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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Uždaram katile
Verdama Lietuvos konstitucija

Vytautas Meškauskas

jau šiais metais turėtų 
būti išrinktos Sovietijos ir at
skirų respublikų Aukščiau
sios Tarybos, kurios turėtų 
sudaryti Sąjungos ir kiekvie
nos jos valstybės aukščiau
sią organą, kuris savo keliu 
išrinks vykdomąsias institu
cijas.

Tokia santvarka yra la
bai paprasta. Ji tinkama re
voliuciniam laikotarpiui, bet 
nepakankama žmonių teisėm 
apsaugoti vėliau, nes praktiš
kai visa valdžia atiduodama 
vienai institucijai, kai tuo tar
pu, pvz. JAV-bėse, yra net 
trys institucijos - Kongresas, 
prezidentūra ir Teismas, - 
kurios viena kitą seka.

Sutinkant, kad pradžiai 
galėtų pakakti vienos vienin
gos valdžios institucijos, pa
žiūrėkim kaip ji bus renka
ma. Prieš tai bet gi ręikią at
siminti, kad apie naująją san
tvarką daug kalbama, tačiau 
iš tų kalbų sunku ją suprasti. 
Atrodo, kad lyg kaž kas ver
dama, tačiau katilo dangtį 
sunku atkelti.

Konstitucijos pakeiti
mo projektų yra keli. Šį kar
tą sustokim tik prie LTSR 
Mokslų Akademijos paruoš
to projekto, kuriam apsvars
tyti yra sudaryta speciali 
Aukščiausios Tarybos depu
tatų komisija, su dabartiniu 
Kompartijos gen. sekreto
rium A. Brazausku priešaky. 
Pagal to projekto 89 str.:

"Teisę kelti kandida
tus į deputatus turi Lietuvos 
komunistų partijos, profesi
nių sąjungų, Lietuvos Leni
no Komunistinės Jaunimo 
Sąjungos organizacijos, Kū
rybinių darbuotojų sąjungos 
mokslo draugijos, kooperati
nės ir kitos visuomeninės or
ganizacijos, Lietuvos persi
tvarkymo sąjūdžio grupės, 
darbo kolektyvai, taip pat 

karių susirinkimai pagal ka
rines dalis."

Kadangi kol kas visą 
gyvenimą kontroliuoja parti
ja, ji be abejonės įtaigos ir 
kitų organizacijų kandidatus, 
nors tas pats str. reikalauja į 
kiekvieną deputato vietą kel
ti du kandidatus. To faktinai 
reikalauja ir pats Gorbačio
vas siūlydamas, kad kiekvie
nos Aukščiausios tarybos pir
mininku būtų tos vietos par
tijos sekretorius.

Kitose civilizuotose 
valstybėse kandidatus pasta
to bent dvi partijos, t.y. vi
suomeniniais reikalais susirū
pinusios organizacijos.

Nedemokratiškas yra 
ir 93 str., kuris neduoda de
putatams jokio atlyginimo, 
išskyrus tą, kurį jie gauna iš 
savo nuolatinės darbovietės. 
Parlamento nariai kitur gau
na nuolatinius atlyginimus ir 
už tai turi nuolat rūpintis 
valstybės reikalais. Atskiros 
parlamentų komisijos dirba 
ir tada, kai parlamentas nepo
sėdžiauja. Tiesa, aukščiau
sios Tarybos sesijos numaty
tos neilgos, bet tai veda prie 
to, kad deputatai nedaug pa
galvoję pasakytų kas val
džios 'patarta’. Taip juk bu
vo iki šiol.

Mums svarbus ir išsto
jimo iš Sovietų Sąjungos 
klausimas. Jei ji suvereni, ji 
turi turėti ir tokią teisę. Iš 
tikro 689 str. nustato, kad -

Lietuvos TSR - suve
reni tarybinė socialistinė 
valstybė 1940 m. rugpiūčio 
3 d. TSRS Aukščiausios Ta 
rybos priimta į Tarybų So
cialistinę Sąjungą sąjungi
nės respublikos teisėmis...

... Lietuvos TSR pasi
lieka sau teisę grąžinti savo 
kompetencijon funkcijas, 
perduotas TSRS kom
petencijai, jei TSRS organų

Po Gorbačiovo pasiūlyto 'nusiginklavimo', europietis amerikiečiui kariui... - Mes viską turime 
savo apsigynimui!...

Vilties draugijos valdyba, posėdžiavusi š.m. sausio 6 d., su Dirvos redakcijos nariais. Priekyje 
Vilites valdybos pirm. inž. Vaclovas Mažeika ir vicepirm. Matilda Marcinkienė. Antroje eilėje: 
redakcinio kolektyvo narė Stefa Gedgaudienė, Vilties valdybos sekr. Vladas Blinstrubas, vykd. 
vicepirm. dr. Danielius Degėsys, vicepirm. dr. Vladas Bložė ir Dirvos redaktorius Vytautas 
Gedgaudas. v R. Degėsienės nuotr.

T
veikla prieštarauja Respub
likos interesams.

Pagaliau:
69 str. Lietuvos TSRS 

pasilika sau teisę išstoti iš 
TSRS. Šią teisę Lietuvos 
TSR vykdo remdamasi Res
publikos piliečių apsispren
dimu, pareikštu per demo
kratišką referendumą, arba 
Respublikos Aukščiausios 
Tarybos absoliutinės depu
tatų daugumos nutarimu.

Panašus nuostatas ga
lioja ir dabar veikiančioje 
konstitucijoje, bet iki šiol 

kiekviena  ̂pareiškęs tokį pa
geidavimą būdavo suimamas 
ir griežtai baudžiamas už So 
vietijos išdavimą, šmeižimą 
ir Dievas žino už ką. Kaip 
tokios perspektyvos pasikei
tė viešumo ir persitvarkymo 
laikais?

Tai šiek tiek paaiškėjo 
iš Lietuvos saugumo komi
teto pirmininko generolo E. 
Eismunto susitikimo su Per
sitvarkymo Sąjūdžio veikė
jais 1988 m. rugpiūčio 30 d. 
Vilniaus Dailininkų sajun- 

(Nukelta į 3 psl.)

Vilties Draugijos 
Valdyba tarėsi 

Dirvos reikalais
Vilties Draugijos vado

vybė, kuri yra oficiali Dir
vos' laikraščio leidėja, sausio 
6 d. buvo susirinkusi posė
džiui Clevelande, dr. Danie
liaus ir Romos Degėsių rezi- 
dencioje, apsvarstyti Dirvos 
esamą padėtį. Posėdyje daly 
vavo iš Chicagos atvykę Vil
ties d-jos pirmininkas inž. 
Vaclovas Mažeika ir vicepir
mininkė Matilda Marcinkie
nė, bei Clevelande reziduoją 
vykd. vicepirm. dr. Danie
lius Degėsys, vicepirm. dr. 
Vladas Bložė ir sekr. Vladas 
Blinstrubas. I posėdį buvo 
pakviestas ir Dirvos redakto
rius Vytautas Gedgaudas.

Šešias valandas užtru
kusiame posėdyje buvo ap
svarstyti Dirvos bendradar
bių, redakcinio kolektyvo ir 
Dirvos išlaikymo klausimai. 
Pozityvių svarstymų rezul
tatai buvo teigiami. Dirvos 
vyr. redaktoriumi ir toliau 
pasilieka Vytautas Gedgau
das. I redakcinį štabą įsijun
gė pakviesta Stefa Gedgau
dienė.

Ateinančiais, 1990 me
tais, Dirva švęs savo deiman
tinį, 75 metų jubiliejų, kurį 
numatoma plačiai ir iškilmin
gai paminėti. Smulkesnės 
informacijos bus pateiktos 
vėliau.
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Lietuvos Laisvės Lygos pareiškimas ■ Iš kitos pusės
Lietuvos Laisvės Ly

gos atstovų Vakaruose 
laiškas radijui ir spau
dai dėl Europos Parla
mento "Baltic Inter- 
group” prezidiumo ir 
gene ralinio sekreto
riaus pareiškimo "Apie 
Pabaltijo r e s publikų 
būsimą ateitį”.

Europos Parį a m e n t o 
"Baltic Intergroup” (Pabal
tijo grupė prie Parlamento) 
prezidiumas ir atsisveiki
nąs generalinis sekretorius 
(A. Klimaitis), kaip rašo 
okupuotos Lietuvos "Gim
tasis Kraštas” (1988 m. 
lapkričio 24-30 d.), 1988 m. 
spalio 28 d. paskelbė pareiš
kimą "Apie Pabaltijo res
publikų būsimą vystymąsi”. 
Pareiškimas yra pasekmė 
A. Klimaičio lankymosi Lie
tuvos Persitvarkymo Sąjū
džio suvažiavime, šiam Są
jūdžiui kviečiant, ir jo pa
šnekesių su Sovietu komu
nistų partijos pareigūnais, 
r e z iduojančiais Lietuvoje. 
Pareiškimas p a d a r ytas, 
kaip rašo minėtas savaitraš
tis, tuoj po A. Klimaičio 
pranešimo Europos šalių 
parlamentarams "Apie Pa
baltijo respublikų valstybi
nio suvereniteto siekimą". 
Betgi pareiškime valstybinė 
Nepriklausomybė yra pa
versta vergišku Rusijos fe
deracijai pakaitalu.

Prie Parlamento veikian
čios Pabaltijo grupės pa
reiškimo pradžioje sakoma, 
kad "Beveik prieš 50 metų 
Hitlerio-Stalino pakto slap
ti protokolai pažeidė tarp
tautinę teisę ir tuo laiku už
baigė Pabaltijo respublikų 
valstybinę nepriklausomy
bę”. Tai tik pusė tiesos. 
JAV prezidentas 1940 m. 
spalio 15 d. Baltuosiuose 
Rūmuose lietuvių delegaci
jai patikslino, kad įvykdyta 
okupacija tik laikinai su
trikdė suvereniteto vykdy
mą. Deja, Strasbourgo pa- 
reikšėjai sutinka, kad oku
puotos Pabaltijo valstybės 
įgiję kiek didesnį savaran
kiškumą liktų "Sovietų Są
jungos k o n f ederacijoje". 
Tačiau Pabaltijo šalių gy
ventojų daugumą sudaran
čios lietuvių, latvių ir estų 
pavergtos tautos (kolonis
tai čia negali būti imami 
domėn) niekados nesusitai
kins su vergo ar pusiau ver
go dalia, su satelito statu
su. Ne už tai pokario me

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

(216) 486-2530

RITA MATAS
— Broker — G.R.I. — C.R.A.

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

tais Lietuvos partizanai pa
aukojo tiek daug gyvybių. 
Naikinamų tautų valstybi
nei Nepriklausomybei at
kurti būtina, kad Maskva 
pasitrauktų iš Pabaltijo ša
lių lygiai taip, kaip staliniz
mo bendrininkai hitlerinin
kai išsineždino iš Norvegi
jos, Prancūzijos, Belgijos, 
Danijos, Olandijos ir kitų 
okupuotų valstybių teritori
ją

Kiti prie Parlamento vei
kiančios Pabaltijo grupės 
pareiškimo teiginiai taip 
pat yra žalingi ir pavojin
gi tikriesiems okupuotos 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos Nepriklausomybės sie
kiams. Visa tai liudija, kad 
Pabaltijo grupės prezidiu
mas ir generalinis sekreto
rius yra pasiryžę įteisinti 
viso pasaulio pasmerktų 
Hitlerio ir Stalino labiau
siai nusikalstamo darbo re
zultatą. Paskutiniai koloni
zatoriai Europoje — rusų 
okupantai to laukia ir rezga 
progas jau beveik pusė am
žiaus.

Nepriklausomybė yra di
delis ir gyvybinis tautų tur
tas. 1920 m. balandžio 3 d. 
n e p r įklausomos Lietuvos 
Užsienio reikalų ministras 
A. Voldemaras rašė sovietų 
Rusijos Užsienio reikalų ko
misarui ęičerinui ,kad "Ne
priklausomybė privalo būti 
pripažinta iš anksto. Ji yra 
tautos pagrindinė teisė ir 
neprivalo būti diskusijų ob
jektas”.

Gi nuolaidžiaudamas oku
pantui Pabaltijo grupės pre
zidiumas savo posėdyje nu
tarė sudaryti penkių parla
mentarų ir spaudos darbuo
tojų grupę kelionei į Pabal
tijo šalis ir Maskvą. Ir jei
gu pasiuntiniai patikrinę 
padėtį vietoję — Pabaltijy
je ir Maskvoje — ras pri
imtiną padėtį (iš tikro mi
nėto pareiškimo neaišku ko
kią padėtį grupė laikys nor
malia, tik aišku, kad Nepri
klausomybės atkūrimo link
me apčiuopiamų poslinkių, 
vykstant laisvėjimo proce
sui, nėra), tai "Europos 
Parlamento Pabaltijo gru
pė stos už tai kad toks 
sprendimas gautų tarptau
tinės teisės užtikrintoje 
tautų bendruomenėje ati
tinkamą teisinį pripažini
mą, įskaitant pačią Europos 
bendruomenę ir jos valsty
bes”. Betgi Maskva jau be

veik 50 metų kaip skelbia, 
kad jos užgrobtos Pabalti
jo šalys yra suverenios val
stybės ir todėl ji Pabaltijo 
komunistams dabar leidžia 
žongleruoti iškreipto ir vi
sokiausio plauko suvereni
teto sąvokomis.

Ryšium su tuo, kas aukš
čiau pasakyta, Lietuvos 
Laisvės Lygos Tautinės Ta
rybos vardu mes, jos atsto
vai Vakaruose, pačiu ryž
tingiausiu būdu protestuo
jame prieš betgokius kapi
tuliantiškus žingsnius, truk
dančius lietuvių, latvių ir 
estų tautoms siekti pilnos 
valstybinės Nepriklausomy
bės, išsilaisvinant iš okupa
cinės "federacijos” varžtų. 
Todėl dabar ypač svarbu pa
siekti, kad vykstančios į 
okupuotas Pabaltijo šalis 
Europos Parlamento narių 
grupės prieštarautų Mask
vai ,vulgarizuojančiai suve
reniteto sąvoką, ir pasišvęs
tų tikslui atkurti okupaci
jos išvakarėse galiojusių 
'Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos Konstitucijų veikimą ir 
tuo nekomplikuojant tarp
tautinės teisės problemų 
siektų atgaivinti sutrikdytą 
valstybinę Nepriklausomy
bę. Dėl to mes griežtai pa
sisakome prieš Pabaltijo 
grupės prezidiumo sekreto
rių A. Klimaitį, kuris apei
damas grupės vadovybę ar 
grupei nuolaidžiaujant, pa
sitarnavo Hitlerio-Stalino ir 
dabartinių Kremliaus val
dovų interesams.

Lietuvos Laisvės Lygos 
Tautinės Tarybos 

Atstovai Vakaruohe
Dr. Algirdas Statkevičius 

Dr. Kazys Ėringis

Chicago,
1988 m. gruodžio 12 d.

Sporto žaidynės 
Australijoje

Beveik penki šimtai 
sportininkų dalyvavo trečio
se Pasaulio lietuvių žaidynė
se Australijos mieste Adelai
dėje.

