės atstatymo galimy
bės (97-124 psl.). Dr. A. 
Štromas žinomas savo įžval
giom politinėm analyzėm ir 
neeilinėmis pranašystėmis 
apie Maskvos komunistinių 
valdovų bėdas ir užgaidas. 
Straipsnis suskirstytas sky
riais :

1. Nepriklausomybės at
statymo sąlyga,

2. Kiek tautiškos yra so
vietų valdomos Pabal
tijo tautinės respubli
kos?,

3. Pabaltijo ir Rusijos 
disidentų vienybė,

4. Išeivijos vaidmuo,
5. Pabaltijo valstybės ir 

tarptautinė teisė,
6. Ar Tautinė Rusija ne

trukdytų P a b altijui 
nuo jos atsiskirti?

7. Išvados.
Dr. A. Štromo dalis anks 

tyvesnių pranašysčių yra 
jau išsipildę, todėl reikia 
susipažinti ir su čia skel
biamais naujais samprota
vimais.

Dr. Bronius Nemickas to
liau tęsia Antano Valiukėno 
pranešimus, surastus ar-

ENGINEERS 

FARBERWARE, INC.
A HANSON INDUSTRIES COMPANY

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

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 INTEGRATION 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

ir

naujųjų metų

proga sveikiname visus savo

draugus ir pažįstamus.

Albinas ir Brigita 
Stukai

Elena Subatavičienė

chyvuose ir išverstus į lie
tuvių kalbų, čia spausdina
mi paskutinieji lobai vertin
gi trys pranešimai (124- 
145).

Dr. Algirdas Budreckis 
rašo apie neolituanų Vytau
tų Vileišį, garsiųjų Vileišių 
ainį, lietuvį patrijotų, mi- 
nisterį, diplomatų.

Skyriuje "Spaudoje ir gy
venime" rašo M. Valiukėnas 
apie A.L.T. Sąjungos seimų, 
A Juodvalkis — apie litua
nistinį švietimų, V. Bražė
nas — kelia būtinų reikalų 
sukurti informacijos tinklų 
ir naudoti valdžios spaudi
mui. A. M. B. apžvelgia Bos
tono lietuvių tautinių šokių 
sambūrio 50 metų sukaktu
vinį leidinį, redaguotą dr. A. 
Budreckio (175-187).

Platus lietuviškos veiklos 
skyrius, kuriame apžvelgia
ma politinė, visuomeninė ir 
kultūrinė vienų metų veik
la (188-198).

Pabaigoje prisimenami 
mirusieji ir aptariamos nau
jos knygos (199-213).

Tikrai, ši Naujosios vil
ties 21-ji laida yra gausi 
aktualiais straipsniais pa
rašytais įvairių pažiūrų 
bendradarbių. Tik imkime 
ir skaitykime.

Naujoji Viltis Nr. 21 — 
1988 m., 220 pusi. Rinko 
Viltis, Clevelande, spaudė

M. Morkūno spaustuvė, Chi
cagoje. Viršelis ir užsklan
dos dail. J. Špakevičiaus. 
Leidėjas: LST Korp! Neo- 
Lithuania ir Amerikos lie
tuvių tautinė s-ga. Gauna
ma pas administratorių Os
karą Kremerį šiuo adresu: 
1005 Sherwood Rd., La 
Grange Park, III. 60525, tel. 
312-354-7374. žurnalo kai
na 5 dol.

RN’S/LPN’S
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 ADMIN1STRATOR, or 
MORTH ROGERS D. N.

BRYAN CENTER OF 
ASHEBORO

P. O. BOX 19128
ASHEBORO, N. C. 27203

(45-50)

People to run high votume produc
tion machines. 2 years experienėe 
required. People with poor attendance 
record need not apply.
Please contact Peter Mulvaney

CREATIVE 
ENGINEERING INC.

475 MYLĖS STANDISH BLVD.
TAUNTON, MA 02780 

508-824-6604

RN/LPN
FT & PT positions avail. on 3-11 & 
11-7 in small Iuxury 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)
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ST.PETERSBURG
SKLANDUS IR 
DARBINGAS 

SUSIRINKIMAS

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos St. Peters
burg skyriaus susirinkimas 
įvyko 1988 m. lapkričio 14 
d. Amerikos Lietuvių klubo 
mažojoje salėje. Susirinki
mą pradėjo ir jam pirmi
ninkavo skyriaus pirminin
kas Antanas Kašuba, sekre
toriavo, daugelį metų Tau
tinės Sąjungos skyriuose 
ėjęs sekretoriaus pareigas, 
Jonas švedas. Pirmininkau
jantis Antanas Kašuba, pa
sveikinęs susirinkusius ir 
šiltais žodžiais padėkojęs už 
gausingą dalyvavimą susi
rinkime, patiekė 8 punktų 
darbotvarkę, kurią be pa
pildymų ar pakeitimų susi
rinkimas patvirtino. Perei
to susirinkimo protokolą 
perskaitė sekretorius Jonas 
švedas, kuris buvo priimtas 
be pataisų.

Skyriaus sekretorė Bro
nė Miklienė pranešė, kad 
1988 m. mirė Aleksandra 
Gruzdienė ir Stepas Lun- 
gys, o taip pat tauri ir žymi 
v i s u o menininkė Jadvyga 
Tūbelienė ir pakvietė miru
siuosius pagerbti atsistoji
mu ir vienos minutės tyliu 
susikaupimu.

Vykdant 3-j į darbotvar
kės punktą pirmininkau
jantis Antanas Kašuba per
skaitė Tautinės Sąjungos 
aplinkraštį ir padarė kon
densuotą pranešimą apie 
20-j į Tautinės Sąjungos 
seimą, įvykusi 1988 m. ge
gužės mėn. 21-22 dienomis 
Daytona Beach. Pasidžiau
gė, kad skyriaus delegatai 
ir nariai gausingai atstova
vo skyrių ir jiems išreiškė 
padėką. Be to, pranešė, kad 
valdyba yra nutarusi 1989 
m. balandžio mėn. 12 d. su
ruošti išvyką į gamtą, gra
žiame Veteranų parke. Vie
ta jau užsitikrinta.

Skyriaus iždininkas An
tanas Diškėnas prieš išvyk
damas į ligoninę, savo deta
lų finansinį pranešimą įda

Praeita vasarą Cape Cod bendruomenės gegužinėje po daugelio metų susitiko alytiškiai mokslo 
draugai: dr. Danielius Degėsys, inž. Bronius Markeliūnas, Vytautas Zenkus ir dr. Arnoldas Grušnys.

virš 
sky-

pri-

vė vicepirmininkui Vincen
tui Gruzdžiui, kad perskai
tytų susirinkime, ką V. 
Gruzdys ir padarė. Skyrius 
šiuo metu kasoje turi 
2000 dol. finansuoti 
riaus veiklai.

Vincentas Gruzdys, 
statydamas knygą Tauti
ninkai Komunistų Kanki
niai, pareiškė, kad jeigu ne 
visi, tai bent daugumas 
skaitėte Dirvoje Vytauto 
Abraičio šios knygos prista
tymą Chicagoje, tai vargu 
ar daugiau ką galima pasa
kyti apie ją. Ji yra ne tik 
įdomi, bet ir svarbi mums 
visiems, o istorikams yra ir 
bus gausus žinių šaltinis 
apie rusų komunistu žiauru 
lietuvių kankinimą ir lietu
vių tautos naikinimą. Šios 
knygos leidėjai Tautinės 
Sąjungos valdybai ir redak
toriams A. Keruliui, prel. 
dr. Juozui Prunskiui ir Me
čiui Valiukėnui priklauso 
ląbai didelė padėka.

Alfa šūkis labai teigiamai 
kalbėjo apie žurnalą Naujo
ji Viltis ir ragino užsi
prenumeruoti. Kalbėdamas 
apie Amerikos Lietuvių Ta
rybą nusiskundė, kad josios 
iždas susidūrė su sunku
mais ir prašė Tautinės Są
jungos paramos.

Tautinės Sąjungos Tary
bos narė ir skyriaus sekre
torė Bronė Miklienė gražiai 
šiltais žodžiais supažindino 
susirinkimą su jame daly
vaujančia savo drauge ir 

viešnia iš Lietuvos 
Kilbavičiūte Baltrū- 
Lietuvoje buvusia 

teniso meisterė, su 
Bronė Didžiulytė-

kartu 
Sofija 
mene, 
lauko 
kuria
Miklienė ir Natalija Lė
lėj avaitė-Paramskienė JSO 
sporto klube skynė klubui 
pergales tinklinyje, krepši- 
nvje ir lengvoje atletikoje. 
Susirinkimas ją sutiko il
gais plojimais.

Susirinkimą linksmai nu
teikė Stasys Vaškys paskai- 
tydamas savo kūrybos gra
žius eilėraščius, kurie buvo 
palydėti karštais plojimais.

Susirinkimas buvo dar
nus, vyko draugiškoje nuo
taikoje, klausimai buvo da
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Praeitais metais susituokę Montrealyje, Kanadoje, Rūta Stankevičiūtė ir Jonas Bobelis. Jaunoji 
yra baigusi McGill universitetą ir studijavo Prancūzijoje ir Ispanijoje. Jaunasis yra baigęs ekonomi
nius mokslus Anglijoje ir dirbo Washingtone pas įvairius kongresmanus. Šiuo metu abu gyvena St. 
Petersburge, Floridoje.

BALTIMORE
PAGERBTI MIRĘ 

TAUTININKAI

Ilgai atidėliotas ALT 
S-gos Baltimorės skyriaus 
mirusiųjų narių viešas pri
siminimas pagaliau įvyko 
lapkričio 27 d.

Iškilmė pradėta 10 vai. 
ryto šv. Alfonso lietuvių pa
rapijos bažnyčioje. Mišias 
mirusių intencija aukojo 
klebonas Ant. Dranginis. 
Bažnyčioje tuo laiku esti 
daug nelietuviškai kalban
čių. Todėl kunigas jiems pa
aiškino, kad viena lietuvių 
patriotinė organizacija šian
dien prisimena savo miru
sius narius, ir rankos mos
tu parodė į už jo prie alto
riaus stovinčią Lietuvos tri
spalvę.

Pakiliai skambėjo šau
naus ”Aįdo” ketvertuko 
giedamos giesmės, vargo- 

lykiški ir užbaigtas rengi
nių vadovės Leokadijos 
žvynienės ir jos talkininkių 
suruoštomis vaišėmis.

(j-ž.) 

nais palydint jo vadovei M. 
Krasauskienei, Pamaldoms 
susikaupimo rimties teikė 
bene vienintelio baltimorie- 
Čio solisto Tg. Kučiausko 
jautriai atlikta J. Naujalio 
”Kąd širdį tau skausmas...” 
Pasak vieno klausytojų, ne 
tik balso tonu, bet ir kiek
vieną giesmės žodį atitin
kamai pabrėždamas, solis
tas išryškino tragiškai liūd
ną šio kūrinio mintį.

Antroji paminėjimo dalis 
vyko Lietuvių Namų mažo
joje salėje.' Prieš publiką 
ant aukštoko stovo kabojo 
dailininko Algio Grintalio 
skoningai padarytas visų 
20-ties prisimenamųjų na
rių alfabetine tvarka sąra
šas su jų gimimo ir mirties 
datomis, iš apačios elektros 
apšviestas ir toliau sėdin
tiems aiškiai matomas. Pa
šalėje, ant stalo, išdėliota 
daugelio tame sąraše išvar
dintųjų nuotraukos, kai ku
rios net su laikraščių iškar
pomis apie juos.

Svečių atsilankė gražus 
būrelis, kad ir ne visi daly
vavusieji pamaldose. Stalai 
buvo papuošti rudens gėlė
mis ir nugeltusiais medžių 
lapais. Skyriaus pirm. VI. 
Bačanskas savo įvadiniame 
žodyje žmonių gyvenimą 
palygino su medžių lapais, 
žmonės, kaip tie rudens la
pai, senatvės šalnos ar ligų 
pablokšti, sumenkėja, ir ne
tekę jėgų gyventi, vienas 
po kito iš gyvenimo pasi
traukia. Tačiau žmonės ne- 
sunyksta kaip lapai — jie 
ir numirę gyvena savųjų 
atmintyje. Jie pasilieka gy
vi savo nuveiktais darbais, 
gyviesiems šviesdami savo 
pavyzdžiais.

Po jo kalbėjusi dr. E. Ar- 
manienė priminė, kad šis 
renginys nėra atsitiktinė 
naujovė. Pagarbiai prisi
minti savuosius mirusius 
esanti viena seniausių lie
tuvių tradicijų dar iš prieš
istorinių laikų. Vėlinės, ku
rias kasmet švenčiame, ir 
pats jų pavadinimas turi sa
vo pradžią dar pagonybės 

laikmetyj. Tik vėliau krikš
čionybė šiai šventei suteikė 
savitą prasmę ir apeigų po
būdį. Tautos ryšys su savo 
mirusiais visuomet yra bu
vęs labai stiprus, ilgainiui 
įgijęs net ir grynai tautinės 
reikšmės. Tad ir šiandien 
prisimenami mirusieji ne 
vien dėl jų ištikimybės or
ganizacijai, bet ir dėl jų 
nuopelnų apskritai lietuvy
bei. Baigdama, kalbėtoja 
pabrėžė, kad tokio pobūdžio 
savo mirusiųjų narių prisi
minimas Baltimorės naujo
sios ateivijos visuomeninia
me gyvenime bene bus pir
mutinis.

Pagrindiniu kalbėtojus 
buvo numatytas K. Dūlys. 
Bet, jam staiga rimtai su
sirgus, jo kruopščiai paruoš
tą rašinį paskaitė sūnus Vy
tautas. Paskaita užtruko 
apie 20 min. Nors šių laikų 
liet, publika ilgesnių kalbų 
bodisi, bet šiuo atveju at
silankiusieji paskaitą dėme
singai išklausė ir net gero
kai paplojo. Gal dėlto, kad 
tėvą pavaduojąs dar jaunas 
žmogus skaitė pakankamai 
garsiai, aiškiai ir gryna lie
tuvių kalbos tartimi.

Po pietų pertraukos pir
mininkas vėl paprašė dėme
sio paskutinei programos 
daliai. Dabar kalbėjo daug 
metų skyriui sekretoriaująs 
B. Medelis. Panaudodamas 
savo turimą dokumentinę 
medžiagą, aptarė visą 20-tį 
mirusių, atskirai suminėda
mas kiekvieno jų nuopelnus 
organizacijai, lietuvių vi
suomenei ir apskritai tau
tai. Ko ne apie kiekvieną jų 
savo laiku "Dirvoje” buvo 
įdėti nekrologiniai rašiniai.

20-ties išėjusių negrįžti 
narių pagarbus prisimini
mas užbaigtas susikaupimo 
minute. S. M.

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, MIG & TIG. MUŠT BE 
EXPERIENCED. GOOD PAY &
BENEFITS. 215-947-1867 OR 215- 
676-1867. (46-3)
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Pasaulinės Pabaltiečių Santalkos nutarimai
Pasaulinės Pabaltiečių 

Santalkos valdybos posėdis 
įvyko š. m. gruodžio 17 d. 
New Yorke, Estų Namuo
se. Posėdžiui pirmininkavo
L. Savi, Pasaulinės Pabal
tiečių Santalkos pirminin
kas. Posėdyje dalyvavo: Dr. 
K. Bobelis — VLIKo pirmi
ninkas, dr. J. Stiklorius — 
VLIKo sekretorius, L. Savi 
(New York) — Pasaulinės 
Estų Tarybos pirmininkas, 
H. Kobif (New Jersey) — 
Pasaulinės Estų Tarybos 
narys, dr.. Leonards Lukss 
(Toronto) — Pasaulinės 
Latvių Federacijos pirmi
ninkas, dr. Olgerds Pov- 
lowskis (Washington) — 
Pasaulinės Latvių Federa
cijos narys ir T. Aldzeris — 
Pasaulinės Pabaltiečių San
talkos iždininkas. Posėdis 
užtruko 6 valandas.