Pirmosios žaidynės įvy
ko 1978 m. Toronte ir antro
sios - 1983 m. Chicagoje. 
Trečiosios žaidynės Adelai
dėje buvo istorinis įvykis lie 
tuviškame sporto gyvenime, 
nes po 50 metų pertraukos 
jose dalyvavo ir okupuotos

Skaitau ir netikiu savo akim. Ir jūs nepatikėtumėt 
skaitydami:

"Lietuvos valstybės atkūrimas, nors tada val
džioje įsitvirtino buržuazija, buvo pažangus reiš
kinys mūsų krašto naujausiųjų laikų istorijoje. 
Lietuvių tautai tai reiškė 120 metų trukusios na
cionalinės priespaudos pabaigą ir daugeliu atžvil
gių reikšmingą naujos raidos pradžią, šiame kon
tekste savo tikrąją vertę atgauna ir jau minėtas 
Vasario 16 dienos aktas. Tai buvo dokumentas, 
kuris paskatino lietuvių tautos atgimimo ir na
cionalinio valstybingumo siekimą, sužadino jo rea
laus įkūnijimo viltis”.

Po to seka nepriklausomos Lietuvos pažangos visose 
srityse linksniavimas. Ne, ne, taip kalbėjo ne VLIKo 
pirmininkas, bet Lietuvos kompartijos pirmasis sekre
torius Algirdas Brazauskas.

Tiesa, progą tai dienai davė ne Vasario 16 d. minė
jimas, bet gruodžio 16 d., kada ir komunistai Stalino 
įsakymu bandė sutverti tarybinę Lietuvos respubliką. 
Anot Brazausko bolševikai tą syk padarė didelę klaidą, 
nepažadėję valstiečiams žemės. Bet kaip jie galėjo žadėti, 
kada buvo pasiryžę bet kokią nuosavybę iš viso panai
kinti, kaip visokio blogio pradininkę.

Brazauskas ta proga Vilniuje susirinkusius ne tik 
tarybinės Lietuvos, bet ir Latvijos, Estijos, Baltarusi
jos, Kalingrado srities bei Maskvos ir Leningrado miestų 
atstovus turėjo nustebinti ir savo pripažinimu, kad 1940 
m. birželio 14 d. papildomų Raudonosios Armijos dalinių 
įvedimas ... pažeidė Lietuvos suverenitetą.

Nepriklausomos Lietuvos rėžimui Brazauskas turėjo 
kai ką ir, prikišti. Girdi, 1919-40 m. m. laikotarpyje bur
žuaziniai teismai teisė per 3 tūkstančius, o administra
cine tvarka buvo nubausti 7 tūkstančiai komunistų ir 
antifašistų. Atrodo, kad tie skaičiai buvo padauginti iš 
partijos istorijos instituto tarnautojų skaičiaus. O jų 
dar ir šiandien yra keliasdešimt. Tačiau dėl to neverta 
ginčytis. Juk tarybinė valdžia per porą 1941 m. birželio 
mėn. dienų ištrėmė be jokio teismo keliolika kartų dau
giau žmonių negu Lietuvos respublika persekiojo per 21 
metus! O ką kalbėti apie pokario metų trėmimus.

Deja, — jau nukankintų nebeprikelsi. Istorija rei
kalinga tam, kad jos nepakartoti. Skunku nustatyti ir as
meninę atsakomybę po pusės šimtmečio. Tam klausimui 
apeiti buržuazinės valstybės jau seniai buvo sugalvoju
sius statyti paminklus 'nežinomiems’ kariams. Vainikus 
prie jų padeda ir prieš juos kariavusių valstybių atsto
vai. Vakarykščius priešus jungia pagarba žuvusiems nuo 
bendralaikių rankų. Tendencija į tai jau pastebėjau, skai
tydamas apie generolo Eismunto pasikalbėjimą su Per
sitvarkymo Sąjūdžio veikėjais, (žiūr. Uždengtam Kati
le). Ten jau pasigirdo balsų, kad ne tik ’liaudies gynė
jai’, buvo geri. Tokių buvo ir ’miškinių’ tarpe...

Lietuvos atletai.
Pirmąjį aukso medalį 

iškvojo vilnietė Aušra Lai
maitė, laimėjusi vyrų stalo 
teniso turnyrą.

Plaukimo varžybose 
vilnietė Aida Tučiutė laimė
jo net keturis aukso meda
lius. Taip pat aukso meda
liais pasipuošė plaukikas Rai 
mundas Mažuolis, kuris esąs 
Europos jaunių čempijonas.

Lietuvos jaunių vyrų 
krepšinio komanda baigmi
nėse varžybos nugalėjo New 
Yorko Atletų klubo koman
dą 56-50 ir išsikovojo aukso 
medalį.

Moterų krepšinio ko
manda, sudaryta iš Clevelan
do Žalgirio žaidėjų - Audros 
Varnelytės ir Dianos Bolan, 
bei iš Los Angeles ir Detroi
to žaidėjų, išsikovojo pirmą 
vietą ir aukso medalį. Šios 
komandos treneris buvo cle- 
velandietis Juozas Kijauskas

Vyrų tinklinio aukso 
medalį laimėjo Chicagos Ne
ris. Moterų tinklinį taip pat 
laimėjo Chicagos Neries mo - 

terų komandą, prieš Los An
geles Bangą.

IV-sios pasaulio lietu
vių žaidynės įvyks 1991 me
tais Vilniuje.

MAINTENANCE 
SUPERVISOR, 

MAINTENANCE 
MILLWRIGHTS, 

MOLDING
SUPERVISOR

For a gray iron foundry in north- 
ern Indiana. Please send resume: 
Newnam Manufacturing, P. O. 
Box 271, Kendallville, IN 46755. 
Attention: Kelty Simmons. 
EPE.____________________________ (2-8)

FITTERS
STRUCTURAL AND MACHINE 
WELDMENTS. MINIMUM 3 YEARS 
EXPERIENCE. ALL BENEFITS. SEND 
RESUME TO;

P. O. Box 1324 
Dearborn, Mich. 48121 

(2-8)

MACHINISTS NEEDED 
DED-TRU OPERATOR 

DIE FINISHER 
ID/OD DRINDER HANDS 

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

SOUTHERN CARBIDE DIE 
10130 Capital Avė. 

Oak Park, MI 48327 
313-542-1600

(2-8)
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Tegirdime tylą...
Nuostabūs, kad ir labai 

trapūs, tautos laimėjimai 
okupuotoje Lietuvoje beveik 
užslopino visus kitus intere
sus, kaip tik padėti JIEMS! 
Stoka gyvų komentarų, orga
nizuotos veiksnių informaci
jos ir oficialios išeivijos lini
jos formulavimo, duoda visą 
ką, bet tik ne reikalingą užnu
garį kovojančiai Tautai. Ka
da jie tenai, rizikuodami sa
vo gerbūviu ir gyvybe, išdrįs
ta išeiti į viešumą Dovydo 
kovoje Galijotą, mes čia štai 
ga susitraukiame ir tenkina- 
mės beveik tik tylia, ’postali- 
ne' veikla. Vietoje skatinus, 
forsavus išėjimus į viešąją 
spaudą, naudojimą visų priei - 
namų galimybių, kad savo 
aktyviu reagavimu užakcen
tuotume visą tai kas vyksta 
Tėvynėje, iš savo 'viršūnių 
viršūnės' tegirdime praktišką 
tylą, ar teigimą, kad mūsų at - 
veju spauda mažai reikšmės 
turi, kad demonstracijos nela
bai padeda...

Kai Naujųjų Metų pro
ga okupuotos Lietuvos atsto
vai susisiekė su Australijoje 
viešinčiu Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininku, 
jis užtikrino, kad svarbiausiu 
naujųjų metų siekis jam bus 
... finansų sutvarkymas ir pa 
rama Lietuvai. Užgyrė Per
sitvarkymo Sąjūdį, palinkėjo 
Kompartijos gen. sekretoriui 
A. Brazauskui tvirtumo tę
siant pradėtą liniją, nors ji 
neatstovauja Tautos valios. 
Nebuvo žodžio Lietuvos 
Laisvės Lygai. Iš laisvo 
krašto, nuo priespaudos pabė
gusių tautos narių atstovo, 
laisvėje subrendusio, žodis 
buvo mažiau drąsus ar iškal
bus, negu vergijoj esančių 
tautiečių.

Daug kartų abipusiai 
buvo nagrinėta, kad Tautos 
likimas tegali būti apspręstas 
pačios Tautos! Kad iš čia te
galime padėti. Bet tai nereiš
kė, kad mes turime nutilti 
jiems gavus pirmus 'kalėdi
nius' ir taip lengvai dūžtan
čius 'žaisliukus'! Tai kas 
'duota', kas leista', nėra do
vana. Tai tėra trupiniai nuo 
to paties žiauria apgaule ir 
jėga atimto, mūsų pačių že

mės derliaus duonos kepalo, 
dar vis pavergtoje Tėvynėje. 
Dabar, labiau negu kada 
nors, yra būtina jautriai sekti 
ir stebėti visą tai kas vyksta 
aplink, kad klastingais ėji
mais manevruojama paverg
toji tauta 'savo lūpomis' iš 
naujo, pakartotinai ’neįsipra- 
šytų' į pavergėjo globą.

Nekritikuojame meto
dų pasirinkimo Tautoje, jie 
turi būti šeimininkai ten. 
Bet tuo pačiu, nėra teisinga 
ir mėgint tenai palenkt svars 
tykles į vieną ar kitą pusę iš 
čionai, kada balansas yra 
toks jautrus ir lengvai pažei
džiamas. Išlaikydami savo 
aiškią ir nesvyruojančią lini
ją bei siekį, mes tikrai padėsi
me Tėvynės laisvei daug dau - 
giau, negu asmeninio popu
liarumo diriguojamais prisi
taikymais. Niekas mums ne- 
grąsina. Mes nieko nepraran
dame. Priešingai! Savo be
spalve tyla ir iššaukiančiu ne
veiklumu mes prarandame 
progas kalbėti ir būti girdi
mais. Mes atsisakome savo 
pareigos - tiksliau išduoda-

December 7, 1988

Dr. Viktoras Stankus
Jefferson Centre Suite 130
5501 Mayfield Road 
Lyndhurst, Ohio 44124
Dear Dr. Stankus:

David Bates showed me your recent letter and the Plain 
Dealer article. I appreciate the input of the Ohio Baltic 
Independence Coalition on the important issue of Baltic 
sovereignty.

This Administration has made it clear to the Soviet 
Union that we view their continued occupation of the Baltic 
Statės as illegal, and we have steadfastly refused to recognize 
Soviet annexation of Latvia, Lithuania, and Estonia. I can 
assure you that we shall continue to raiše this issue with the 
Soviets at every opportunity.

All the best, and thank you again for your letter.
Sincerely,

Uždaram katile...
(Atkelta iš 1 psl.) 

gos patalpose. Pokalbis tru
ko 2.5 vai. Jį vedė rašyt. V. 
Petkevičius, buvo įrašytas į 
magnetofono juostelę ir iš 
ten perrašius paskelbtas Kau 
no zonos leidinyje KAUNO 
AIDAS. Tą syk jis dar buvo 
rašytas mašinėle, tačiau šiais 
metais jau spausdinamas 
spaustuvėje 10,000 tiražu. 
Pasikeitus nuomonėmis apie 
trėmimus ir kitus jau senus 
dalykus, A. Skučas iškėlė 
klausimą, nuo kada Lietuvo
je nėra stalinizmo. E. Eis- 
muntas aiškino, kad dar rei- 

me ją! - kovoti už savo kaip 
žmogaus egzistenciją, savo 
Tėvynės laisvę. Jeigu mes 
patys nereikalausime praras
tos laisvės atgavimo, jeigu 
patys abejosime savo pajė
gumu savarankiškai tvarky
tis ir santykiauti su kitais, 
kas tikės mumis?!?...

Ir ką atstovavo PLB 
pirmininkas, užgirdamas tik 
vieną dalį kovojančios tau
tos, naujųjų metų darbų nusa 
kyme nebeperduodamas Tau
tai išeivijos tvirto ryžto kovo
ti už Nepriklausomos Lietu
vos atstatymą, kaip svarbiau
sią mūsų siekį?

Artėjantį Vasario 16 d. 
minėjimą dar vis supa tyla. 
Ar tikrai leisime tai dienai 
praslinkti tylomis, pasitenki
nant trafaretiniu suėjimu ir 
kalbomis? Ar neužgirsime 
čionai aidų Lietuvą nusiau- 
tusių min. B.K. Balučio žo
džių laisvės varpui -

... o skambink per amžius 
vaikams Lietuvos, 

tas nevertas laisvės, 
kas negina jos...

(d) 

THE VICE PRESIDENT

WASH 1 NGTON

kia stiprinti teisėtumo pagrin
dus. Už pusmečio ar metų 
problemų bus mažiau. Pami
nėjus tada dar kalinamą kun. 
Tamkevičių, Eismantas pa
brėžė, kad jis sėdi už tai, kad 
naudojo sakyklą antitarybi
nei agitacijai ir propagandai. 
A. Medalinskas norėjo žino
ti, ką ta sąvoka reiškia šian
dien, bet Eismuntas išsisuki
nėjo: "Draugai, yra įstaty
mas. Patinka ar nepatinka, 
bet... yra teismas ir prokura
tūra, kuri vadovaujasi įsta
tymu".

Per tolimesnes disku
sijas paaiškėjo, kad Valsty
bės saugumo komitetas tai 
dvilypis sutvėrimas. Jis klau
so ir Maskvos, ir Vilniaus 
valdžių. Prispirtas Eismun
tas paaiškino, kad jis esąs pa 
valdus įstatymui ir vadovau
jasi įstatymu. Ir niekuo kitu. 
O jeigu nurodymas priešta
rauja įstatymui? - pasiteira
vo Petkevičius. Eismuntas 
atsakė, kad jis tokio nurody
mo nevykdysiąs, už ką Pet
kevičius jam padėkojo.

Eismuntas Sąjūdžiui 
priekaištavo už ryšį su Lietu
vos Laisvės lyga. Girdi, jie 
nori atkurti buržuazinę Lie
tuvą. Dabar už politinius įsi
tikinimus nebaudžiama, bet 
tik už konkrečią antitarybinę 
arba antivalstybinę veiklą. 
Rugpiūčio 23 mitingą Gedi
mino aikštėje sušaukęs fakti- 
nai 'Amerikos balsas', ir jis 
tokių mitingų neįeisiąs. Pra
dėjus kalbėti apie korespon
dencijos su užsieniu sekimą 
ir Petkevičiui nusiskundus, 
kad daug jo laiškų ateina su 
atplėšimo žymėmis, saugu
miečiai davė suprasti, kad 
tai gal daroma 'kitoje pusė
je', atseit Amerikoje!

Č. Stankevičiui paklau
sus kas būtų, jei kas nors iš
keltų išstojimo iš Sovietų Są

jungos klausimą, kur baigia
si konstitucinių teisių sieki
mas ir kur prasideda antivals - 
tybinė veikla - Eismuntas 
atsakė, kad už tokias pastan
gas niekas neturėtų būti bau
džiamas, net ir už rinkimą 
tam parašų. Bet - 

tuomet nesuprantama 
ko jūs siekiat. Kaip jūs Įsi
vaizduojat Lietuvą ne Tary
bų Sąjungos sudėtyje... Aš 
neĮsivaizduoju Lietuvos, 
kaip jūs sakėt (Sovietijos) 
satelitu. Ir tarp kitko, tai ne 
jūsų idėja, tai yra idėja Švie- 
sos-Santaros. Yra Kene
džio nuvedimo (?) teorija. 
Pirmiausiai siekti to, kad 
Lietuva išstotų iš Tarybų 
sąjungos sudėties. Tai pir
mas etapas. Antras etapas 
- keistiTarybų Lietuvos po
litinę sudėtĮ ir pasiekti tokią 
situaciją kaipV. Vokietijos. 
Jie dabar mato Vakarų Vo
kietijoje idealą. Čia ne jūsų 
mintis, jūs tik kartojat...