Posėdyje buvo peržiūrė
ta Pasaulio Pabaltiečių San
talkos biuro Strasbourge ir 
biuro vedėjo A. Klimaičio 
veikla ir atskaitomybė. Bu
vo Santalkos atstovų iš
reikštas nepasitenkinimas 
A. Klimaičio padarytais pa
reiškimais be Pasaulinės 
Pabaltiečių Santalkos val
dybos žinios ir taip pat dėl 
gautų laiškų. Latvių ir estų 
atstovai nusiskundė labai 
silpnais ryšiais su Stras- 
bourgo biuro vedėju. Pabal
tiečių valdybos posėdyje 
Bonnoje, š. m. rugsėjo 13 
d., A. Klimaitis buvo įspė
tas, kad jis Pabaltiečių San
talkos valdybos į jį sudėtas 
viltis turi geriau patenkin
ti. Jis paliekamas biuro ve
dėju iki 1988 m. gruodžio 
31 d., papildomam bando
majam (probationary) pe
riodui ir jei nustatytos dar
bo ir finansinės gairės ne
bus vykdomos, tai sutari
mas su juo bendrai dirbti 
nebus pratęstas po gruodžio 
31 d. Kadangi jokių pasikei
timų į valdybos pageidautą 
kryptį neįvyko, tai Santal
kos valdyba, apsvarsčiusi 
visus su A. Klimaičio darbu 
susijusius faktus, nutarė jį 
painformuoti ,kad jo bend
radarbiavimas su Pasauline 
Pabaltiečių Santalka yra 
baigiamas nuo 1989 m., sau
sio 1 d. Baltic Intergroup 
pirmininkas, dr. H. J. See- 
ler, irgi bus apie tai pain
formuotas.

Sudaryta komisija iš G. 
Meierovics (latvis), V. Le- 
piks (estas), ir A. Dikšai- 
tis (lietuvis), kurie atsto
vaus Pasaulinės Pabaltiečių 

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MUŠTO IB LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinldmas dideli*
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Santalkos reikalus Europo
je. Taip pat nutarta prašy
ti A. Venskų ir toliau atsto
vauti VLIKo reikalus susi
jusius su Europos Parla
mento veikla Prancūzijoje 
ir Belgijoje. Nutarta dėti 
visas galimas pastangas 
kaip greičiau surasti naują 
Pasaulio Pabaltiečių Santal
kos biuro vedėją Strasbour
ge.

• • •
Labai plačiai buvo ap

svarstyta 1989 m. sueinanti 
50 metų sukaktis Ribben
tropo-Molotovo Pakto. Su
tarta ta proga surengti ma
sinį visų pabaltiečių suva
žiavimą — demonstraciją 
Berlyne, 1989 m. rugpiūčio 
23 d. Kiekviena tautybė 
rems savo žmonių dalyva
vimą ir susitars su jiems 
atitinkamais kelionių biu
rais. Kviečiame visus pa
saulio lietuvius šioje reikš
mingoje demonstraci j o j e 
dalyvauti parodant mūsų 
tautai padarytą žalą ir ne
pailstantį troškimą atsta
tyti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos nepriklausomybes. 
Apie šią demonstraciją ar
timiausioje ateityje bus pa
skelbti specialūs praneši
mai. • • •

Nuo 1988 m. gruodžio 15 
d. iš VLIKo įstaigos vedė
jos pareigų pasitraukė p. 
Margarita Samatienė. Nau
ja įstaigos vedėja yra p. 
Janina čikotienė pradėjusi 
dirbti 1988 m. gruodžio 12 
d.

• • •
Lietuvos iniciatyvi

nės Helsinkio susitari
mams remti grupės do
kumentas Nr. 56, pa
reiškimas Europos par
lamentui Strasbourge.

Mus pasiekė du pareiški
mai ,1988 m. spalio 25 d. 
Strasbourge pas kelbtasis 
"Dėl Pabaltijo respublikų 
būsimo vystymosi” ir Eu
ropos parlamento nutarimo 
projektas vokiečių kalba 
”Entschliessung Entwurf”, 
kuris būsiąs priimtas š. m. 
gruodžio 15 d. Abejuose 
par eiškimuose dominuoja 
keisti ir mums visiškai sve
timi ir jokiu būdu nepriim
tini dalykai, kaip antai, 
kad Lietuvos gyventojai iš
buvę penkiasdešimtį metų 
be savos valstybės esą da
bar jau ir tenorį vien tik 
kultūrinės bei ekonominės 
savivaldos Rusijos federaci
jos sudėtyje. Išeitų jog oku

pacinėje padėtyje mūsų tau
tos jėgos pradėjo sekti, jos 
moraliniai ..ir intelektuali
niai išteklai pradėjo tirpti, 
tauta nebeteko jėgų atgau
ti savo laisvei ir valstybin
gumui. Tauta neva jau ne
bepajėgia sukaupti visos 
tautos energijos, kad pata
pus lygiateisiu Europos tau
tų šeimos nariu, šitaip gal- 
vojantiems drąsiai ir tie
smukai pareiškiame, — ap
sirinkate, nes jokia okupa
cija niekados lietuvių tau
tą nepadarė nei verge, nei

- pusverge.
Arba vėl, pareiškimuose 

kalbama apie kažkokias val
džios bei tariamas valsty
bingumo formas, einančias 
iš Maskvos. Pareiškimo au
toriai tiesiog pamiršo, kad 
visa tai mūsų visiškai nelie
čia, kadangi 1940 metų bir
želio viduryje Lietuvos val
stybingumas buvo sutryp
tas, nes mūsų kraštą oku
pavo svetimos valstybės ka
riuomenė, su kurios pagal
ba dar ir šiandien Maskva 
tebešeimininkauja mūsų tė
vynėje.

Remdamiesi visų pripa
žintąja tarptautine teise, 
jog kiekviena tauta turi ap
sisprendimo teisę ir atsi
mindami Helsinkio Pasitari
mo Baigiamąjį Aktą, pagal 
kurį taikiu būdu gali būti 
keičiamos Europos valsty
bių sienos, griežtai pasisa
kome prieš visokias kitas 
manipuliacijas, pareikšda- 
mi, kad ir lietuvių tauta, 
kaip ir tuo pačiu metu oku
puotų Estijos ir Latvijos 
tautos, turi teisę savo liki
mą spręsti vien tik jos pa
čios, o kad tas įvyktų — 
privalo būti išvesta okupa
cinė kariuomenė, kuri taip 
ilgai čia užsisėdėjo, įtvirtin
dama ir išlaikydama Mask
vos viešpatavimą. Tik Ne
priklausomos Lietuvos vals
tybė sudarys tuos gražius ir 
stiprius rėmus, kuriuose įsi
kūnys Lietuvos gyventojų 
ateities lūkesčiai.

Pasirašė: Vytautas Bo
gušis, Eitanas Finkelštei- 
nas, Balys Gajauskas, Gus
tavas Gudanavičius, Gin
tautas Iešmantas, Mečislo
vas Jurevičius, Kazimieras 
Vėževičius, Edmundas Pau- 
lionis, Viktoras Petkus, Ni
jolė Sadūnaitė, Vytautas 
Skuodis, Algirdas Statkevi
čius, Vytautas Vaičiūnas, 
Tomas Venslova.
Vilnius, 1988 gruodžio 10

(Mtuufi rašo
DAR APIE KUDIRKOS 

MINĖJIMĄ

Algirdas Titas Antanai
tis įrodė istorikui V. Trum
pai, kad Vinco Kudirkos 
šimto metų gimimo sukak
tuvės Chicagoje buvo pri
deramai atžymėtos ir at
švęstos (žr. Dirvos š. m. nr. 
46). Tam įrodymui paryš
kinti, į talką pasikvietė bos- 
toniškių teatralų gastrolinį 
spektaklį: ”... Bostono lie
tuvių teatro vieneto Marijos 
mokyklos auditorijoje pa
statyt aK. Inčiūros drama 
VINCAS KUDIR
KA (rež. A. Gustaitienė, 
dalyvaujant Henrikui Ka
činskui, A. Škėmai, S. San- 
tvarui, A. Gustaičiui ir 
kt.)...”

Šitą intarpą pridėdamas, 
A. T. Antanaitis nepasidai
rė jame ir dėl to visiškai 
pasiklydo:

1. Kazys Inčiūra dramos 
veikalą parašė laisvos Lie
tuvos metais. Jo parašyta 
drama ”VINCAS KUDIR
KA” daugelį kartų buvo 
vaidinta Kauno Valstybinia
me teatre;

2. Pirmosios Lietuvos ru
siškojo komunizmo okupa
cijos (1940 m.) metais tas 
veikalas buvo uždraustas 
vaidinti, o, po kurio laiko 
ir jo autorius — K. Inčiūra 
buvo ištremtas į Sibirą per
auklėjimui į komunistinę 
ideologiją.

3. Pirmaisiais II-jo Pa
saulinio karo pabaigos me
tais, lietuviams tremti
niams buvo labai sunku su
sisiekti su gimtuoju kraštu 
ir gauti iš ten literatūrinių 
veikalų. Tos kliūties slegia
mas, poetas ir scenos vei
kalų kūrėjas — Antanas 
Gustaitis atkūrė K. Inčiū
ros veikalą, kuris dr. Vinco 
Kudirkos 100 metų gimimo 
sukaktuvių proga buvo su
vaidintas Bostone. Toje 
premjeroje dalyvavo visi 
aktoriai Chicagoje parody
tame spektaklyje, išskyrus 
"Bevardį”. Šį asmenį prem
jeroje pavaizdavo labai įti
kinamai — įspūdingai Pet
ras Viščinis, dabartinis 
Naujosios Anglijos lietuvių

r i ■ ■ ■ i ■ ■ i ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i 

PRESSMEN
Get in on the ground floor of this startup printing facility. 
We are seeking experienced four color non-heatset vveb 
pressmen, vvith experience in one to multi-color vvork,

PRESS ASSISTANT/TRAINEE
We have available entry level positions, Ist, 2nd and 3rd 
shifts, on four-color non heatset web presses. Some experi- 
ence helpful būt not necessary. We will train qualified 
personnel to become four-color pressmen. We offer com
petitive salaries and company-paid fringe benefits. lo 
arrange an intervievv please contact Tom McNicol at (508) 
374-4070 Monday-Friday after 8 A.M.

BARMACK, INC.
169-173 Ferry Rd., Haverhill, MA 01830 

We are an equal opportunity employer and 
we encourage minorities to apply.

radijo valandos "Laisvės 
Varpo” vedėjas ir Dirvos 
bndradarbis.

4. Tą veikalą režisavo 
ne Aleksandra Gustaitienė, 
Bostono Dramos Sambūrio 
įkūrėja ir vadovė, bet bu
vęs Lietuvos Kauno vals
tybinio teatro aktorius 
Ipolitas T v i r b u- 
tas. A. Gustaitienė buvo 
stropiausia jo talkininkė.

Gastrolių į Chicagą fi
nansiniu garantu buvo L. 
Enciklopedijos leidėjas Juo
zas Kapočius.

J. .Tašinskas-"Antanėlis^

PHILADELPHIA
GRAŽUS BALFO 
PARENGIMAS

BALFo Philadelphijos 
skyrius grudžio 4 d. sukvietė 
lietuvius į suruoštą dailinin
ko-diplomato Adalberto Sta- 
neikos darbų parodą ir, Felik 
so Andriūno išleistos, jo mo
nografijos pristatymą.

Monografijos pristaty
me kalbėjo prof. skulptorius 
Petras Vaškys ir rašytojas 
Paulius Jurkus, iš New Yor
ko.

Salėje buvo išstatyta da
lis dail. Staneikos darbų, dau
giausia portretų, o monogra
fijoje buvo didelė dalis miru
sio dailininko darbų repro
dukcijų, davusių gana pilną 
vaizdą jo sugebėjimų ir ta
lento.

Po rašytojo Pauliaus 
Jurkaus išsamaus ir įdomaus 
pristatymo dailininko gyveni
mo, išsimokslinimo ir kūry
bos, Carol Sheledin-Alcom 
paskambino keletą kūrinių.

Svečiai buvo pavaišinti 
sumuštiniais, kava ir vynu. 
Visą programą gracingai pra
vedė p. Raugienė. (js)

Train for careers in
•AIRUNES 

•CRUISEUNES 
•TRAVEL AGENCIES

HOME STUDY/RES. TRAINING 
•FINANCIAL AID AVAIL. 

•JOB PLACEMENT ASSIST.
T-800-327-7728

A.C.T. TRAVEL SCHOOL
Nat'l hdqtrs, 4669 N. Fed. Hwy. 

Pompano Bch. FL
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FACTORY
Bali Corp., a Fortune 500 company, 
is a leading manufacturer of indus- 
trial X-ray and machine vision sys- 
tems.
We are currently interviewing for 
the follovving positions:

• JOURNEYMEN
MACHINISTS

• MACHINE ELECTRICIANS
• INRUSTRIAL

MECHANICAL
MACHINE ASSEMBLERS

• WELDER/FABRICATORS
We offer competitive compensation 
and benefits package including stock 
purchase, pension plans, and tuition 
reimbursement.
Qualified applicants should send their 
resume or work history to:

BALL CORP.
INDUSTRIAL SYSTEMS 

DIVISION 
3400 G1LCHRIST ROAD 
MOGADORE, OHIO 44260

ATTN: D. GORDON
Equal Opportunity Employer

EXPERIENCE
CNC LATE AND MACHINE 

OPERATORS
Mušt be able to perform own sėt ups 
and close tolerance. Openings on all 
shiftB. Good benefits and vvages.

WESTECII CORP.
1261 Holton Rd. 

Muskegon, Mich. 49445
EOE

(47-3)

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, 13 101 
Sims Highvvay, Morenci, Mich. 49256. 
517-458-2236. (47-1)

MACHINISTS NEEDED 
DED-TRU OPEPATOR 

DIE FINISHER 
ID/OD GRINDER HANDS

Mušt be experienced, and familiar 
with carbide and steel tooling for 
cold heading, forming and impact 
extruding. Good pay, benefits, excel- 
lent working conditions.

SOUTHERN CARBIDE DIE 
10130 Capital Avė.

Oalc Park, MI 48327 
313-542-1600

(1-7)

machinist/toolmaker 
MODEL MAKER 

Rapidly expanding teader in re- 
search deveiopment & manufactur- 
:ng of anesthesia. resoiratorv & or- 
■hooedic mečiai devices has 
outsianding ooponunilies for hign- 
•necnanicai aotifude ingenious ma- 
rhinists. looi ma«er$, & moaei 
makers to learn meaicai instrument 
-nanufacturing w/hign varieiy of 
jperafions & designs. The success- 
;ul candidate will be able to turn out 
nigh ouality work prcmptly & will 
emoy varietY of cr.aiienges 4 as- 
signments on the medial frontier. 
Seno confidential resume & wages 
nistorv fo:

Personnel Manager
Boehringer Laboratories, Ine.

PO Box 337 
Wynnewood, PA 19096 

(1-3)

MACHINE 
MAINTENANCE 

MECHANICS
Maintenance mechanic is reqd. fo» 
the Ist shift w/knowledge of Hyd- 
raulic & Pneumatic equipment is 
essential. We are seeking indivi- 
duals to solve a variety of me
chanical problems w/little 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)

Train to be a Professional
•SECRETARY 

•EXECUT1VESECL 
•W0RD PROCESSOR

I
HOME STUDY /RES. TRAINING I 

•HNANCIAL AID AVAIL.

•JOB PLACEMENT ASSISTĮ1-800-327-7728
THE HART SCHOOL
* Dlv. of A.C.T. Corp. 

Natl. hdqtra, 4609 N. Fad. Hwy. 
Pompano Bch. FL

JUNO BEACH A viečiu stagarai
• Juno Beach ir apylin

kės lietuviai, Gorbačiovui 
atvykstant į New Yorką, 
surinko ant peticijos, kuri 
pasiųsta Baltiesiems Rū
mams, 401 parašą, prašant 
prezidento Reagano, kad 
pasikalbėjime su Gorbačio
vu iškeltų Pabaltijo vals
tybėms nepriklausomy bes 
klausimą.