V.Petkevičius pastebė
jo, kad tokia išeitis galima - 
jeigu ir toliau taip šeiminin
kausime, tai tikrai subirs ta 
mūsų imperija.

Gedai pasiteriavus, 
kaip žiūri Saugumo komite
tas į Lietuvos nepriklauso
mybės idėją, Eismuntas atsa
kė, kad -

kuomet siekiama atkur
ti buržuazinę santvarką, tai 
yra antitarybinė, antikonsti
tucinė veikla.

Iš to išeina, kad ir nepri - 
klausoma Lietuva būtinai tu
ri būti komunistinė. Petkevi
čiui siekiant tai patikslinti, 
Eismantas pridūrė:

Kaip komunistas, aš 
kovosiu už Tarybų Lietuvą, 
socialistinę santvarką ir jos 
buvimą Tarybų Sąjungoje. 
Kaip saugumo Komiteto at
stovas - aš vadovausiuosi 
įstatymais.

Žodžiu, kaip toje rusų 
patarlėje: popas savo, vel
nias savo.

• Uršulė Civinskienė, Chi
cagoje, atnaujindama Dir
vos prenumeratą, pridėjo 
auką laikraščiui paremti 50 
dol. Ačiū.

• Dr. M. Vygantas, Win- 
netka, III., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 30 dol. Ačiū.

• Uršulė ir Vytas Macei- 
koniai, Elizabeth, N. J., at
naujindami Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką 30 
dol. Ačiū.

• Petras ir Bronė Lukai, 
Elizabeth, N. J., atnaujin
dami prenumeratą, pridėjo 
auką 20 dol. Ačiū.

• Dr. Rūta Jauniškis, 
Fort Salonga, N. Y., atnau
jindama Dirvos prenumera
tą pridėjo auką 30 dol. Ačiū.

• Jonas ir Natalija Kiau
šai, Harrison, N. J., atnau
jindami Dirvos prenumera
tą, pridėjo auką 30 dol. 
Ačiū.
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Sportininkai dalinasi prisiminimais ... Iš kairės: P. Butkus, N. Lelejevaitė-Paiamskienė, S. 
Kilbavičiūtė-Baltrūnienė ir B. Didžiulytė-Miklienė.

LIETUVOS HELSINKIO GRUPĖ SVEIKINA 
VYRIAUSIĄJĮ LIETUVOS IŠLAISVINIMO 

KOMITETĄ VLIKO JUBILIEJAUS PROGA
'Lietuvai praradus 1940-taisiais metais birželyje vals

tybingumą, lietuvių tautos vaikai niekados neprarado 
vilties savo valstybę atkurti, t. y. atstatyti Lietuvos Ket
virtąją Respubliką. Pirmoji egzistavo nuo 1569 m. iki 
1795 m.; antroji nuo 1918 m. iki 1940 m.; trečioji 1941 
m. birželio 23 — rugpiūčio 5 dienomis.

1943 m. lapkrityje, pagrindinių Lietuvos politinių 
partijų pastangomis, sunkiomis okupacinėmis sąlygomis, 
buvo sudarytas Vyriausiasis Lietuvos Išlaivinimo Komi
tetas. Mūsų tautai sunkiausiais (negando) metais Komi
tetas visados telkė ir tebetelkia tautą, poeto žodžiais ta
riant: ”Į vieną židinį sūnai ir dukterys Tėvynėje, į vienos 
meilės ir (damynmečio) namus.”

Sveikindami Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetą jubiliejaus proga, 45 metai nuo Komiteto susida
rymo, išreiškiame viltį ir pageidavimą, kad Komitetas ir 
toliau konsoliduotų po visą pasaulį išblaškytą lietuvių 
tautą ir vadovautų Nepriklausomos Lietuvos Respubli
kos atkūrimui.

ST. PETERSBURG
NETIKĖTAS 

PASIMATYMAS
Žmogus nerimsta, nuo

lat juda, keliauja, ieško nau
jų įspūdžių, pergyvenimų. 
Nerimsta ir mūsų tautiečiai, 
gyveną tėvynėje: kai tik šiek 
tiek atsileido varžtai, tai visi, 
kas tik turi galimybių, skuba 
aplankyti savo artimuosius. 
Žiūrėk, - ir sutinki pažįsta
mą, kurį po tiek nesimatymo 
metų apkabini ir pajunti jį 
esant tokį artimą ir mielą.

Štai St Petersburge lan
kėsi Sofija Baltrūnienė, vieš
nia iš Lietuvos, kuri čia savo 
giedria nuotaika ir visad be
sišypsančiu veidu per trum
pą laiką atgaivino senąsias 
draugystes ir įsigijo būrį nau
jų draugų. Buvo staigmena, 
kai ji sutiko čia savo drauges 
bei draugus, su kuriais jau
nystėje Nepriklausomoje Lie
tuvoje lankė Kūno Kultūros 
Rūmų suorganizuotus dviejų 
metų kūno kultūros kursus, 
žaidė JSO moterų krepšinio 
komandoje, arba atstovavo 
Lietuvos moterų krepšinio 
rinktinę užsienyje.

Sofijai Baltrūnienei gra
žų priėmimą savo namuose 
suruošė B. ir V. Mikliai spa
lio 26 d. Čia ir susitiko trys 
Nepriklausomos Lietuvos 
sportininkės: Bronė Didžiu
lytė-Miklienė, Natalija Lele- 
jevaitė-Paramskienė ir Sofija 
Klibavičiūtė-Baltrūnienė. 
Be to, St. Petersburge Sofija 
dar sutiko kūno kultūros kur
sus baigusį Praną Butkų ir 
jaunystės drauges - ją iškvie 

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IB UKEB1Ų KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

tusią Sofiją Vaškienę ir Ade
laidę Strijauskienę, suteiku
siąja! globą viešnagės metu.

Prieš išvyksiant gruo
džio 10 dieną atgal į Kauną,, 
New Yorke Sofija Baltrūnie
nė dar pasimatė su gimnazi
jos laikų drauge Janina Staš- 
kute ir buvusiais Lietuvos 
tenisininkais V. Ščiukaite ir 
V. Gerulaičiu, sr..

Gautame laiške Sofija 
visiems reiškia nuoširdžią 
padėką ir džiaugiasi viešna
ge, kuri buvusi kaip gražus 
sapnas.. St. Všk.

LOS ANGELES
EKUMENINĖS 
PAMALDOS Už 

PAKALTUOS KRAŠTUS

Tamsų gruodžio septin
tos vakarą, šiurkščiam vė
jui gūsčiojant, Los Ange
les ir apylinkių latviai, lie
tuviai ir estai suskubę jo į 
ekumenines pamaldas pasi
melsti už Pabalti jos valsty
bes jų naujai įsiliepsnoju
sioje kovoje už laisvę.

Nors nedidelė, bet erdvi, 
balta ir baltomis gėlėmis 
bei žvakėmis išpuošta lat
vių bažnytėlė prisipildė sė
dinčių ir stovinčių. Visų tri
jų tautų jaunuoliai ir mer
gaitės, pasipuošę tautiniais 
rūbais, įnešė vėliavas. Pro
cesijos priešaky lietuvių 
jaunimo veikėjas Gintaras 
Grušas įnešė kryžių. Sekė 
lietuvių šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas kun. dr. 
Algirdas Olšauskas ir du 
latvių liuteronų kunigai: 
tos parapijos klebonas kun.

Walter Taal ir jaunas kuni
gas, vėliau pasakęs labai 
gražų pamokslą, Edgars 
Liepinš. Latvių konsulas 
Aivars Jerumanis pamaldas 
atidarė sveikinimo žodžiu ir 
malda. Liturgiją skaitė, pa
sikeisdami, visi trys kuni
gai ir Gintaras Grušas. Ge
ras organistas puikiai su
grojo keletą klasikinių da
lykų, vieną giesmę sugiedo
jo parapijos choras. Visi 
susirinkę, pagal išdalintas 
programas, kiekvienas savo 
kalba, giedojo giesmes ir 
kalbėjo maldas. Pamaldos 
baigtos, sugiedant visus 
tris Tautos himnus ir God 
Bless America.

Po pamaldų dalyviai bu
vo pakviesti kitoje aikštės 
pusėje esančion salėn kavai 
ir užkandžiams. Daugelis 
vėlų šiokiadienio vakarą 
skubėjo namo, bet kai kurie 
nuėjo dar valandėlę pabūvo- 
voti, pasišnekučiuot. Priėjo 
jauna moteris ir kviečia į 
didžiąją salę, sako ten kaž
kas ruošiasi parodyti fil
mą. Kadangi pamaldų me
tu buvo vienas filmuoto jas 
iš televizijos vienuolikto ka
nalo, tai manėme, kad gal 
tą ir matysime. Prie apara
to jau darbuojasi, ”sagas 
spaudo” mūsų Povilas Ja- 
siukonis. Tuoj supratome, 
kad čia bus parodyta kas 
nors gero, įdomaus, nes p. 
Jasiukonis, ”Gintaro” filmų 
ir plokštelių gamybos įmo
nės Hollywoode savininkas 
su niekais neprasideda. Ne- 
apsivylėme. Virš valandos 
laiko kvapą sulaikę žiūrėjo
me filmą apie paskutinius 
įvykius Pabaltijy — nuo 
pat pirmų demonstracijų

Vytautas Bogušis 
Eitanas Finkelšteinas 
Balys Gajauskas 
Gustavas Gudanavičius 
Gintautas Iešmantas 
Mečislovas Jurevičius 
Kazimieras Kryževičius 

Vilnius, 
1988 m. lapkričio 20 d.

Rygoj iki prieš mėnesį Pa
langoj. Medžiagą surinkęs 
iš įvairių šaltinių — Latvių 
Bendruomenės, estų konsu
lo ir paskirų lietuvių Bosto
ne bei New Yorke, susta
tęs, suredagavęs su įvadais, 
paaiškinimais ir pastabo
mis p. Jasiukonis paskiras, 
istoriniai n e p a kartotinai 
svarbias pabiras apjungė į 
vieną nepamainomai svarbų 
akivaizdinį dokumentą, ku
rį reikėtų parodyti ne tik 
mūsų kolonijose, bet ir 
amer ikiečiams. Susirinkę 
žiūrovai drauge su demons
trantais pergyveno įvykius 
— sykiu niūniavo jų dai
nuojamas melodijas, sykiu 
plojo rankomis, šluostė

CNC MACHINIST
Automotivo Stamnfag Company noods o CNC 
Machinist. Mušt bo able to program and be 
familiar with FANUC centrais. WS aparato 
Okuma and Howa miltina cftntor and baste tool 
room oųaipmont. Wo offer an encoNont wago 
and benefits package togethor with an aftrac- 
tiva profit sharing program. Send tesamo in

EAGLE BENO MANUFACTURING
P.O. Box 396 

CHnton, TN. 37716 
Attn: General Manager

ELECTRICAL/INSTRUMENT ENGINEER
Tennessee Chemical Company has immediate openings 
for hands-on Electrical/Instrument Engineers with more 
than five years experience. Responsibilities will include 
design, maintenance, troubleshooting, training, supervision 
and other distribution and process instrumentation. Ap- 
plicants mušt possess substantial expertise in process in- 
trumentation with šame background in power distribu
tion. BSEE required, P. E. preferred. Exposure to power 
generation very desirable. This position offers a competi
tive salary and an attractive benefits package. For con- 
sideration, send resume and salary history to:

Linda C. Ross 
Personnel Director 

Tennessee Chemical Company 
Toccoa Street — CopperhilI, TN 37317

AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

Edmundas Palionis 
Viktoras Petkus 
Nijolė Sadūnaitė 
Vytautas Skuodis 
Algirdas Statkevičius 
Vytautas Vaičius 
Tomas Venclova

(ELTA)

ašarą, giedant himnus 
spontaniškai sukilo ant ko
jų ir drauge giedojo, švie
soms užsidegus dėkingi žiū
rovai Povilui Jasiųkoniui 
ilgai plojo. Tai buvo tobula 
ekumeninių pamaldų už Pa
baltijį pabaiga. Ačiū ren
gėjams.

Rūta Šakienė

MACHINE & TOOL REPAIR
TRAINEE

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

S & S INC.
ATTENTION: PERSONNEL 

DIRECTOR
21300 ST. CLAIR AVENUE 
CLEVELAND. OHIO 44117
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Žvilgsnis į praėjusius
metus Antanas Juodvalkis

Praėjusieji metai išeivi
jos ir tėvynės lietuviams 
buvo svarbių ir gerų įvykių 
metai. Išeivija gali pasi
džiaugti pavykusiais sei
mais, kongresais, tautinių 
Šokių ir sporto šventėmis, 
stovyklomis ir kitais visuo
meniniais bei kultūriniais 
r e n giniais. Baiminimasis, 
kad išeivijos veikla pradeda 
silpnėti, nepasitvirtino. Iš
eivijos ekonominis pajėgu
mas nuolat stiprėja ir ren
giniams bei fondams aukos 
nuolat didėja.

Prisiminkime tik kelis 
didesnio masto praėjusių 
(1988) metų įvykius. 1987- 
1988 metų sąvartoje Aus
tralijoje, įvyko VI-sis Pa
saulio lietuvių jaunimo kon
gresas, o 1988 m. pabaigoje 
— III-čios Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynės, kuriose 
pirmą kartą dalyvavo iš ok. 
Lietuvos atvykusių sporti
ninkų grupė. Abu šie jauni
mo susibėgimai buvo sėk
mingi turiniu ir dalyvių 
skaičiumi. Pažymėtina jau
nimo kongreso ir finansinė 
sėkmė, atnešusi apvalią su
mą pelno. Tai australiečių 
lietuvių nuopelnas. Kol kas 
dar nieko negalima pasaky
ti apie sporto žaidynių fi
nansus, nes apyskaitos te
betvarkomos.

Amerikos lietuvių tauti
nės sąjungos 20-tasis sei
mas įvyko 1988. V. 20-23 d. 
d. Daytona Beach Shores, 
Floridoje. Seimą globojo 
vietinis skyrius, pirminin
kaujamas Vytauto Abrai- 
čio. Seimas buvo gausus da
lyviais ir svečiais. Garbės 
nario vardas suteiktas Lie
tuvos gen. konsului New 
Yorke Anicetui Simučiui ir 
enciklopedijų leidėjui, bos- 
toniškiui Juozui Kapočiui, 
ž u r n a listas Aleksandras 
Merkelis, sulaukęs 80 metų 
amžiaus, pagerbtas 1000 
dol. premija. Pagerbtas ir 
gen. konsulas Los Angeles 
Vytautas Čekanauskas, jo 
10 metų kopsuliar. darbo 
proga.

Trečiam dviejų metų ter
minui pirmininku perrink
tas energingasis visuome
nininkas dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas ir patvirtinta jo 
pristatyta valdyba. Įvesta 
garbės teismo institucija ir 
įsteigtas Lietuvių tautinės 
kultūros fondas. Savo daly
vavimu seimą pagerbė vysk. 
Antanas Deksnys, VLIKo 
pirm. dr. K. Bobelis, JAV 
LB Krašto valdybos pirm. 
V. Volertas, disidentas dr. 
V. Skuodis ir kt.