Parašų rinkimui vadova
vo dail. Rimgailė Zotovie- 
nė ir jai talkino kun. Vy
tautas Pikturna, Eglė Du
dėnienė, Irena Manomaitie- 
nė, Janina šalnienė ir Albi
na Tomkienė.

PAGIRTINAS DERINYS

Svečiuojantis Floridoj ir 
pravažiuojant Juno Beach, 
man pasitaikė maloni proga 
dalyvauti įdomioj literatū
rinėj popietėj su rašytoja 
Birute Pūkelevičiūte.

Popietė vyko lapkričio 26 
d. Ją suruošė Balfo sky
riaus valdyba, vadovauja
ma pirmininkės Halinos žit- 
kienės.

Šių eilučių tikslas — pa
sidžiaugti gražia kordinaci- 
ja tarp karitatyvinės ir kul
tūrinės veiklos. Balfas, bū
damas reikšminga šalpos 
organizacija, negali apsieiti 
be nuolatinės tautiečių pa
ramos. Tam reikalingi pik
nikai, loterijos, pajamų tel
kimo vajai. Tačiau dar 
prasmingesni yra tie paren
gimai, kurie, šalia tiesiogi
nio įplaukų papildymo, su
teikia ir dvasinių prošvais
čių. Vienas tokių buvo ši 
graži popietė nedidelėj, bet 
veiklioj lietuviškoj nausė
dijoj, Atlanto pakrantėj. 
Sektinas pavyzdys. (vp)

ATTENTION — GOVERN
MENT HOMES from $1 (U- 
repair). Delinąuent tax pro- 
perty. Repossesions. Call 602- 
838-8885 Ext GH1753. (1-4)

ATTENTION — GOVERN
MENT SEIZED VEHICLES 
from $100. Fords, Mercedes, 
Corvettes, Chevys. Surplus 
Buyers Guide. 1-602-838- 
8885 Ext A1753. (1-4)

ATTENTION — HIRING! Go- 
verment jobs — your area. 
Many immediate openings 
without waiting list or tęst. 
$17,840-$96,485. Call 1-602- 
838-8885. EXT R1753. (1-4)

QUALITY CONTROL 
SUPERVISOR

A. S. M. E. Boiler & pressure vessel shop experience in 
maintaining a ąuality control system which assures all 
code reąuirements are met or exceeded. Five years ąua
lity control experience minimum.

Send resume to:

SUPERIOR BOILER W0RKS INC.
P. O. BOX 1527

HUTCHINSON, KANSAS 67504-1527

ATTN: T. J. ROUSE

An Equal Opportunity Employer
(48-49)

Senais gerais laikais vi
sas ligas gydydavo tavo mo
čiutė. Jeigu nosis varva tary
tum kiauras stogas - močiu
tė pavirindavo aviečių staga
rų, paguldydavo į lovą, ap
klodavo visomis namuose 
esančiom antklodėm, o gal 
dar iš kaimynų pasiskolinda
vo, ir liepdavo miegoti. Ry
tojaus dieną būdavai sveikas 
lyg vakar gimęs. Pilvo nega
lavimai būdavo daugiau su
dėtingesni. Močiutė iš kažin 
kurios lentynos išžvejodavo 
buteliuką, iš kurio įpildavo į 
šaukštą ir gerai pražiodinus 
supildavo 'sveikatą' į tavo 
viršutinę kūno dalį. Nors 
skausmai buvo apatinėje. 
Kai išmokau skaityti, tai su
žinojau, kad tame butelyje 
tūnojo medikamentas vadi
namas Kastorka. O tą baisų 
kvapą dar šiandien mano bur
na prisimena. Pasveikimas 
būdavo stebuklingas. Gal 
dėl to, kad nereikėtų tos bai
senybės dar kartą praryti.

Dabar pasaulis apsiver
tė aukštyn kojom. Visiškai 
užmiršti aviečių stagarai, 
prieš kuriuos neturiu jokių 
blogų žodžių. Prieš kastorką 
turiu daug ką pasakyti. Gal 
net ir piketuočiau su iškaba 
"Šalin kastorka". Bet kadan
gi niekas apie tuos reikalus 
nebeprisimena, tai kam pra
eitį iš grabo krapštyti. Da
bar reikalai kitokie. Dabar 
vaikui, o gal ir gerokai paau
gusiam, jeigu nešaukia grei
tosios pagelbos, tai veža kuo 
greičiausiai pas daktarą. Gi 
dabar daktarai į namus ir ne
važiuoja, nors tu mirtum - 
tur būt apdraudos ir Medi- 
care už kelionę nemoka. O 
be to, nebėra kvailų daktarų, 
kurie rizikuotų savo sveikata 
lietui lyjant ar sniegui snin
gant, dar gali į kokią nelai
mę bevažiuojant pakliūti. Ir 
kam tu tuos dolerius turi gau
dyti, jeigu tau juos gražiai į 
tavo ofisą atveža?!

Taigi, toks varvančia 
nosim būsimas pilietis, atvež
tas į daktaro fabrikėlį, labai 
nuodugniai apžiūrimas. Tai, 
žinoma, pareina - kiek kli- 
jentų šios dienos programoje 
užrašyta. Jeigu ten vienas ar 
du, tas snarglėjantis vyriokas 
gauna visą dėmesį. Rimtą 

veidą suformavęs daktaras 
sako susirūpinusiems tė
vams.

-Man atrodo, kad rūpi
natės savo šeimos atžala. Pa
stebėjau, kad jis yra nepap
rastų gabumų tvarinys. Nea
bejoju, kad čia auga dar vie
nas Einšteinas, o gal Vytau
tas Didysis. Tad negalima 
rizikuoti jo sveikatos būse
na. Reikės padaryti nemaža 
tyrimų. Reikės ištirti jo krau
ją, jaknas, plaučius. Čia la
bai preciziškas tyrimas ir 
aparatai, tik ką gauti mano 
ligoninėje, kainuoja milijo
nus. Paskui reikės sužinoti 
jo nagų sudėtį. Dėl visa ko, 
patikrinsime plaukus. Čia 
didelės reikšmės reikalas. 
Ar pastebėjote, kiek šiais 
laikais žmonių vaikšto su 
perukais?

Mamytės veide šmėkš
telėjo panika, nes ji prisimi
nė savo jaunų dienų numylė
tinį, šiandien pasirodantį su 
kažin kieno plaukais. Argi 
ir jos sūnelis turės plaukus 
prilaikyti, kad juos vėjas ne
nupūstų? Daktaras aprami
no.

- Nekriskite į pesimiz
mo prarają. Šiandieninė me
dicina turi daug priemonių. 
Bet dėl visa ko reikės suskai
čiuoti ar visus kaulus jis turi. 
Ponia, prašau nealpti. Kau
lus galima pakeisti, arba pri
dėti, sidabriniais. Tiesa pa
sakius, jie net geresni. Jo
kios bacilos nepajėgia jų su
graužti. Delsti negalima. 
Rytoj pat atvežkite savo nu
mylėtą sūnelį į ligoninę. Be 
je. Neužmirškite čekių kny
gelės. Medicare neveikia. 
Gerai patikrinkite balansą 
banke. Čia reikės bent pen
kių šifrų.

Dabar - visi skaitytojai 
baisiai nori sužinoti, kaip is
torija pasibaigė. Kiek kaina
vo ta visa procedūra? Kaip 
mamytė išgyveno tą visą tra
gišką nutikimą? Ar jaunuo
lis išgijo? Ar jam nereikia 
peruko? Ir kitokie klausimai 
knibinėja skaitytojo makau
lę. Skaitytojai įpratę į sensa
cijas. Kaip gaila. Sensacijų 
nebuvo.

Laimei ar nelaimei, jau
nasis ligonis dar turėjo gyvą 
močiutę. Ši išvirė arbatos su 
aviečių uogiene (stagarų nie
kur negalėjo rasti), sugirdė 
pora gerų puodelių, apklojo 
visom namie rastom antklo
dėm ir liepė gulėti. Kad ne
būtų nuobodu, užsuko tele
viziją su futbolo programa. 
Už penkių minučių ligonis 
knarkė, net antklodės kilno
josi. Ryto metą lignis dar 
norėjo sirgti ir įrodinėjo, kad 
jam dar ne laikas į mokyklą 
eiti. Kad jo konsitucinė tei
sė pažeidžiama. Bet močiu
tė nežinojo, ar ta konstitucija 
mini aviečių arbatą, tad ir iš
stūmė anūką į mokyklą.

O daktaras paskambino 
savo automobilių parduotu
vei, kad šių metu Porchos 
nepirks. Gaivėliau.

LOS ANGELES
LIETUVIAI 

PROTESTANTAI 
KALIFORNIJOJE

Pirmaisiais kūrimosi lai
kais Los Angeles apylinkių 
lietuviai protestantai pradė
jo lankyti tuomet lietuvių 
tarpe pasireiškiančio kunigo 
Owen Noremo šv. Andriaus 
bažnyčią Culver City. Ne
priklausomybės laikais kun. 
Noremas buvo Amerikos 
diplomatinis atstovas Lie
tuvai, lietuvius mėgo ir Lie
tuvą prisimindavo su tikru 
nuoširdumu bei pagarba.

Kai iš Chicagos į Los An
geles atsikėlė kunigas Mar
tynas Preikšaitis, Šv. And
riaus bažnyčia atidarė sve
tingas savo duris ir lietu
viai protestantai daugelį 
metų tenai laikydavo savo 
pamaldas, gausiai susirink
davo salėje šventėms bei 
minėjimams. Kun, Preikšai- 
čiui mirus parapijiečiai bu
vo kiek pabirę, kol neįsikū
rė Protestantų Sąjunga, ku
ri visus vėl apjungė. Sąjun
gos valdybon įeina J onas 
Kutra — pirmininkas, Hy- 
patija Petkienė, Madė Kir- 
šonienė, Kristina Švarcai
tė, Vytautas Glažė ir gar
bės narė Alena Devenienė- 
Grigaitienė.

Sąjunga priskaito pen
kiasdešimt narių. Keletą 
kartų metuose nariai susi
renka vienoje ar kitoje vie
toje pabendrauti, pasimels
ti. Bando bent vieną kartą 
metuose išsikviesti svečią 
kunigą pamaldoms, šiemet 
susirinkta Advento pamal
doms gruodžio ketvirtą die
ną toje pačioje šv. Andriaus 
bažnyčioje. Svečias kunigas 
Hansas Dumpys, kilimo 
klaipėdietis, dabar kunigau
jantis Ev. Liuteronų bažny
čioje Chicagoje. Pamaldoms 
vargonavo Rita Švarcaitė, 
solo giedojo Rita Chesna 
Dalias. Po pamaldų visi su
sirinko vaišėms ir paben
dravimui bažnyčios svetai
nėje.

Sąjunga išleidžia mėnesi
nį laikraštėlį „Pasiuntinys”, 
kuriame telpa žinios apie 
Sąjungos narius ir protes
tantų veiklą aplamai, lietu
vių ir anglų kalba.

Rūta Šakienė

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

Designor
MECHANICAL

DESTODRAFTER 

Prefer euttjng tool 
Prefer CA
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Clevelando vyr. skaučių ir skautų vyčių suruoštose Kūčiose 
dalyvavo apie 60 Skautijos narių. Iš dešinės: M. Puškorienė, A. 
Šenbergienė, J. Budrienė, L. Apanienė, A. Miškinienė ir A. 
Bakūnienė V. Bacevičiaus nuotr.

PARAMA DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai aukojo:
J. Bėžys, Winnipeg......... 10.00
Iz. Jonaitienė, Euclid .... 5.00 
St. Mačys, Cleveland .... 5.00
K. Mažonas, Celveland 20.00 
K. Dūlys, Crownsville ..10.00 
K. Bandzevičius,

Los Angeles .................30.00
B. Dundulis, Chicago ... .10.00 
G. Juškėnas, Cleveland 35.00
D. Vaičiūnas, Cleveland .. 5.00 
LB Cape Cod apylinkė 50.00 
M. Vansauskas, Lyons .. 10.00 
A. Jonynienė, Detroit .... 10.00 
J. Strazdas, Toronto .... 10.00 
J. Lapšienė, Dedham .... 5.00
E. Švegždienė, Toronto .. 10.00 
J. Jackūnas, Paterson .. 5.00
J. Leščinskas, Dorchester 20.00 
A. Lukas, Dearbom .... 10.00 
G. K. Trečiokai, Union . .80.00 
V. Tervydis, Collinsville 10.00 
A. Erstikaitis,

Stoney Creek ............. 25.00
K. Balas, Cleveland .... 3.00
A. Gučiuvienė, Australija 5.00 
S. Rudokienė, S. Monica 5.00 
SLA Pildomoji Taryba . .50.00 
Amerikos Lietuvių Respub

likonų Illinois Lyga .. 25.00
B. Petrošius, Chicago .... 5.00
J. Starėnas, Avon ..........20.00

VI. Kaunas, Euclid......... 5.00
P. Kudukis, Cleveland .. 5.00
J. Cijunskas, Cleveland 15.00
Alb. Stukas, Jaekson ... .50.00
A. Markelienė, Cicero .. 10.00
A. Bačiulis, Quincy.........10.00
A. Ščiuka, Lantana ....25.00 
E. Augustaitis,

Ormond Beach............  5.00
N. Chemetzky, Cleveland 10.00 
V. Petraitis, Etobicoke . .25.00 
E. M. Valiukėnai, Chicago 25.00 
P. Endzelis, Riverton .... 20.00 
Dr. L. Kriaučeliūnas,

Lockport........................80.00
R. Nemickas, Highland .. 10.00 
U. Juodvalkis, Providence 5.00

K. Tijūnėlis, Euclid......... 5.00
V. Tomkus, Juno Beach 10.00
Gr. Miller, Wheeling .... 5.00
A. Cieminis, Anaheim .. 5.00
M. Židonis, New Haven 15.00
J. Skavičius, Parma .... 5.00
A. Griauzdė, Avon.........10.00
L. Oksas, Los Angeles ..15.00
A. Vaišnys, Los Angeles 20.00
E. Steponavičienė, Euclid 5.00
A. Šošė, Chicago.............30.00
Korp! Neo-Lithuania

Chicagos padalinys .... 50.00 
V. Civinskas, Coraopolis 10.00 
ALT S-gos Vyr. Valdyba 100.00
M. Bujokas, Euclid......... 3.00
Dr. G. Matienė,

Brecksville....................20.00
U. Grincienė, Cleveland .. 5.00
S. Laniauskienė, Euclid .. 5.00
Č. Kiliulis, Lexington .. 5.00 
A. Zuras, Rochester .... 20.00 
E. Čižinauskas, Freeport 10.00
A. Karsokas, Cleveland .. 5.00 
J. Malskis, Cleveland .... 5.00
V. Degutis, Cleveland .. 5.00
L. Kerulis, Chicago.........5.00
S. Jakubonis, Chicago .. 5.00
S. Maurukas, Algonųuin 5.00 
Dr. K. Valiūnas,

Southampton.................25.00
L. Baltušis, Minocoąua .. 5.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

1989 m. sausio 5 d.

Lietuvių Sodybos Clevelande administracijos vardu Dana
Čipkienė dėkoja Clevelando Skautijai už kalėdinės programos 
suruošimų Sodybos gyventojams -pensininkams.

V. Bacevičiaus nuotr.

Br. Maželis, Cleveland . .20.00 
E. Gureckienė,

Palos Verdes ............. 20.00
V. Girnius, Greenacres .. 25.00 
I. Malakauskas,

Watertown...................  5.00
P. Povilaitis, Great Neck 10.00
J. Budreika, Toronto .... 10.00
A. Jucys, Toronto ......... 10.00
J. Kapčius,

Daytona Beach............. 10.00
Br. Paulionis, Cleveland 10.00
P. Dalinis, St. Petersburg 5.00
T. Jurcys, St. Petersburg 5.00
Pr. Puidokas, Toronto .. 5.00
K. Pažemėnas,

Rancho Palos ............25.00
ALT S-gos East

Chicagos skyrius........ 50.00
T. Mečkauskas, Lansing 10.00

MACHINE & TOOL REPAIR
TRAINEE

We are looking for an individual wil- 
ling to leam and be trained in pack
aging machine repairs. Candidate 
should be a recent high school gradu- 
ate and have a ’machanical back- 
ground. Good hourley rate & compa
ny benefit6. Send resume:

S & S INC.
ATTENT1ON: PERSONNEL 

D1RECTOR
21300 ST. ČLA1R AVENUE 
CLEVELAND. OHIO 44117

Brangiai motinai

A. A.

ANTANINAI MIKLIENEI
Lietuvoje mirus, jos sūnus KĘSTUTĮ ir VY

TAUTĄ su šeimomis, nuoširdžiai užjaučia

me.