Ypatingo dėmesio sulau
kė didieji LB renginiai, įvy
kę kaimyninėje Kanadoje. 
PLB valdybos šauktas TV 

kultūros kongresas įvyko 
1988. VI. 23-27 d. d. Toron
te. Kongresą ruošė komisi
ja, vadovaujama M. Len
kauskienės. Kongreso pro
gramoje dalyvavo pusšimtis 
paskaitininkų, nagrinėjusių 
išeivijos lietuvių kultūrinę 
padėtį. Los Angeles dramos 
Sambūris pakartojo Putino 
dramą VALDOVAS. Atski
rose salėse vyko dailės pa
roda, koncertas ir kiti ro- 
diniai.

Pasaulio lietuvių bend
ruomenės seime, įvykusia
me 1988. VI. 28-30 d., d. To
ronte, išrinkta nauja LB 
valdyba. Vytautas Kaman- 
tas, po 10 metų pirminin
kavimo, PLB vadovavimą 
perleido dr. Vytautui Bie
liauskui, kuris būstinę iš 
Chicagos perkėlė į Torontą.

Trečia s renginys VIII-j i 
laisvojo pasaulio lietuvių 
tautinių šokių šventė įvyko 
1988. VII. 2-3 d. d. Hamil
tone, Kanadoje. Pati šven
tė praėjo darniai, sutrau
kusi porą tūkstančių šokė
jų ir didelį skaičių žiūrovų 
(vienui’ minima 10,000, o 
kiti, įsibėgėję, šį skaičių 
pakelia net iki 18,000, ko
kio nebuvo ir pačiais žydė
jimo metais). Komitetas iki 
šiol tikslaus skaičiaus ne
skelbia. Po šokių šventės, 
spaudoje plačiai buvo mini
mi įvykę vandalizmo pada
riniai.

Visi šie trys Kanadoje 
įvykę renginiai, sulaukė 
dosnios paramos ir iš JAV 
lietuvių. Per Jungtinį finan
sų komitetą buvo surinkta 
107,500 dol. ir pilna apy
skaita paskelbta spaudoje, 
bet renginių komitetai iki 
šiol dar nepaskelbė finansi
nių apyskaitų, o juk visuo
menė norėtų žinoti, kaip jos 
suaukoti pinigai buvo su
naudoti. Aukoms prašymų 
netrūksta, o apyskaitų ne
simato.

1988 m. rugpiūčio 14-24 
d. d. Kensington, Ohio įvyko 
Lietuvių skautų sąjungos 
(LSS) jubiliejinė VH-ji 
tautinė stovykla, sutrauku
si arti 800 skautų-čių. Sto
vykla buvo padalinta į 3 ra
jonus, kuriuos jungė pa
grindinė tema — LIETU
VA. Stovyklautojų daugu
mą sudarė Amerikos lietu
viai, bet buvo iš Anglijos, 
Škotijos, Kanados, Austra
lijos, Pietų Amerikos ir Va
karų Vokietijos. Stovyklai 
vadovavo v. s. fil. Petras 
Molis, v. s. Stefa Gedgau
dienė, v. s. Gediminas De
veikis ir v. s. fil. Danutė Ei- 
dukienė, talkinami jaunų ir 
ryžtingų kadrų.

JAV LB XII-tos tarybos

Juozas Kapočius, 81 m., senas tautininkas, Lietuvių Enciklopedijos ir kitų vertingų knygų leidėjas, 
praeitais metais Amerikos Lietuvių Tautinės S-gos seime Floridoje, už nuopelnus Tautinei Sąjungai ir 
lietuvių kultūrai, buvo pakeltas į ALT S-gos Garbės narius. J. Kapočius šiuo metu gyvena Cape 
Cod, Mass. K. Daugėlos nuotr.

I-ji sesija įvyko 1988. IX. 
30 — X. 1 d. Chicagoje. Da
lyvavo 63 tarybos nariai iš 
galimų 69 narių, šioje tary
bos sesijoje išklausyti Kraš
to valdybos pranešimai, iš
rinktas tarybos prezidiu
mas (pirm. Angelė Nelsie- 
nė), kontrolės komisija, 
garbės teismas ir Krašto 
valdybos pirmininkas. Į 
Krašto valdybos pirminin
ko vietą varžėsi du bendruo- 
menininkai: Kultūros tary
bos pirm. Ingrida Bublienė 
ir Kontrolės komisijos pir
mininkas, Lietuvių Fondo 
pradininkas dr. Antanas 
Razma. Amerikos pavyz
džiu, buvo išvystyta plati 
propaganda spaudoje ir ta
rybos narių tarpe. Dauguma 
balsų Krašto valdybos pifr- 
mininku išrinktas dr. An
tanas Razma, santūrus ir 
taktiškas visuomenininkas, 
gerbiąs kitų nuomones ir 
ieškąs sutarimo su kitais 
veiksniais, ypač politinėje 
ir informacinėje veikloje.

Amerikos Lietuvių Tary
bos (ALTo) metinis suva
žiavimas įvyko spalio 22 d. 
Lietuvių tautiniuose na
muose, Chicagoje. Dalyva
vo 40 tarybos ir valdybos 
narių, 12 skyrių pirminin
kų, 16 organizacijų atstovų 
ir kelios dešimtys svečių. 
Patvirtinti a p y s kaltiniai 
pranešimai ir organizacijų 
atstovai į tarybą, kuri vė
liau išsirinko valdybą. Pir
mininku perrinktas Graž
vydas Lazauskas, Sandaros 
atstovas. Banketo metu pri
simintas ir pagerbtas vie
nas iš ALTos steigėjų a. a. 
Pijus Grigaitis. Apie jį kal
bėjo dr. Jonas Valaitis.

Vyriausiojo Lietuvos Iš- 
laisv i n i m o Kom i t e t o 
(VLIKo) metinis seimas 
įvyko 1988. XI. 11-13 d. 
Bostone. Dalyvavo 36 at
stovai iš 15-kos V'LIKą su
darančių grupių. Posėdžius 
sekė šimtinė bostoniškės 

publikos. Išklausyti valdy
bos, valdybos ir tautos fon
do pirmininkų pranešimai. 
Tautos fondo kapitalas pa
siekęs 1.2 milijono dolerių. 
Sparčiai auga Lietuvos lais
vės iždas, kurio įnašai neda
lomi, o naudojamos tik pa
jamos. Tautos fondas yra 
VLIKo iždininkas ir visos 
pajamos skiriamos VLIKo 
veiklai finansuoti. Nagrinė
ta naujieji reiškiniai oku
puotoje Lietuvoje ir priim
tas pareiškimas lietuvių vi
suomenei. VLIKo taryba iš 
dviejų kandidatų, balsų 
dauguma, valdybos pirmi
ninku perrinko ketvirtam 
trejų metų terminui dr. Ka
zį Bobelį ir patvirtino jo 
sudarytą valdybą. VLIKo 
būstinė yra Washingtone,
D. C. Informacinė įstaiga 
veikia Europoje, leidžiami 
keliom kalbom biuleteniai.

Praėjusiais metais steigė
si ir augo veikiantieji fon
dai. Lietuvių Fondas, vado
vaujamas tarybos pirm. 
Stasio Baro ir valdybos 
pirm. Marijos Remienės, 
sėkmingai kaupia pagrindi
nį kapitalą ir verbuoja nau
jus narius. Metinis (25-tas) 
narių suvažiavimas įvyko 
1988. III. 26 d. Jaunimo 
centre, Chicagoje. Įspūdin
gai pagerbti mirusieji na
riai, išklausyti pranešimai, 
patvirtintos apyskaitos ir 
priimti nutarimai. Suvažia
vime dalyvavo 147 nariai 
su 9175 balsais iš galimų 
25.320 balsų. LF pagrindi
nis kapitas per 1988 metus 
(negalutinais duomenimis) 
paaugo 313,600 dol. ir da
bar siekia 4,216,200 dol. 
Kapitalą sudaro narių įna
šai ir palikimai, kurie jau 
pasiekė 1,118,200 dol. Į Lie
tuvių Fondą įstojo 128 nau
ji nariai ir pasiekė 6060 
skaičių. Mirtys retina narių 
eiles, o jaunesnioji lietuvių 
karta nesiskubina pakeisti 
amžinybėn iškeliaujančius 
senelius ar tėvus. LF pelno 

skirstymo komisija išdalino 
1988 metų numatytą pelną
— 271,000 dol. Paremta: li
tuanistinis švietimas 54,525 
dol., studentai (stipendijos) 
68,400 dol., kultūriniai rei
kalai — 93,890 dol. ir visuo
meniniai reikalai — 53,958 
dol. Ypatingas dėmesys ski
riamas lit. švietimui ir stu
dentų stipendijoms.

Tautos fondas (Litua- 
nian National Foundation) 
irgi perlipo milijoną ir to
liau augina Laisvės iždą. 
Narių suvažiavimas įvyko 
1988. V. 7 d. Kultūros ži
dinyje, N. Y. Dalyvavo 28 
nariai su 2779 balsais ir 
pridėjus 94 organizaęijų 
balsus, susidarė 5224 balsai 
(nieko nesakomą apie iš vi
so esamų balsų skaičių). 
Perrinkta ta pati vadovybė
— tarybos pirm. A. Daunys 
ir valdybos pirm. dr. J. 
Giedraitis.

Kanados lietuvių fondas, 
vadovaujamas tarybos pir
mininko dr. A. Pacevičiaus, 
taip pat įsirikiavo į milijo- 
nierių tarpą. Gaunamas pa
lūkanas naudoja jaunimo 
organizacijų, kultūrinei, vi
suomeninei ir švietimo vei
klai remti.

Australijoje, berods, yra 
įsteigtas fondas, tik apie jo 
Veiklą nieko negirdėti.

Amerikoje Lietuvių Fon
do pavyzdžiu yra įsisteigu
sių ir daugiau fondų, kurių 
pagrindinis kapitalas neda
lomas, o naudojamos tik jų 
pajamos. Paminėtini: Tėvo

(Nukelta į 6 psl.)

ATTENTION — GOVERN- 
MENT HOMES from $1 (U- 
repair). Delinquent 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)
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DOVANA LIETUVAI
1989 METAMS

Per 44 metus genocidas ir žiauri okupanto priespauda Lietuvoje neleido tautai pažinti laisės ir 
nepriklausomybės šviesos bei savo garbingos istorijos. Praėjusių metų persitvarkymo ir laisvėjimo dvasia prikėlė 
tautą naujam gyvenimui. Laisvės ir nepriklausomybės teisėtas reikalavimas iškilo su trispalvėmis ir Tautos 
Himno garsais visoje Lietuvoje. Visos tautos lūpomis iš naujo nuskambėjo plačiame pasaulyje ir Kremliuje 
degančio Romo Kalantos šauksmas „LAISVĖS LIETUVAI!”

„PADĖKITE MUMS!” — šauksmas atėjo ir mums, vakaruose laisvėje begyvenantiems. Šauksmas atėjo 
iš Vingio parko, iš Gedimino aikštės, iš Vilniaus Katedros.

„MES SU JUMIS!” — kartojame per 44 metus.
ŠIANDIEN ATĖJO MOMENTAS TAUTOS VIENYBĘ PARODYTI 

MŪSŲ KONKREČIA PARAMA - PINIGINE AUKA.
JI REIKALINGA TAUTAI IŠSILAISVINIMO DARBAMS!

Pirmiausiai reikalingas popieriaus nupirkimas vakaruose dėl 100,000 egz. A. Šapokos Lietuvos Istorijos 
perspausdinimo Vilniuje. Tai mūsų Kalėdinė dovana Lietuvos mokykloms. Tam reikalinga arti 100,000 dole
rių. Leidėjų prašymu, popieriaus pirkimo ir į Lietuvą pristatymo reikalus tvarko Valdas Adamkus. 
ATEINANTIEMS METAMS TAUTA PRAŠO DAR DIDESNĖS MŪSŲ FINANSINĖS PARAMOS:

Sibire dar esančių lietuvių sugrąžinimui į tėvynę.
Istorinių, kultūrinių, religinių paminklų atstatymui ir išlaikymui.
Lietuvių tautinės kultūros, švietimo ir jaunimo auklėjimo darbams.
Laisvės dvasią ir vienybę keliančiai spaudai ir komunikacijai.
Kitiems tautos gyvybiniams reikalams laisvės besiekiant.

TAM REIKALINGA SUTELKTI VIRŠ 250,000 DOLERIŲ! 
TAI MŪSŲ IŠEIVIJOS ĮSIPAREIGOJIMAS

ATEINANTIEMS METAMS!
Šiam reikalui lėšų telkimo darbas JAV yra patikėtas JAV LB Krašto valdybai.
Šį darbą remia visos mūsų jaunimo organizacijos. Šį darbą remti kviečiami visi lietuviški sambūriai ir 

visi lietuviai. <

KVIEČIAME JUS TAPTI LIETUVOS LAISVĖS ATSTATYMO:

Fundatoriais su 1,000 ar daugiau dolerių auka Rėmėjais su 100 dolerių auka
Mecenatais su 500 dolerių auka Aukotojais — aukojant pagal savo išgales.

Pinigai laikomi specialioje sąskaitoje. Čekius rašyti: Lithuanian-American Community, Ine. vardu 
(ID #51-0194467) ir siųsti Lithuanian American Community of USA, Ine. 2713 West 71st Street, Chicago, 
IL 60629. Aukos nurašomos nuo mokesčių.

TAUTA IR MES JUMS UŽ AUKĄ NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME.
JAV Lietuvių Bendruomenės krašto valdybos vardu,

Dr. Antana^Razma 
Pirmininkas

JAV LB KV pastangoms paremti besilaisvinančią Lietuvą skiriu $ ______________________________________________________ __

V ardas, pavardė _________________________________________________________________________________________________ __________

Adresas _______________________________________________________Zip __________________________________________ ____________

Jūsų grįžęs čekis atstoja kvitą. Jei pageidaujate atskiro kvito, prašome pažymėti □

Žvilgsnis į praėjusius metus...
bertas Vitas su gausiu tal
kininkų būriu.

Taip pat yra įkurtas ir 
veikia PLB Stasio Barzdu- 
ko vardo fondas, lituanisti
kos Katedros darbams rem
ti. Įsikūręs Lietuvių tauti
nei kultūrai remti fondas, 
šiuo metu atlieka inkorpo-

(Atkelta iš 5 psl.)

Broniaus Krištanaviči aus 
fondas, turintis daugiau 
ketvirčio milijono dol. ka- 
itpalą, kurio pajamos dau
giausia skiriamos Lituanis
tikos tyrimo ir studijų cen
trui išlaikyti. Turi sudarytą 
tarybą, p i r mininkaujamą 
dr. Adolfo Damušio ir val
dybą pirm. dr. Jono Rač
kausko. Kapitalo telkimu 
daugiausiai rūpinasi kun. 
Vaclovas Gutauskas, SJ, o 
visą organizacinį ir centro 
tvarkymo darbą atlieka jau
nas entuziajastas dr. Ro- 

ravimo procedūrą.
Veikia ateitininkų, skau

tų, Mažosios Lietuvos, 
ALKos muziejui išlaikyti ir 
daugiau fondų bei fondelių, 
kuriems aukos ateina daž
niausiai iš tų pačių žmonių.