Gerta ir Česlovas Amolevičiai 
Aldona ir Edmundas Drukteiniai 
Severiną ir Nardis Juškai 
Bronė ir Albertas Kremeriai 
Roma ir Viktoras Masčiai 
Irena ir Eugenijus Slavinskai

1

II ‘Taupa
Litfcuanian Credit Tlnion 

Lietuvių (Kredito Kooperatyvas 

767 Lašt 185tfi Street

CfeveCand, 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 Eųuity), 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.

fiM /uperior Avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui

/uperior Zoving/
Pagrindinis skyrius

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

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

Penktadieniais 9:00 iki 6:00. Šeštadieniais 9:00 iki 2:30.

kĮ

FSLIC

s

HIATAS Realtors
505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 

(216) 486-2530

RITA MATAS
— Broker — G.R.I. — C.R.A. 

į Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

z

i
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• Ohio gubernatorius Ri- 
ęhard F. Celeste ir ponia 
Dagmar atsiuntė Dirvos re
daktoriui V. Gedgaudui ka
lėdinį sveikinimą su geriau
siais linkėjimais Naujuose 
Metuose.

• Dr. C. A. Rasch užpre
numeravo Dirvą kaip kalė
dinę dovaną Daliai Žemai
tytei Clevelande. Sveikina
me naują skaitytoją.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

A. t A.

JUOZUI MAURUČIUI 
mirus, broliui dr. VYTAUTUI ir visai šeimai 
nuoširdžią užuojautą reiškia.

V. ir L. Apaniai 
B. ir N. Gaidžiūnai
A. Juodikis
O. Kreivėnienė 
J. Račilienė
V. ir D. Ramoniai
P. ir O. Razgaičiai 
V. ir O. Rociūnai 
Č. ir I. šatkai
V. ir A. Staškai
B. ir A. Steponiai

A. t A.

JUOZUI MAURUČIUI

mirus, jo brolį TAUPOS Kredito kooperaty

vo direktorių dr. VYTAUTĄ MAURUTĮ nuo

širdžiai užjaučia.

Taupos Kredito Kooperatyvo 
direktoriai ir tarnautojai

A. t A.

JUOZUI MAURUČIUI
mirus, sesutei, mūsų narei ANELEI STE- 

PANAUSKIENEI ir jos šeimai, giminėms 

ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir 

kartu liūdime.

Lietuvos Dukterų Draugija 
Juno Beach Skyrius 

Florida.

KONKURSAS 
MOKINIAMS

JAV LB švietimo taryba 
skelbia lituanistinių mokyk
lų mokiniams Lietuvos vaiz
dų albumo konkursą. Kon
kurso dalyviai turės progos 
susirasti įvairių lietuviškų 
žurnalų, laikraščių bei atvi
rukų, kuriuose įdėti Lietu
vos vaizdai. Konkurso daly
vių amžius yra nuo 11 iki 
15 metų. Ruošimasis kon
kursui pareikalaus nemažai 
laiko ir kantrybės, todėl me
džiagą albumui reikia pra-

Nr. 1 — 11DIRVA

Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos Clevelande mokiniai, suvaidinę kalėdinį vaizdelį, kurį 
režisavo Eglė Laniauskienė ir Rita Kliorienė. V. Bacevičiaus nuotr.

dėti rinkti nuo konkurso pa
skelbimo datos, t. y. sausio 
1 d. Skelbiamos sekančios 
premijos: I — $35, II — 
$30, III — $25, IV — $20 ir 
V — $15.

Lietuvos vaizdų albumai 
turi būti užbaigti ir prisiųs
ti ne vėliau balandžio 15 d. 
Vertinimo komisiją sudaro 
pirm. A. Brazaitienė, E. 
Bielskienė ir R. Kučienė. 
Albumus siųsti pirm, adre
su: 9201 So. Moody, Oak 
Lawn, III. 60653. Prie albu
mo pridėti vardą ir pavar
dę, amžių, adresą, mokykloj 
pavadinimą, skyrių.

• A.A. PIJUS VENCIUS 
aktyvus šaulių ir kitų orga

nizacijų veikėjas Clevelan
de, po ilgos ir sunkios ligos 
mirė pernai prieš Kalėdas ir 
buvo palaidotas Visų Sielų 
kapinėse.

Nuliūdime liko dukte
rys, sūnus ir kiti artimieji čia 
ir Lietuvoje.

• Rūta ir Viktoras Degu
čiai, kurie Richmond Hts,. 
Oh. turi spaustuvę, užpre
numeravo Dirvą kaip kalė
dinę dovaną uošviui ir tėvui 
Viktorui Degučiui, Cleve
lande. Sveikiname naują 
skaitytoją.

• Kazys žiedonis, LB Ohio 
apygardos pirmninkas, po 
sunkios operacijos Clevelan
do klinikoj, palengva sveik
sta.

Linkime pasveikti ir grįž
ti į visuomeninę veiklą.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Į pianistės Laimos Šarkaitės studijų užbaigimo koncertą, iš 
Omaho^ buvo atvykę į Clevelandą jos tėveliai Jonas ir Marta 
Šarkai. V. Bacevičiaus nuotr.

A. A.

JUOZUI MAURUČIUI 
mirus, seserį ANELĄ STEPANAUSKIENĘ, 

seserį ALDONĄ, brolius VYTAUTĄ, ALBI

NĄ ir BRONIŲ ir kitus gimines ir artimuo

sius nuoširdžiai užjaučiame.

Juozas Andružis
Veronika Garmienė
Albina ir Jonas Jakubauskai 
Roma ir Jonas Mildažiai 
Marija ir Vytautas Oniūnai 
Liuda ir Edmundas Trečiokai 
Vanda ir Antanas Urbonai

JAKUBS AND SON
-&

Laidojimo Įstaiga
Delta E., William J. Sr.z 

William J. Jakubs Jr. ir 

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185tti Street, Ctevelaml, Oho 44119 
Tel. [216] 531-7770

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

liams pastatyti.



DIRVA
SPORTO ŽAIDYNĖS 

AUSTRALIJOJE

Gruodžio 26 d. Adelai
dėje, Apollo stadione, buvo 
iškilmingai atidarytos IlI-sios 
Pasaulio lietuvių sporto žai
dynės, kuriose šį kartą daly
vavo ir lietuviai sportininkai 
iš ok. Lietuvos.

Parado priešaky žygia
vo Jurgis Janavičius, Artūras 
Poviliūnas ir Vytautas Gry
bauskas. Po jų sekė sportinin 
kai, nešini savo gyvenamų 
kraštų vėliavas ir plakatus su 
pavadinimais. Iškilmė se da
lyvavo apie 500 lietuvių spor
tininkų.

Pirmiausiai žodį tarė 
organizacinio komiteto pirm.

A. A.
JUOZUI MAUKUČIUI 

mirus, žmonai ADELEI, dukterims, ALBI
NUI ir ALBINAI MAURUČIAMS, BRONIUI 
MAURUČIUI, dr. VYTAUTUI ir ALDONAI 
MAURUČIAMS, NELEI ir ANTANUI STE
PANAUSKAMS, ALDONAI ir JONUI RAU- 
GALIAMS bei visiems artimiesiems reiškia
me nuoširdžią užuojautą.

Gražina. Jezukaitienė 
Birutė Žemaitienė 
Genovaitė Valūnienė 
Stasė ir Kazimieras Urbšaičiai 
Elena ir Vladas Vaškeliai

A. A.

DR. VIKTORUI PUŠKORIUI

mirus, žmonai DALIAI, dukterims, sūnums 

ir visiems artimiesiems giliausią užuojautą 

reiškia.

Mylimam tėvui

VLADUI MATULIONIUI 
mirus, jo sūnui VYTAUTUI MATULIONIUI, 

Dirvos bendradarbiui ir visiems artimie

siems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Vilties Draugijos Valdyba
ir

» Dirva

Jurgis Janavičius. Po to svei
kino lietuvių sportininkų iš 
ok. Lietuvos vadovas Artūras 
Poviliūnas ir Š. Amerikos lie 
tuvių sportininkų vadovas 
Vytautas Grybauskas.

PLB pirmininkui dr. V. 
Bieliauskui atidarius žaidy
nes, buvo sugiedoti Australi
jos, Kanados, JAV ir Lietu
vos himnai. Atidaryme daly
vavo apie 2000 žiūrovų.

Gruodžio 27 d. prasidė
jo Australijos lietuvių dienos.

• G. T. Trečiokai, Union,
N. J., atnaujindami Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
80 dol., linkėdami sėkmės 
1989 metuose. Ačiū už au
ką ir linkėjimus.

Dalia ir Jonas
Maurukai

Daina ir Arvydas
Ignatoniai

JA V kongreso atstovas Bob McEwen, su žmona Liz ir vaikais 
nusifotografavę su prezidentu Reaganu, atsiuntė Dirvai sveikinimą 
J\. Metų proga.

• Anicetas Simutis, Lie
tuvos generalinis konsulas, 
gruodžio 12 dieną dalyvavo 
Indijos generalinio konsulo 
suruoštuose priešpiečiuose 
ir New Yorko konsularinio 
korpuso susirinkime.

Tos pat dienos vakare 
dalyvavo su žmona Argen
tinos generaliniame konsu
late konsularinio korpuso 
ponių draugijos surengta
me Kalėdų eglutės pobūvy
je.

Gruodžio 14 d. dalyvavo 
Bahraino ambasador i a u s 
prie Jungtinių Tautų pri
ėmime.

• Jurgis Miežaitis, ilga
metis tautininkų veikėjas, 
gruodžio 25 d. mirė Ormond 
Beach ligoninėje, sulaukęs 
75 m. amžiaus.

Velionis ilgus metus bu
vo ALT S-gos Elizabeth 
skyriaus valdybos nariu, o 
paskutiniu laiku buvo Day
tona Beach ALT S-gos sky
riaus valdyboje sekretoriu
mi.

• Dr. Leonas Kriaučeliū
nas, ALT S-gos pirminin
kas, atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
80 dol., linkėdamas sėkmės. 
Ačiū už auką ir linkėjimus.

• Juozas Liutkenis, Chi
cagoje, užprenumeravo Dir
vą savo bičiuliui Antanui 
Šatūnui, Chicagoje. Svei
kiname naują skaitytoją.

• Albinas Stukas, Jack- 
son, N. J. prie šventinio 
sveikinimo Dirvai pridėjo 
auką 50 dol. Ačiū.

♦ Amerikos Lietuvių Res
publikonų Illinojaus Lyga, 
per pirm. Vytautą Jasine- 
vičių, Dirvai paremti at
siuntė auką 25 dol. su lin
kėjimais ištvermės ir toliau 
tęsti taip svarbų informa
cinį darbą tremtyje.

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

• Chicagos lietuvių tauti
niuose namuose priešsalio 
siena papuošta nuotrauko
mis, tarytum, mozaikiniu 
paveikslu. Nauduota eilės fo
tografų, daugiausia Anta

no Plaušinaičio, darytosios 
nuotraukos. Tą mozaiką vy
kusiai sudėjo Irena Kriau
čeliūnienė. Dažnas LTN pa
rengimų dalyvis tame nuo
traukų montaže suranda sa
ve ar savo artimuosius ir 
pažįstamus.

• Dr. Jonas V. Dunčia, 
kaip rašoma tarptautinia
me "Science" žurnale, darys 
pranešimą 1989 m. vasario 
mėn. mokslininkų konferen
cijoje Oxnard .Kalifornijoj. 
Jis kalbės apie jo išrastą 
cheminę substanciją, kuri 
stipriai reguliuoja hormono, 
vadinamo ANGIOTENSIN
II veikimą.

• Korp! Neo-Lithuania 
Chicagos padalinio pirm. 
Loreta Deveikytė prie šven
tinių linkėjimų pridėjo Dir
vai paremti padalinio auką 
50 dol. Ačiū už auką ir svei
kinimą.

• ALT S-gos East Chi
cagos skyrius, pirmininkau
jamas Kazimiero Pociaus, 
per ižd. T. Mečkauską Dir
vai paremti atsiuntė 50 dol. 
su šventiniais linkėjimais.

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

• ALT Miami skyriaus 
iniciatyva, sausio 12 d. 10 
vai. ryto, Miami lietuvių 
klubo svetainėje, 3655 NW 
34 St. ruošiamos visuome
nės diskusijos. Jų pagrindi
nė tema: kuo konkrečiai 
šiuo metu ir ateityje gali
ma prisidėti prie Lietuvai 
nepriklausomybės atstaty
mo.

A.tA. 
ZIGMANTAS PRANAS 

ČEPULKAUSKAS,
sulaukęs 66 metų, mirė 1988 m. gruodžio 18 d. Beaver Dam, 
Wisc.

Nuo 1956 m. gyveno Chicagoje, anksčiau — Kanadoje. 
Šv. Mišios buvo St. Patrick bažnyčioje gruodžio 20 d. 
Jo pelenai laidojami Riverside Park, Fox Lake, Wisc. 
Nuliūdime liko dvi seserys: Jadvyga Čepuikauskaitė Šan

čiuose, Lietuvoje, Zuzana Stankūnavičienė su vyru Stasiu, 
dukra Kristina, sūnumis Jonu ir Baliu Melbourne, Austra
lijoje.

Jo draugai ir pažįstami informacijai gali kreiptis j Murry 
Funerai Home, Beaver Dam, Wisc.

PRANEŠIMAS

Dr. Antanas Butkus prieš 
mettis laiko išstodamas iš 
ALT S-gos narių raštu man 
pranešė, kad jis išstoja ir 
iš žurnalo "Naujoji Viltis’ 
redakcinės kolegijos narių. 
Jo išstojimo priėmimą su
laikiau iki šiol, žurnalo lei
dėjams pritariant, pranešu, 
kad dr. Antanas Butkus 
nuo 1988 m. gruodžio 22 d. 
nėra žurnalo "Naujoji Vil
tis" redakcinės kolegijos 
narys.

Vytautas Abraitis, 
"Naujosios Vilties” 

redaktorius

• Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos valdyba, prie 
kalėdinio sveikinimo, per 
ižd. O. Daškevičienę, Dirvai 
paremti atsiuntė auką 100 
dol.

Ačiū už auką ir sveikini
mą.

• LB Cape Cod apylinkės 
valdyba, per ižd. I. Janso- 
nienę, Dirvai paremti at
siuntė auką 50 dol., linkint 
ir toliau sėkmės kilniame 
darbe.

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

• S. B. Vaitkevičius, LSS 
Europos rajono vadas, Ang
lijoje, Kalėdų ir N. Metų 
proga Dirvai atsiuntė Euro
pos rajono skaučių ir skau
tų sveikinimą.

• Donatas ir Stefanija 
šukeliai, Chicagroje, Kalėdų 
švenčių proga užprenume
ravo Dirvą savo bičiulei 
Elenai St. Filek, Chicagoje. 
Sveikiname naują skaityto
ją.

IŠEIVĖS MEMUARAI

Iš spaudos išėjo poetės 
Marijos Aukštaitės knyga 
"Išeivės memuarai — Mon- 
trealio dienos". Surinko He- 
dnio Typesetting, spaus
dino Litho-Art Ltd., Toron
te. Išleido Marijos Aukštai
tės Literatinis Fondas. 
Knyga susidaro iš 180 psl., 
kaina $12.00. Galima įsigy
ti šiuo adresu: A. F. Navi- 
kevičius, 46 Arthur Mark 
Drive, Port Hope, Ontario, 
Canada L1A 3X1.

Skaitykit ir platinkit 
Dirvą
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