Gyvename krašte, kur vi
sa religinė, socialinė, kultū

rinė ir visuomeninė veikla 
yra paremta geraširdžių 
žmonių aukomis. Nuo jų ne
atsilieka ir lietuviai, dos
niai remdami visą lietuviš
ką veiklą. Be visuomenės 
paramos nebūtų išlaikę li
tuanistinių mokyklų (nors 
didžiąją išlaidų naštą neša 
tėvai), lietuviškos operos, 
visokeriopų reikalingų ir 
naudingų fondų, nebūtu
mėm surengę tautinių šo
kių, dainų, sporto didingų 
švenčių, jaunimo ir kultū
ros kongresų, įsteigę Litua
nistikos katedros ir atlikę 
daugelio kitų lietuviškai gy
vybei išeivijoje išlaikyti 
darbų. Atskirai reikia pa

minėti lietuvišką spaudą ir 
radijo laidas, taip pat išsi
laikančias lietuvių para
mos ir visų vadovų nesava
naudiškos talkos dėka, yra 
pasiekta toks aukštas kul
tūrinis lygis ir nepasimesta 
svetimtaučių aplinkoje. Tai 
pasiekta išeivijos lietuvių 
bendru pasiaukojančiu, nors 
ir nevisad sutartinu, darbu.

ALTos ir LB-nės pastan
gomis, visame laisvajame 
pasaulyje plačiai paminėta 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 70 metų sukak
tis. Visose lietuvių gyven
vietėse vyko iškilmingi mi
nėjimai saviesiems ir re
čiau vietos gyventojams.

Dažniau pradeda įsijungti 
jaunesnieji, nes vyresnieji, 
amžiaus naštos ir įvairių 
negalių spaudžiami, užlei
džia iki šiol turėtas vado
vaujančias vietas. Jaunie
siems vadovaujant, pradeda 
keistis minėjimų pobūdis ir 
forma, bet kartais pristin
gama ištvermės.

Koncertai, dailės paro
dos, suvažiavimai, simpo
ziumai, knygų sutiktuvės, 
o r g anizacijų susirinkimai 
bei pabendravimai papildo 
lietuvišką veiklą ir prisido- 
da prie lietuviškumo išlai
kymo jaunimo ir šeimų tar
pe.

(Bus daugiau)
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PRO MĖLYNUS

REDAGUOJA OKULISTŲ KOLEGUA

Atgimimo džiaugsmai ir nepatogumai
Šiandien beveik lygiai 

Lietuvoje ir išeivijoje kone 
visuotinai džiaugiamasi tėvy
nėje vykstančiu tautiniu atgi
mimu ir atvirumu, kai veik 
50 metų teisybę tegalima bu 
vo tik apsidairius pakuždėti 
vienas kitam į ausį, ar bud
riai ją saugoti po ūsais tvirtai 
užčiauptose lūpose. Be to, 
nors valstybės nepriklauso
mybė dar labai toli už kalnų 
ir debesų, bet vis tiek jau 
laisvai plazdena mūsų senoji 
trispalvė, laisvės reikalaujan
ti šimtatūkstantinė minia gie
da "Lietuva, tėvyne mūsų" ir 
kartais virš jos iškylanti Vy
tis lyg ir kažkur kitur veda 
net ir komunistinę Lietuvą.

Bet gal labiausiai turė
tų mus džiuginti akivaizdus 
faktas, kad, išeivijai neribo
toje laisvėje nutaustam, gy
viausiai atgimė kaip tik toji 
mūsų tautos karta, kuri užau
go sovietinėje okupacijoje, 
baigė mokslus, indoktrinuo- 
jama stalininių, brežnevinių 
ir samozvancų politinių reli- 
gininkų, o daugelis lietuvių 
komunistų partijos narių žy
giuoja netgi pirmose tautinio 
atgimimo gretose, ir bedie
viai suklupę meldžiasi Vil
niaus katedroje...

Bet, deja, atgimimas 
vis dėlto žymiai skiriasi nuo 
gimimo. Gimstant visus 
gimdymo skausmus ir nepa
togumus kenčia tiktai moti
na, o atgimstant (ypač jau su 
vešlia barzda) juos turi iš
kentėti patsai kūdikis.

Pavyzdžiui, aną kartą 
girdėjome per Vilniaus radi
ją transliuojamą net labai en
tuziastingą reportažą iš kores
pondento apsilankymo pas 
"Vilnies" redaktorių Chica
goje. Atseit, va: ir 'paskuti
nis stalinistas' tarsi jau irgi 
'atgimė', 'persitvarkė' ir be
veik jau pasipuošęs net ir tri
spalve vėliava ... Žinoma, 

PO PENKIASDEŠIMT METŲ SAVO GIMTINU 
APLANKIUS

Kur tas šaltinėlis, kur aš jaunas gėriau, 
Kur ta mano mergužėlė, kurią aš mylėjau? .. 
Oi tą šaltinėlį kiaulės užukniso,
O ta mano mergužėlė — Ivano Boriso...

tai nepeiktina. Bet mums at 
rodo, kad ir jis dabar, skusda 
masis barzdą, vis dėlto turė
tų bent patsai save paklausti:

— Žmogau! O kas gi 
tau draudė 'atgimti' žymiai 
anksčiau?

Juk Amerikoje stalini
nio režimo nebuvo.

Brežnevinės stagnaci
jos irgi nebuvo.

Pavojaus, kad būsi iš
mestas iš partijos ir nugrūs
tas į gulagą, nebuvo.

Tad kodėl tavo reda
guojama 'Vilnis' negalėjo 
skelbti bent lietuviško ’dub- 
čekinio komunizmo’ įdėjų? 
To paties paklausti būtų bu
vę galima ir, amžiną atilsį. 
"Laisvės" redaktorių.

Panašus 'sąmyšis' da
bar drumsčia ir kitų, čionykš 
čių mūsų senlietuvių komu
nistų galvas.

Aišku, atgimimas suda
ro nepatogumų ir kai kuriem 
kitiems tautiečiams. Pavyz
džiui, dvasios pakilime nu- 
skrendi dabar į Vilnių ir jau 
aerodrome, patriotinėm aša
rom apsišlakstęs, puoli tie
siai į išskėstą glėbį savo atgi
musiam pusbroliui, kurį dar 
visai neseniai raštu ir žodžiu 
patsai vadinai maskolbemiu, 
Stalino batlaižiui, kagėbistu 
ir net raudonąja rupūže, o ta
ve lygiai taip pat karštai bu
čiuoja tasai pats tavo giminė 
komunistas, irgi dar neseniai 
keiksnojęs hitlerininku, sme- 
tonininku, vaduotoju, impe
rialistų lekajum ir net vertu 
pakarti banditu...

Bet dėl to neverta per 
daug graužtis, nes, kaip sa
koma, - lietuvių kalba ir li
teratūra dabar jau yra ben
dra. Gal tik prie tokio stai
gaus savo 'atgimimo' mes 
dar nesame pakankamai pri
pratę, nes tam reikia dar kiek 
ilgesnio ir atmintį silpninan-

čio laiko, bet paskui — bus 
vėl viskas gerai, kaip ir ne
buvę. (ma)

MUMS RAŠO
AR TAI NE 

PRANAŠINGAS 
SAPNAS?

Perska i t ę s s p a ūdoje 
straipsnį, kuriame Lietuvos 
kultūros fondas prašo au
koti Šapokos "Lietuvos is
torijai" išleisti tėvynės mo
kykloms, senovės pamink
lams atstatyti ir iš Sibiro 
g r į žtantiems tremtiniams 
paremti, aš jau iš vakaro 
atskyriau iš savo menkos 
pensijos 100 dolerių, pasi
ryžęs juos rytojaus dieną 
išsiųsti.

Bet štai naktį labai aiš
kiai susapnavau, kad ant 
mano pinigais Suomijoje 
nupirkto popieriaus spaus
dinama antroji lietuviška 
laida Stalino, raštų ir dar 
laikraštis "Kiaulės snukis", 
kurio pirmajame puslapyje 
spokso mano padidinta foto
grafija.

Po tokio sapno rytą taip 
drebėjo mano rankos, kad 
niekaip negalėjau tų pinigų 
nunešti į paštą. Tai kaip 
man dabar apsispręsti?

Jonas V. Kasparavičius

Redakcija: Atsimink, kad 
ne visi sapnai yra pranašin
gi. Juk turbūt kada nors po 
iškilmingų savo vardinių 
esi sapnavęs, kad velniai 
tau į gerklę pilą karštą sma
lą, o pabudai gyvas ir tur
būt dar ir dabar išgeri po 
stopkutę "suomiškos" svei
katai pataisyti. Taigi ne
sapnuok dieną ir elkis taip, 
kaip iš vakaro nutarei.

NAUJOS IDĖJOS, BET...

Aš dar prieš Naujuosius 
metus gavau "Lituanistikos 
tyrimo ir studijų" kreipimą
si į "susipratusį lietuvį", 
kuriame prašoma finansinės 
paramos, žinoma, nė kiek 
neprieštarauju, kad šiai la
bai svarbiai išeivijos moks
lo ir kultūros institucijai 
net ir didžiausia mūsų pa
rama būtinai reikalinga. 
Bet mane, kaip senovišką 
lietuvį, kiek stebina tik nau
ja idėja, kuria siūloma už 
1 milijoną dolerių aukotojo 
vardu pavadinti visą LTS 
Centrą, už 500,000 dol. — 
Pasaulio lietuvių archyvą, 
o už kiek mažesnes sumas 
— Lietuvių meno muziejų, 
Pedagoginį lituanistikos in
stitutą ir taip toliau net iki 
raštinės kambario.

Tad atleiskite, kad šia 
proga dar prisimenu seną 
ginčą, kai Kauno universi
tetui buvo teikiamas Vytau
to Didžiojo vardas. To su
manymo priešininkai tada 
sakė, kad šis mūsų narsusis 
kunigaikštis, nors ir buvo 
kardu prasiskynęs kelią iki 
Juodosios jūros, bet nei mū
sų mokslui, nei menui ir nei 
lietuvių kalbai jokių nuopel
nų neturi. Tad kodėl esą jo 
vardu reikia puošti mūsų

žiema. Sniegai, speigai. Ir žygių kojos slysta. 
O pūgoj — svajone lakštingala atsuokia...
Ir, keldami taurėm dangun linksmybę skystą, 
žegnojam ant stalų gėrybinę visokią,

Seni poetai vėl dainuoti meilę ima, 
Apverkdami vynu gyvenimą nerimtą, 
Maldauja pranašai tėvynei atgimimo,
O sau — kad vėlei nieks per klaidą neužgimtų,

Kad žemėje taika tarpe tautų bujotų, 
Apsaugotų dievai delne užgniaužtą turtą, 
Apgintų nuo valdžios galingų idiotų,
Kas per metus savam išganymui sukurta.

Ir tikime — rytoj... Rytoj bus viskas nauja: 
Jaunatviška širdis, vėl aistroje pašėlus,
Ir garbanos, kurias mums kančios nušienauja 
Nuo glostymo Onų, Reginų ir Andželos.

Rytoj, rytoj, rytoj... Ir akys apsiblausia, 
Suklykia sirena pabudusi diena, —
O vilčių giltinė sutriūbina į ausį: 
Gana!..

pirmąją aukštojo mokslo 
įstaigą ?

Na o stalininio komunis
to Vinco Kapsuko, norėjusio 
Lietuvą prijungti prie Ru
sijos, sovietų "įamžintą" 
vardą, rodos, vos tik dabar 
pavyko vargais negalais nuo 
Vilniaus universiteto nu
krapštyti.

Tai kažin ar verta tik už 
grynus pinigus dar net ne
žinia kokiam asmeniui par
davinėti "įsiamžinimą” ir 
garbę? Pavyzdžiui, aš čia 
žinau nepaprastai turtingą 
mūsiškę kreivos doros ara
bo našlę, kuri gal sutiktų 
duoti net 20 milijonų, kad 
jos mergautiniu vardu bū
tų pavadinta "Kunigundos 
Plaučiūnaitės Lietuva".

Skeptiškas lietuvis

GAL TO IR PAKANKA?

Pastaruoju persitvarky
mo metu Lietuva pasiekė gal 
jau pačių pagrindinių dabar
tinės savo istorijos laimėji
mų:

1. Turime kardinolą, 
kurio net nepriklausomybės 
laikais neturėjome.

2. Grąžinta tikintie
siems Vilniaus katedra, dėl 
kurios taip ilgai kovojome.

3. Grąžinta Klaipėdos 
krikščionių pastangomis pa
statyta bažnyčia.

4. Vyskupas J. Stepo
navičius sugrįžo iš Žagarės 
tremties į Vilnių ir gali eiti 
savo pareigas.

5. Taip pat ir klebonai 
jau beveik nevaržomi.

6. Į kunigų seminariją 
galima priimti daugiau klie
rikų.

7. Be to, dabar vėl ple
vėsuoja mūsų trispalvė vėlia
va, nedraudžiama Vytis ir ga
lima giedoti senąjį kudirkinį 
Lietuvos himną.

Taigi mano vienmin
čiai sako, kad mums dar ko 
nors iš Maskvos reikalauti 
jau nereikėtų, nes naujais 
prašymais galime tik supy
kinti didžiuosius rusų komu
nistus, ir gal net patį Gorba
čiovą. Juk Lietuva jau yra 
vėl krikščioniška ir - kaip ir 
nepriklausoma. Ko dar no
rėti?

redakcija: Tamstai 
gal tik to ir pakanka, bet mes 
norime ir reikalausime dau
giau. Na, o pavyzdžiui, jei
gu pačiam būtų leista klūpoti 
bažnyčioje ant patiestos tau
tinės vėliavos, laisvai mels
tis ir giedoti "Lietuva, tėvy
ne mūsų", bet klūpotum su 
policijos už nugaros užlauž
tom ir geležiniais pančiais 
surakintom rankom? Ar ta
da jau irgi nieko daugiau ne
norėtum?
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NEW YORK
NEW YORKO LIETUVIAI 
ŽENGIA Į 1989 METUS

Su naujais metais prade
dame naują laikotarpį, ku
riame reiks peržiūrėti daug 
mūsų atliktų darbų. Tai pa
reikalaus iš lietuvių visuo
menės vadų naujos drąsos, 
ryžto ir pasiaukojimo.

žvelgiant į praeituosius 
metus skaičiuojame, ką 
naudingo atlikome savo tau
tai, kokių klaidų padarėme 
ir planuojame, kad šiais 
metais būtų daugiau dides
nių planų ir didesnio vienin
gumo pasiektuose visuose 
mūsų darbuose.

Naujieji metai vieniems 
neša ateitį, kitus grąžina į 
praeitį, žvelgdami į praei
tų metų laimėjimus negali
me nusiminti. Jie buvo tur
tingi lietuvių įvairiais pa
siaukojimo tėvynei kultūri
niais bei politiniais atliktais 
darbais. Buvo iškilmingai 
paminėta Lietuvos nepri
klausomybės šventė Vasa
rio 16 diena, kurioje svei
kinimo žodį tarė Lietuvos 
konsulas Anicetas Simutis 
ir kalbą pasakė dr. Vytau
tas Dambrava iš Venezue
los,

Jungtinių Amerikos Vals
tybių atstovų rūmuose Wa- 
shingtone iškilmingai pami
nėta mūsų tėvynės ne
priklausomybės atgavimo 
šventė, kurioje invokaciją 
sukalbėjo vysk. Paulius Bal
takis, OFM.

Paminėta ir Maironio li
tuanistinė mokykla, kuri 
New Yorke išleido jau 38-ją 
laidą lietuvių abiturientų. 
Tais pačiais metais įvyko 
beveik viso pasaulio lietu
vių jaunimo tautinių šokių 
šventė Kanadoje, kur daly
vavo ir Jadvygos Matulai
tienės vadovaujama New 
Yorko grupė "Tryptinis”.

Praeitais metais pasiro
dė iš Vilniaus atvykusio 
jaunimo teatro grupė. Spau
doje ir radijo valandėlėse 
buvo paminėta sausio 10 d. 
prelato Maironio 125 metų 
gimimo sukaktis, o sausio 
15 dieną paminėta Klaipė
dos krašto atvadavimo 65 
metų sukaktis.

Didžiai reikšmingas ir 
garbingas sukaktis minėjo 
visa eilė lietuvių radijo va
landų, iš kurių 47-jų metų 
amžiaus sulaukusi "Lietu
vos Atsiminimų”, valanda 
vadovaujama dr. Jokūbo 
Stuko.

Praeitais metais daug 
New Yorko skautų ir skau
čių dalyvavo Tautinėje sto
vykloje prie Clevelando.

Čia neįmanoma suminėti 
newyorkiečių praeitais me
tais atliktų darbų visose 
srityse.

Metų tėkmėje New Yor
ko lietuvių kultūros židiny
je vyko daug kultūr nių 
renginių. Jų tarpe ir dailės 
paroda, kurioje dalyvavo 
apie 30 lietuvių dailininkų. 
Spalio 8 d. buvo suregta ju-

BOSTONO

* Bostono Lituanistinės 
mokyklos tėvų komitetas 
patikslina, kad čekį 1,000 
dol. sumoje, kurį persiuntė 
J. Rentelis, yra auka Bos
tono Lituanistinei mokyklai 
Amerikos,Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Bostono skyriaus, 
o ne asmeniška J. Rentelio 
auka.

NAUJA VALDYBA

Gruodžio 11 d. įvyko So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos valdybos ir kon
trolės komisijos rinkimai 
1989 metams. Naujuoju 
draugijos pirmininku iš
rinktas Algis Skabeikis, ku
ris paskutiniu metu buvo 
draugijos reikalų vedėjas. 
Kitoms valdybos pareigoms 
išrinkti šie asmenys: vice
pirmininkė — Regina Bai- 
kaitė, sekretoriumi — Vy
tautas Jurgėla, iždininku — 
Rimantas Bajerčius, finan
sų sekretorė — Ilona Bara
nauskaitė, direktoriais — 
Juozas Auštras, Martynas 
šerdis, Birutė Skabeikienė, 
Raimundas Bačiulis, Asta 
Karosienė, Gediminas Ivaš
ka ir Stasys Griganavičius. 
Į kontrolės komisiją įėjo: 
Thomas Ashmenskas, Bro
nius Paliulis ir Juozas Vaič- 
jurgis, o tvarkdariu — 
Martynas Dapkus/

Draugijos antro aukšto 
salė dabar pertvarkoma 
įstaigoms, šiuo metu joje 
veikia lietuvių federalinė 
kredito unija "Taupa” ir 
Police Association. Maždaug 
pusė tos salės dar laisva 
išnuomavimui. Taip pat vi
sas pirmas aukštas tebėra 
neišnuomotas. Trečio aukš
to salė laikoma lietuviš
kiems parengimams, o ket
virtame aukšte savo būklą 
turi lietuviai skautai.

šeštadieniais ir sekma
dieniais draugijos patalpo
se veikia užkandinė ir įvai
rių gėrimų baras. Anksčiau 
veikęs pirmajame aukšte 
baras uždarytas.

šiuo metu draugija turi 
virš 900 narių. Tai didžiau
sia lietuvių draugija Bosto
ne ir jo apylinkėje.

biliejinė paroda dail. Juozo 
Bagdono ir dar vėliau tau
todailės paroda.

Paminėję praeitų metų 
atliktus darbus mūsų Tėvy
nei Lietuvai nenuleiskime 
rankų ir toliau dirbti ir ei
ti tuo garbingu Lietuvai 
keliu. Praeitais metais, kaip 
ir kasmet mirtis atėmė iš 
mūsų tarpo eilę veiklių pa
triotų lietuvių, bet nauji 
metai atneša mums ir nau
jus uždavinius — anų pra
dėtų pastangų ir toliau tę
simą ir tikėjimą, kad mūsų 
veikla visose srityse ir to
liau bus tvirta ir garbinga.

E. čekienė

LIETUVIAI
— Petras Viščinis

SANDAROS KLUBAS 
BROCKTONE

Anksčiau Brocktone vei
kė 6 lietuvių klubai. Dabar 
iš jų liko tik Sandaros klu
bas. Visi kiti perėjo į pri
vačias kitataučių rankas. 
Sandaros klubas veikia 
kiekvieną dieną nuo ryto 
ligi vakaro. Tai vienintelis 
tos rūšies klubas visoje 
apylinkėje.

Gruodžio 15 d. įvyko to 
klubo valdybos ir kontrolės 
komisijos rinkimai. Į valdy
bą išrinkti: pirmininku — 
Jonas Platkauskas, vicepir
mininku Frank Treinavi- 
čius, sekretore Jane Karpa- 
vičienė, iždininku — Jonas 
Pašakarnis, finansų sekre
toriumi — Vytas Zenkus, 
direktoriais — Jonas Gri
gaitis, Petras Burančius ir 
Jonas Undris, o į kontrolės 
komisiją: Petras Viščinis, 
Albertas Tamulevičius ir 
Juozas Mikalauskas-Mikal.

Klubas yra įregistruotas 
valstijoj, kaip verslo orga
nizacija. Jo durys atviros 
ne tik nariams, bet visiems. 
Narių klubas turi virš 200.

MONTELLOS LIETUVIŲ 
TAUTINIS KLUBAS

Nuo 1940 metų Brockto
ne veikia Montellos Lietu
vių Tautinis Klubas, kurio 
tikslas — ne pelno siekimas 
savo nariams, bet lietuvių 
visuomeniniai ir kultūriniai 
reikalai, savo istorijos paži
nimas, tautinio kultūrinio 
palikimo išsaugojimas ir 
ugdymas, lietuvių kalbos 
puoselėjimas, tautinių tra
dicijų palaikymas. Siekda
ma savo tikslų, organizaci
ja yra įsigijusi namą su di
deliu plotu automobiliams 
pasistatyti. Tame name vi
są laiką veikia Sandaros 
klubas, vyksta organizacijų 
narių ir valdybų posėdžiai, 
rengiami pobūviai, kaip 
BALFo vietos skyriaus, 
Martyno Jankaus šaulių 
kuopos ir kitų. Tai turtin
giausia lietuvių organizaci
ja Brocktone,

Klubo turimas namas yra 
senas, reikalingas pertvar
kymo, pritaikant jį šių die
nų reikalams, šiuo tikslu 
inž. Eugenijus Manomaitis 
yra paruošęs atitinkamą 
planą, kuris jau eilę metų 
diskutuojamas, bet vis dar 
nevykdomas. Į jį didesnis 
dėmesys kreipiamas pasku
tiniu metu, kai namas rei
kalingas vis didesnio re
monto.

Gruodžio 15 d. slaptu 
balsavimu išrinkta nauja 
klubo valdyba ir kontrolės 
komisija 1989 metams. Ją 
sudaro: pirmininkas — adv. 
William Pribušauskas, vi
cepirmininkas ir iždininkas
— Petras Viščinis, sekre
torė — Stasė Gofensienė, 
direktoriai — Ona Eikinie- 
nė, Juozas Dabrega ir Jonas 

šuopys. O į kontrolės komi
siją įeina: Albertas Tamu
levičius, Jane Karpavičienė 
ir Petras Bizinkauskas.

Daugumą klubo narių su
daro jau antros ir trečios 
kartos čiagimiai lietuviai. 
Jie didžiuojasi lietuvių kil
me, nori galimai daugiau 
sužinoti apie garbingą savo 
tautos praeitį, kuo daugiau 
padėti kovojančiai dėl savo 
teisių ir laisvės Lietuvai, 
atsiduriusiai Sovietų Sąjun
gos okupacijoje, šiuo metu 
klubas turi virš 200 narių, 
kurie moka nustatytą me
tinį mokestį. Klubas yra at
leistas nuo federalinių mo
kesčių.

KALĖDŲ POBŪVIS

Elenos Vasyliūnienės va
dovaujamas Lietuvių Mote
rų Federacijos Bostono klu
bas kasmet suruošdavo Kū
čias. šiemet vietoje Kūčių 
buvo sruuoštas Kalėdinis 
pobūvis. Jis įvyko gruodžio 
11 d. Įvadą į jį sudarė šv. 
Mišios, kurias šv. Petro lie
tuvių parapijoje So. Bosto
ne atnašavo kun. Albertas 
Kontautas. Mišių metu mu
zikinėje programoje daly
vavo kęmp, Jeronimas Ka
činskas su parapijos voka
line grupe, giedojo sol. Ona 
Aleksaitė.

Tuoj po mišių salėje vy
ko pobūvis, kurį atidarė ir 
pravedė pirmininkė Elena 
Vasyliūnienė, savo kalboje 
pateikdama plačią ir įdomią 
informaciją apie termino 
krikščionis atsiradimą ir 
prasmę, apie skirtingus Ka
lėdų šventės pavadinimus 
įvairiose tautose, o ypač 
apie lietuviškas Kalėdas su 
Kūčiomis ir kitais papro
čiais, išlikusiais iš senojo 
lietuvių tikėjimo.

Ji pabrėžė ypatingą Ka
lėdų šventės įtaką me
nui. Toji įtaka žymi dailėje 
ir muzikoje, šalia to kalbė
toja atkreipė dėmesį į Ka
lėdų psichologinę reikšmę. 
Juk Kalėdos — tai meilės 
šventė, jungianti stipres- 
niai ryšiais ne tik šeimos 
narius, bet ir tautines ben
druomenes. Kalėdų šventės 
pagrindu užmirštamos vi
sos nuoskaudos, išlyginami 
buvę nesusipratimai, išly
ginami įvairūs kivirčiai.

Po kalbos akt. Aleksand
ra Gustaitienė paskaitė ke
letą Kalėdinių kūrinių, o 
sol. Ona Aleksaitė, akom
panuojama komp. Jeronimo 
Kačinsko, sudainavo ketu
rias dainas. Pobūvis baig
tas vaišėmis, kurias paruo
šė klubo narės, dekoravu

TOOL & DIE MAKER 
Major North American automotivo stomping 
company b seeking tool and die makers with 
experience in progresshre and draw dies in a 
manufacturing environment. Try out experionco 
nocossary. Exporience with tronsfor dies a alus. 
Wo offer a good wago and benefits package 
togother with a profit sharing program. Send 
resume to:

EAGLE BENO MANUFACTURMG
P.O. Box396 

Clinton, TN 37716 
Attm General Manager

sios taip pat Kalėdų eglu
tę.

Visuose pobūvio surengi
mo darbuose pirmininkei 
uoliai talkino vicepirminin
kė Irena Rasienė, iždininkė 
Irena Ulpaitė, sekretorė 
Milda Norkūnienė, Ona Vi- 
lėniškienė, Jankevičienė ir 
kitos narės. Įėjimas į pobū
vį buvo nemokamas. Jame 
dalyvavo daug lietuvių. Tai 
buvo gražus ir reikšmingas 
renginys.

LAISVĖS VARPAS sek
madieniais 9:00-10:00 vai. 
ryto iš WCAV-FM banga 
98.0. Vedėjas — Petras Viš
činis, 173 Arthur Street, 
Brockton, MA. 02402. Tele
fonas (617) 586-7209.

Train to bo a Professional
•SECRETARY 

•EXECUT1VESECO 
•WORD PROCESSOR

I
HOMESTUDY/RES.TRAINING
•FINANCIAL AID AVAIL. Į 

.JOB PLACEMENT ASS1STĮ
1-800-327-7728

THE HART SCHOOL 
a Dlv. of A.C.T. Corp.

Natl. hdqtr», 4609 N. Fad. Hwy. 
Pompano Bch. FL

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 CapitaI Avė. 

Oak Park, MI 48327 
313-542-1600

(1-7)

MACHINIST/TOOLMAKER 
MODElMAKER 

Rapidty erpandinę fcader in re
search develooment & manufactur- 
;no of anesthesia. resaratory 8 or- 
■hooedic meoicai devices ha j 
outstandinę cpoortutv.lies for hi«h- 
-necnanicai aptitude inęenious ma- 
chtnisfs, tool makers, & modet 
makers to team meoicai instrument 
manufacturins w/hięn variety of 
jperations 4 dėslus. The success- 
:ul candidate will be able to turn out 
nięh ouaiitv work prcmotty 4 will 
emoy variety of cr.aHenęes 4 as- 
siflnments on ihe medical fronner. 
Send confidential resume 4 wases 
nistory to:

Personnel Manager 
Boehringer Laboratories. Ine.

PO Box 337 
Wynnewood, PA 19096 

(1-3)

EXPERIENCE
CNC LATE AND MACHINE 

OPERATORS
Mušt be able to perform own sėt ups 
and elose tolerance. Openings on ai! 
shifts. Good benefits and wages.

WESTECH CORP.
1261 Holton Rd.

Muskegon, Mich. 49445
EOE

(47-3)

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)
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Balzeko muziejus pagerbė 'Margučio’ veiklą
Balzeko Lietuvių kultū

ros muziejus, Chicagoje, kas
met parenka ir pagerbia 
"Man of the year". Toks pa
gerbimas suteikiamas dau
giausiai mums nusipelniu
siems. Labai dažnai parenka 
mi iš amerikiečių politinių ir 
kultūrinių sluoksnių, kurie 
mums rodo prielankumą.

Šiais metais buvo pasi
rinktas "Margutis", kuris mi
ni 60 metų sukaktį, ir jo va
dovai. Reikia pripažinti, kad 
parinkimas buvo labai vykęs. 
"Margutis" yra ne tik radijo 
programa, bet ir lietuviška 
institucija. Visuomet yra lie
tuviškos veiklos viduryje ir 
dažnai ne kaip stebėtojas, bet 
organizatoriaus rolėje. Terei
kia prisiminti keletą faktų. 
Kai Vasario 16 gimnazija 
buvo gaisro nusiaubta, "Mar
gutis" pirmutinis pradėjo or
ganizuoti pagalbą ir knygų 
rinkliavą sudegusios biblio
tekos atsikūrimui. Pradėjus 
daugiau domėtis Pietų Ame
rikos lietuvių veikla ir jauni
mu, buvo sužinota, kad jų vei
kimo sąlygos yra labai sun
kios. Jaunimas, kuris šoka 
tautinius šokius, neturi pini
gų autobusui, kad nuvažiuoti 
į šokių repeticijas. Buvo su
organizuota ir pravesta sėk
minga rinkliava. Tą pat būtų 
galima pasakyti apie paramą 
Punsko lietuviams.

O ką jau bekalbėti apie 
"Margučio" paramą mūsų po
litinei veiklai! Be "Margu
čio" niekas neapseina. Rei
kia siųsti telegramas, ar pra
vesti skambinimus telefonais 
- "Margutis" mielai priside
da savo patirtimi ir komuni
kacijos priemonėmis. Atsi
menu, yra buvę tokių atvejų, 
kad ten sėdėdavo visa eilė 
talkininkų ir priimdavo skam
binimus. Dėl to, "Margučio" 
pagerbimu yra patenkinta ir 
plačioji lietuviška visuomenė

"Margučio" pagerbimas 
įvyko gruodžio 10 d. vakare 
Balzeko Lietuvių muziejaus 
patalpose, Chicagoje. Puošni 
Gintaro salė prisipildė sve
čiais. Buvo daug tokių, kurie 

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 turi būti prisiųsti iki 1989 m. sausio 
mėn. 31 d. sekančiu adresu:
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, Vida Jonušienė, 

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

šiaip jau nematomi lietuviško
je veikloje.

Balzeko muziejus yra 
ta vieta, kur susitinka senieji 
ir naujieji ateiviai. Šiaip jau 
tokie kontaktai yra apgailėti
nai reti. Kalbant apie naujuo
sius ateivius, tai yra mūsų 
karta, kurie atvykome po pas
kutiniojo karo.

Nenorėdamas rizikuoti 
ko nors nepastebėti, pasi
stengsiu kuo mažiausiai pa
vardžių minėti. Pasitenkin
siu paminėdamas, kad banke
te dalyvavo vysk. Paulius 
Baltakis, Lietuvos gen. gar
bės konsulas V. Kleiza su 
žmona, G. Lazauskas, ALTo 
tarybos pirm., ir daug gražių 
ponių ir ponų. Rinktiniams 
svečiams susėdus prie stalo, 
banketą atidarė prof. Jokūbas 
Stukas. Himnų giedojimą 
pravedė sol. Dalia Kučėnie- 
nė. Invokaciją sukalbėjo ir 
vaišes palaimino prel. J. 
Prunskis. Toliau sekė sveiki
nimai ir linkėjimai.

Reikia pastebėti, kad 
St. Balzekas ne tik sumaniai 
tvarko ir plečia muziejų, bet 
ir pats persiima lietuviškomis 
tradicijomis. Jo rengiamame 
bankete kalbų buvo žymiai 
daugiau, negu Jaunimo cen
tre. Tik prof. J. Stuko suma
numo dėka visos kalbos su
sirinkusiųjų buvo priimtos 
kaip linksmoji valandėlė. Jis 
pats taip vykusiai maišė visų 
titulus bei pavadinimus, kad 
net kalbėdamas apie popiežių 
bei mūsų vyskupą Baltakį, su 
kėlė dalyvių juoką. Beje, dar 
reikėtų paminėti, kad pager
bime dalyvavo adv. A. La
pinskas, kuris yra vienas iš 
paskutiniųjų "Margučio" 'mo
hikanų*. Jis talkininkavo 
Ant. Vanagaičio vedamoms 
radijo programoms. Bankete 
taip pat dalyvavo ir "Margutį'' 
sveikino Lucyna Migala, ra
dijo stoties direktorė.

Banketo proga Lietuvių 
Fondas įsijungė į muziejaus 
amžinųjų narių eiles su 1000 
dol. čekiu. Čekį įteikė ir mu
ziejų sveikino Marija Remie- 

nė, Fondo valdybos pirmi
ninkė.

Banketo vaizdas nebūtų 
pilnas, jeigu nepaminėčiau 
gausių vaišių ir sekusių šokių, 
Prie šio banketo parengimo, 
svečių ir reklamos organiza
vimo daug prisidėjo muzie
jaus darbuotoja St. Semėnie
nė.

Užsklandai reikėtų kiek 
pakalbėti ir apie patį muzie
jų. Atsimenu tuos laikus, kai 
pasklido gandas apie ketini
mą steigti muziejų. Daugelis 
tuo netikėjo. Pagaliau 'žodis 
tapo kūnu' - įvyko muziejaus 
atidarymas. Pirmieji žings
niai buvo nedrąsūs ir trūko 
patirties. Bet St. Balzekas 
prekybininko gabumus bei 
praktiką įjungė į muziejaus 
reklamą ir, praslinkus keletai 
metų, muziejus tapo viena 
daugiausiai žinomų lietuviš
kų institucijų. Chicagos 
miesto leidžiamuose informa
ciniuose leidiniuose jis yra 
visuomet minimas lankytinų 
vietų sąraše. Ant greitkelių 
ir gatvių yra rodyklės, rodan
čios kaip jį pasiekti.

St. Balzekas, būdamas 
plačių polėkių žmogus, ne
pasitenkino turėtomis patal
pomis. Pasitaikius progai nu
pirko subankrutavusios ligo
ninės erdvų pastatą, turintį 
užtenkamą plotą automobilių 
pasistatymui. Prie tokio pa
stato negėda iškabinti mūsų 
trispalvę!

Muziejus įgauna vis di
desnį pasitikėjimą ir tampa 
rimta moksline įstaiga - jau 
pradeda garsėti savo senų že
mėlapių, knygų ir dokumen
tų rinkiniais. Taip pat nerei
kėtų užmiršti ir gintaro sky
riaus, kuriame yra eksponatų 
net iš Egipto kapų bei Ro
mos. Muziejui garsėjant, dau
gelis palieka jam savo archy
vus. Pereitais metais muzie
jus perėmė muziko A. Mi
kulskio ir Čiurlionio ansamb
lio archyvą.

Pataruoju laiku dr. Van
da Sruogienė dovanojo savo 
vyro Balio Sruogos ir šeimos 
archyvą. Archyve yra daug 
svarbios istorinės medžiagos. 
Yra neįkainojamos vertės 
rankraščių, būtent: Radvila 
Perkūnas, Giesmė apie Gedi
miną, Milžino Paunksmė ir 
daugelis kitų. Taip pat doku
mentinė medžiaga apie Stutt- 
hoffo koncentracijos stovyk
lą-

Taip muziejus tampa ir 
lietuviškų studijų šaltiniu, ku
riuo naudojasi besidomintieji 
literatūra ir lietuviška išeivi
ja. Linkėtina, kad muziejus 
ir toliau eitų šia linkme. Kad 
netaptų sandėliu, bet būtų 
gyvas lietuviškos kultūros 
židinys!

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Margučio" 60 metų sukakties minėjime Chicagoje, Balzeko 
muziejuje susitiko du buvę Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
pirmininkai: adv. Antanas Lapinskas (kairėje) 1953-1955 metais ir 
Teodoras Blinstrubas 1967-1973 metais. Adv. Antanas Lapinskas 
buvo vienas pagrindinių talkininkų Vanagaičiui, "Margučio" 
steigėjui. j Tamulaičio nuotr.

1989 METŲ SUTIKTUVĖS 
TAUTINIUOSE 

NAMUOSE

Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos Chicagos sky
riaus valdyba įprastine 
tvarka surengė 1989 metų 
sutiktuves, Liet. taut. na
muose. Kai kas pasigedo 
daugesnio dalyvių skai
čiaus, bet tai nedrumstė su
sirinkusiųjų gerą nuotaiką 
bei malonų svečiavimąsi.

Tiekiama Danutės Ku- 
rauskienės gerai pagaminta 
vakarienė. Ją baigus, gro
jant keturių asmenų stygų 
orkestrui, pereinama į šo
kius. Staigmena. Šokių aikš
telėje atsiranda viešnia iš 
Ukmergės ir virkdydama 
akordeoną laike dviejų iš
ėjimų atlieka keletą lietu
viškų dainų. Vėliau į daina
vimą įsitraukia ir visa salė.

Matilda Marcinkienė, šio 
susitikimo vadovė, Naujuo
sius Metus sutinka gražiu 
žodžiu kreipdamasi į visus 
dalyvius, p r i s i m indama 
įspūdingus 1988 m. įvykius 
ok. 'Lietuvoje ir viltingai 
žvelgdama į 1989-sius.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

„Sunku įsivaizduoti ką 
atneš 1989-tieji? Tikėkime, 
kad nūdienis Tėvynėje ir 
visame pasaulyje pasklydu- 
sių lietuvių ryžtas ir darbas 
priartins Lietuvai laisvės 
aušrinę. To visi siekime ir 
dirbkime. Laimingų ir kū
rybingų metų visiems!”, 
baigė Naujų metų sveikini
mą Matilda Marcinkienė. 
Jos kalbą lydėjo valiavimai 
ir šampano taurių dūžiai...

(mv)

Manufacture Engineer
KSG Industries. a world 
leader in Internet 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, eutting, heat tręat- 
ing, welding, chrome plat- 
ing, and capital proieets. 
Background reąuirements: 
CNC programming, metal- 

- lurgical (materials), 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 Thorntori 
(215-443-7529),

Eaual Opportunity Employer
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Etiketės
Florijonas pastatė tam

sią bonką ant stalo. Ant 
bonkos buvo nemažas užra
šas ”Martel”.

— Kaip patinka? — pa
klausė Florijonas.

— Man visados patiko 
konjakas. Amerikoje labai 
mielai geriu, nes Lietuvoje, 
nepriklausomoje, buvo labai 
brangus. Tai tik bonką ma
tydavau, niekad net nesap
nuodamas ,kad su jos turi
niu kada nors susipažinsiu.

------Graži bonka. Ar ne ? 
Etiketė, kaip įmantriai pri
taikinta prie bonkos ir kon
jako spalvų. Sako, kad eti
ketė baisiai sena.

Neiškenčiau. Sakau:
— Etiketė tikrai meniš

ka, nors į muziejų dėk ir 
bonka gerai atrodo. Tikras 
stiklas. Dabar daugumas 
plastikinių, bet ar ne laikas 
pažiūrėti ir pabandyti, kas 
viduje?

Čia nebuvo svečiui pride
ramai išsireikšta, tačiau pa

U ‘Taupa
Lithuanian Credit Union 

Lietuvių (Kredito (Kooperatyvas 

767 Lašt 18Sth Street

CfcveCand, Ohio 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 Sąskaitą, ir Lt.

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.

JAKUBS AND SON
-ų-

Laidojimo Įstaiga
Delio E., William J. Sr.,

William J. Jakubs Jr. ir

Barbora Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Bevelaml, Ohio 44119
Tel. (216) 531-7770

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

liams pastatyti.

Vladas Vijeikis

skutiniu laiku mano kant
rybės siūlas labai sutrum
pėjęs. Bet Florijonas nors 
ir karšto būdo, neįsižeidė, 
kaip kiti individai, kurie net 
nelaukdami kada jiems už
minsi ant kojos ima šaukti 
esą jie buvo įžeisti ir ne
benori su tavim kalbėti.

— Nesikarščiuok, lyg...
— sako Florijonas.

Po lyg... aš turiu susto
ti, nes palyginimas nėra 
toks kurį gali vaikų, mote
rų ar labai jautrios sielos 
žmonių akivaizdoje pakar
toti. Net šių dienų TV susi
laikytų. Tad palikime tą 
Florijono pareiškimų dalį 
kybančią kažkur palubėje.

— Tu vėl gerai pažiūrėk,
— tęsė Florijonas. — Kiek 
gražių minčių sukelia tos 
bonkos etiketė, čia tau ne 
koks džinas, viski ar kito
kie gėrimai labai nemeniš- 
komis etiketėmis aplipdyti. 
Jau nekalbant apie samago- 
ną, kuris jokios etiketės ne

turėjo. Bet matau, kad tu 
vaidini aristokratą. Tau rei
kia atitinkamos užkandos.
Turiu, štai kaviaras. — Flo
rijonas ištraukė iš pasta
lės stiklinę, kurią puošė 
graži etiketė, vaizduojanti 
kaviarą ir žuvis. — Paste
bėjai kaviarą ? Tikra. Etike
tė taip sako. Net ir rusiškai 

"parašyta, kad būtum galu
tinai įtikintas. Atsuk ant
vožą ir įsidėk geroką šaukš
tą į lėkštelę ,kurią prieš sa
vo nosį turi.

Atsukau antvožą, paka
binau geroką, šaukštą, įsi
dėjau į lėkštelę, ir apstul
bau. Lėkštelėje atsirado 
šaukštas žirnių. Tikrų žir
nių.

Aš beveik pasiutau, bet 
Florijonas užgesino mano 
pykčio gaisrą. Neveltui jis 
buvo gaisrininkas, nors nori 
būti vadinamas ugniakariu.

— Įsipilk konjako. Gal 
su žirniais tiks.

Neikė jo du kart raginti. 
Griebiau bonką ir šliukšte
lėjau geroką šliūkšnį, kad 
dviem ar trim gurkšniams 
užtektų. Sriūbtelėjau ir gal
va susisuko tris kart ap
link. Nejaugi? Dar kartą 
sriūbtelėjau. Jokios abejo
nės negali būti. Tikras Chi
cagos vanduo su švelnia 
chloro priemaiša.

— Florijonai, tu, tu .., 
.— ėmiau šaukti. — čia vėl 
reikia sustoti, nes vardai 
kuriais Florijoną krikšti
jau netinka į jokį kalendo
rių nei padorioje spaudoje. 
(Dirva rodos padori).

Išbaigęs savo necenzu- 
ruotų žodžių žodyną norė
jau demonstratyviai palik
ti Florijono nesvetingą bu
veinę, bet jis sulaikė.

— Nusiramink, čia aš 
tau akivaizdžiai norėjau pa
demonstruoti, kas dabar 
vyksta Sovietijoje. Kadan
gi mes daugiausiai susirū
pinę savo sena tėvų žeme, 
tai sustosiu prie Lietuvos. 
Lietuva gavo trispalvę vė
liavą, o tu gavai ”Martel” 
etiketę. Lietuva, gavo Vytį, 
o tu gavai ikros etiketę. 
Gerk vandenį žiūrėdamas į 
Martel etiketę. Valgyk žir
nius ir svajok apie kaviarą. 
Ar tau to neužtenka?

— Taip ir neįpilsi tikro 
konjako ? — nuramintais 
nervais paklausiau Florijo
ną..

— Niet, — kaip kirviu 
nukirto Florijonas. — Tu
riu vilties, kad suprasi, kas 
etiketė, o kas tikras reika
las. Jeigu tavo makaulė ne
suvirškins. Atvažiuok. Aš 
tau stipriau pademonstruo
siu.

Važiuodamas namo ėmiau 
spėlioti, kaip stipriau Flori
jonas pademonstruos. Nu
tariau, kad tai demonstra
cijai gal reikės stiprios dva
sios ir dar stipresnio kūno.

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

DETROIT
MIRĖ PETRAS 

ŽILINSKAS

1988 m. gruodžio 28 d. 
Southwest ligoninėje mirė 
Petras Žilinskas, sulaukęs 
88 metus. Gimė 1900 m. 
rugsėjo 1 d. Putriškių km., 
Marijampolės valse, ir aps
krityje. Į Ameriką atvažia
vo ir apsigyveno Detroite. 
Priklausė šv. Antano para
pijai, aukų rinkėjų komite
tui ir "švyturio” j. š. kuo
pai. Rožinis ir atsisveikini
mas įvyko gruodžio 30 d. 
Vai. Baužos laidojimo na
muose.

Gruodžio 31 d. po atlai
kytų šv. Antano parapijos 
bažnyčioje Mišių amžinam 
poilsiui buvo nulydėtas į 
švento Kryžiaus kapines. 
Nuliūdime liko žmona Ma
rija ir kiti giminės Ameri
koje ir Lietuvoje.

A. A. JONĄ ŠOSTAKĄ 
PRISIMINUS

1988 m. gruodžio 25 d. su
ėjo dešimt metų kai mirė 
pareigingas, veiklus Stasio 
Butkaus šaulių kuopos šau
lys a. a. Jonas šostakas.

Velionis gimė 1889 m. 
rugpiūčio 17 d. Vidiškių 
miestelyje. Jonas išsimoks
lino ir aukšto posto pasiekė 
darbštumu ir sąžiningumu. 
Nepriklausomoje Lietuvoje 
Jonas tarnavo policijoje. 
Pradėjęs policininku, buvo 
paskirtas policijos vadu ir 
apskrities viršininku. Tar
navo Siesikuose, Ukmergė
je, Panevėžyje, Trakuose ir 
Kėdainiuose. Lankė Kaune 
prie Vytauto Didžiojo uni
versiteto Aukštesniuosius 
administracijos kursus ir 
gavo diplomą. Jonas buvo 
ne tik geras tarnautojas, 
bet ir pavyzdingas ūkinin
kas. Netoli Ukmergės mies
to buvo nusipirkęs stambų 
Laibiškių ūkį, kurį gražiai 
tvarkė ir prižiūrėjo. Ūkyje 
užvestas medelynas buvo 
gerai žinomas apylinkių 
ūkininkams. Okupavę Lie
tuvą bolševikai pradžioje jo 
nelietė, bet policijos tarnau
tojai ir šauliai buvo di
džiausi bolševikų priešai, 
todėl ir Jonas buvo suim
tas ir uždarytas Ukmergės 
kalėjime. Hitlerio - Stalino 
karui prasidėjus, laisvės 
kovotojai išlaužė Ukmer
gės kalėjimo duris ir išlais
vino kailnius. Išlaisvintas 
Jonas sutiko savo kaimyną 
Joną Veselką, dar su gele
žimi ir laužtuvu rankose.

Vokiečių okupacijos lai
kais Jonas pasitraukė iš po
licijos tarnybos ir, pakvies
tas žemės administrato
rium, dirbo iki pasitraukė į 
vakarus.

Atvykęs į Ameriką, nors 
būdamas vyresnio amžiaus, 
prisitaikė prie šio krašto 
gyvenimo ir iki pensijos 
dirbo General Motors ben
drovėje. Jis ne tik kad iš
mokslino vaikus, bet ir nu
sipirko keturių butų namą.

Priklausė šv. Antano para
pijai ir dažnai į ją atva
žiuodavo. Priklausė A'LT 
S-gos Detroito skyriui ir 
net 8-rius metus ėjo sky
riaus iždininko pareigas. 
Kaip buvęs Lietuvoje šau
lys, atvykęs į Detroitą įsi
jungė į Stasio Butkaus 
šaulių kuopą ir joje išbuvo 
iki mirties. Visą laiką sie
lojosi lietuviškais reikalais. 
Savo testamente Lietuvių 
Fondui paskyrė 1000 dol., 
o laidotuvių dalyviai jo var
do įamžinimui suaukojo 200 
dol. A, Gr.

NAT1ONW1DE 
INSURANCE 
N«tiOnw>d- — on y<*Jr tad*

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

PLASTICS
MANUFACTURING. INC.
Plastics Manufacturing, Ine is 
seeking motivąted, reliaNe individ
uals in the following manufacturing 
areas:

MOLDING OPERATORS 
GENERAL MACHINISTS 
CNC MILL 4 LATHE 
THERMOFORMING
TOOL CRIB ATTENOANTS 
QC INSPECTORS 
PRODUCTION TRAINEE5

These openings are presently on 8- 
and 10-hour shifts, Ist, 2nd and 3rd. 
All positions wHI be 8 hours starting 
in January, 1989. We offer comoeti- 
tive salary, shift differentials, and 
excettent benefits in an attractive 
setting, northeast of Charlotte. 
Apply in person Tuesday-Thurs- 
dav, 8am-4pm

Apply call or send 
resume:

Plastics Manufacturing, Ine 
531 Highway 49 South 
Harrisburg, NC 28075 

EOE

MACHINIST/TOOLMAKER 
MODELMAKER 

Rapidly expanding leader in re- 
search devetopment 4 manufactur
ing of anesthesia, resoiratory 4 or- 
‘hooedic mečiai devices has 
oulstanding opoortunilies for hign- 
-necnanicai aptitude ingenious ma- 
chinists. tool makers, 4 mocel 
makers to leam mečiai instrumenl 
manufacturing w/high variety of 
ooerations 4 designs. The success- 
-ul andidate will be able to turn out 
nigh auallty work promotty 4 will 
enioy variety of cr.aHenges 4 a$- 
signments on the medical frontier. 
Seno confidential resume 4 wages 
histoFv to:

Personnel Manager
Boehringer Laboratories, Ine.

PO Box 337 
Wynnewood, PA 19096

MACHINE OPERATOR

SYNTHESUSA
IMMEDIATE OPENINGS:
MACHINE OPERATORS for 
CNC and MANUAL MACHINES
Established Medical Instrumenl 
Company is expanding it's produe- 
tion facility, located in Exton, PA

The following positions are avail
able for both, first and second shifts:

--Entry level Machine Operators 
--Advanced Machine Operators 

A solid machining background is 
required for all advanced Operator 
positions.

We will provide Internal Training in 
CNC (G Code and conversational) 
for all positions. Steady work and 
excellent company benefits.

Send Resume to:

Synthes U.S.A.
922 Springdale Drive 
Exton, PA 19341 
Attn: R oi f Scheidegger

WANTED — ENGL1SH SPEAKING 
AND READING NURSE TO CARE 
FOR LITTLE, ELDERLY LADY IN 
WHEEL CHAIR. MUŠT LIVE IN. 
BEST ACCOMMODAT1ON, IN SU
BURBS. 848-2475 AFTER 7 PM.

(49-2)

°^W*r MECHNKM.
DESKNŪVDRAFTER 

Prefer eutting to 
Prefer CAO exp
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A. A. VLADAS 
MATULIONIS

Kūčių dieną, gruodžio 24, 
mirė Vladas Matulionis, 84 
metų amžiaus. Vladas Ma
tulionis buvo Ukmergės 
miesto ugniagesių viršinin
kas. Vokietijoje gyveno 
Memmingeno s t o vykioje. 
1950 m. atvyko į Pittsbur- 
ghą ir 1951-jų pradžioje pa
stoviai įsikūrė Clevelande.

Giliame liūdesyje liko 
žmona Mercelė, trys sūnūs
— Vytautas, Algirdas ir 
Kęstutis — ir du vaikaičiai
— Darius ir Romas. Lietu
voje gyvena velionio sesuo.

A. a. Vladas Matulionis 
buvo palaidotas gruodžio 28 
Kalvarijos kapinėse.

Dirva reiškia gilią užuo
jautą našlei Marcelei Matu
lionienei ir sūnums Vytau
tui, Algirdui ir Kęstučiui, 
vaikaičiams Dariui ir Ro
mui.

Vytautas Matulionis yra 
Dirvos bendradarbis, rašo 
muzikos ir teatro kritiki- 
nius straipsnius. Algirdas 
Matulionis yra Korp! Neo- 
Lithuania Clevelando sky
riaus narys.

NAUJA MEDICINOS 
DAKTARĖ

Irena Banionytė - Lalak, 
augindama šeimą, po aštuo
niolikos metų studijų 1988 
pabaigoje gavo medicinos 
daktarės diplomą Case 
Westem universitete ir ten 
tuo pačiu metu buvo apdo
vanota Alfred Machke žy
meniu už ypatingą pasižy
mėjimą medicinos mokslo ir 
praktikos srityje.

Irena 1970 metais Cleve

lando valstybiniame univer
sitete gavo anglų kalbos ba
kalaurą ir 1976 — magis
trą. Norėdamas pakeisti 
mokytojos profesiją, 1984 
įgijo biologijos bakalaurą 
fealdwin Wallace kolegijoje 
ir 1988 pagaliau gavo medi
cinos doktoratą Case West- 
em Reserve universitete. Ji 
dabar atlieka praktiką Met
ropolitam General ligoninė
je ir augina septynerių me
tų sūnų Kristupą. Jos vy
ras dr. Lalak yra Southwest 
ligoninės radiologijos depar
tamento direktorius.

Dr. Irena Banionytė-La- 
lak yra Onos ir Povilo Ba- 
nionių duktė, baigusi Vysk. 
Valančiau lit. mokyklą, gra
žiai kalba lietuviškai, (jst)

• Kudukis & Shade inži
nerijos bendrovė susijungė 
su didesne inžinerijos firma 
New Jersey valstijoje ir nuo 
šių metų sausia 1 dienos pa
keitė savo vardą į Bogert- 
Kudukis Ine. Naujoje ben
drovėje dirbs apie 200 įvai
rių inžinerijos specialistų. 
Raimundas Kudukis bus 
bendrovės prezidentas ir 
vadovaus vidurio Amerikos 
srities projektams. Cleve
lande jo įstaigos skyrius 
bus papildytas naujais tar
nautojais.

• VIKTORAS NAKAS, 
vadovaująs Lietuvos Infor
macijos Centrui Washing- 
tone, sausio 18 d. kalbės 
DM parapijos rengiamame 
seminare angliškai kalban
tiesiems. Jo tema - "Dabar
tiniai įvykiai Lietuvoje".

Pradžia 7 vai. vakare. 
Visi kviečiami.
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• Lietuvių namų bendro
vės akcininkų ir Lietuvių 
klubo narių metinis susirin
kimas šaukiamas kovo 5, 
sekmadienį, 12 vai. Lietu
vių namų salėje.

• Anglų kalbos pamokos 
veltui iš ryto, po pietų ir 
vakarais duodamos Cleve
land Hts. High School ir 
Lee Road Main Library nuo 
sausio 9 d. Yra kursai pra
dedantiems ir pažengu
siems. Dėl smulkesnių in
formacijų skambinti koor
dinatorei Catherine Thomas 
371-7138.

CLEVELANDO
PARENGIMAI

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

GIRDIMA SEKMADIENIAIS
8:00 — 9:30 RYTO

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

Radijo studijos tel. 397-4438

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

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

Tel. (216) 382-9268

A. A.

JUOZUI MAURUČIUI

mirus, broliui dr. VYTAUTUI MAURUČIUI

ir visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią

užuojautą.

Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugija

• VASARIO 4 D. Pilėnų 
tunto skautų tradicinis Blynų 
balius.

• VASARIO 19 D. Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
sukakties minėjimas. Rengia 
ALT Clevelando skyrius ir LB 
Clevelando Apylinkė.

• VASARIO 26 D. Taupos 
narių metinis susirinkimas.

• KOVO 5 D., sekmadienį, 
12 vai. Lithuanian Village Ine. 
akcininkų ir Lietuvių klubo 
narių metinis susirinkimas 
Lietuvių namų salėje.

• KOVO 11 D. Pabaltiečių 
laisvės lyga. Ruošia Estų Tary
ba, Latvių Sąjunga ir Ameri
kos Lietuvių Taryba.

• BALANDŽIO 15-16 D. 
Ateitininkų šventė Clevelande.

• GEGUŽĖS 20-21 D.D. 
LKVS Ramovė skyrių atstovų 
suvažiavimas Clevelande ir 
žurnalo ”Karys” 70 metų su
kakties minėjimas.

• BIRŽELIO 11 D. Birželio 
minėjimas. Ruošia Estų Tary
ba, Latvių Sąjunga ir Ameri
kos Lietuvių Taryba.

• BIRŽELIO 23-25 D. D. — 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje Seimas Clevelande.

• • RUGSĖJO 30 D. Pabaltie
čių vakaras.

A. A.

. JUOZUI MAURUČIUI

mirus, jo broliui VYTAUTUI MAURUČIUI, 

giminėms ir visiems artimiesiems reiškiame 

gilią užuojautą.

Lili ir Vladas
Bložės

A. t A.
VLADAS MATULIONIS

Mirė 1988 m. gruodžio mėn. 24 d., Cleveland 
Heights, Ohio, sulaukęs 84 metų, Amerikoje išgyvenęs 
38 metus.

Velionies palaikai buvo pašarvoti Jakubs and Son 
laidotuvių lopkrčioje 1988. XII. 27.

Palaidotas 1988 m. gruodžio mėn. 28 d. Kalvarijos 
kapinėse, Cleveland, Ohio iš šv. Jurgio bažnyčios, ku
rios parapijai ilgus metus priklausė.

Dėkojame draugams, pažįstamiems ir buvusiems 
velionies bendradarbiams gausiu atsilankymu pagerbu
siems mūsų brangų vyrą ir tėvą laidotuvių koplyčioje, 
dalyvavusiems mišiose, ar palydėjusiems į kapines. Ačiū 
už gėles, už žodžiu ar raštu mums pareikštas užuojau
tas bei aukas velionies vardu.

Esame dėkingi kun. J. Bacevičiui už atlaikytas šv. 
Mišias, už maldas laidotuvių koplyčioje ir prie kapo 
duobės. Didelis dėkui karsto nešėjams. Nuoširdus ačiū 
Jakubs and Son laidotuvių įstaigai už paslaugų patar
navimą mums sunkiu metu.

ŽMONA MARCELĖ MATULIONIENĖ
IR SŪNŪS:
VYTAUTAS, KĘSTUTIS IR ALGRIDAS

QW! /uperior Avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui

/uperior /hving/
Pagrindinis skyrius

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

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

Penktadieniais 9:00 iki 6:00. Šeštadieniais 9:00 iki 2:30.
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• Paskutiniu laiku paštui 

pabloginus laikraščių ir 
laiškų pristatymą, norime 
atkreipti dėmesį, kad kai 
kuriuos skaitytojus pavė
luotai pasiekė mūsų paragi
nimai atnaujinti prenume
ratą ir jie anksčiau išsiuntė 
pinigus.

Prašome nekreipti dėme
sio į tokius paraginimus, jei 
jau būsite išsiuntę pinigus.

• Hartfordo Berželio tau
tinių šokių grupė nuošir
džiai visus kviečia į savo 
metinį koncertą - vakarą, 
šeštadienį, sausio 21 d., 7 
vai. vak. šv. Andriejaus pa

Buvusiam mūsų ALT S-gos Elizabetho 
skyriaus valdybos nariui darbščiam ir ener
gingam

JURGIUI MIEŽAIČIUI 
išėjus į Amžino poilsio vietą, jo artimam bi
čiuliui PRANUI DAMIJONAIČIUI, šeimi
ninkams NATALIJAI ir ALBINUI SUBA- 
ČIAMS bei visiems Ormond Beach, Fla. lie
tuviams reiškiame užuojautą ir drauge dali
namės liūdesiu.

Petras Lukas 
Vincas Misiūnas 
Jonas Ramanauskasr
Albinas Stukas / 
Julius Veblaitis 

Elizabeth, New Jersev

Mylimai motinai

A. A.

ANTANINAI MIKLIENEI

Lietuvoje mirus, gilią užuojautą mielam 

draugui KĘSTUČIUI, jo broliui VYTUI bei 

jų šeimoms reiškia.

Algirdas ir Dana 
Gudaičiai

rapijos salėje, New Britain, 
Conn. Bilietus įsigyti ir 
stalus užsakyti pas Saulių 
Dziką, tel.: 521-6028 arba 
pas Liną Balsį, tel.: 729- 
9708. Programą atliks Ber
želio šokėjai, o šokiams 
gros Gintaro orkestras iš 
Chicagos.

• J. Nausėda, Woodland 
Hill, Calif., atnaujindamas 
prenumeratą, pridėjo auką 
30 dol. Ačiū..

• Romas Petrulis, Fort 
Lauderdale, Fl., atnaujinda
mas prenumeratą, pridėjo 
auką 20 dol. Ačiū.
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Amerikos Lietuvių Tautine Sąjunga 
maloniai kviečia visus atsilankyti j

LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ 
MOKYTOJU PAGERBIMA 

1989 m. sausio 29 d. 3 v. p. p.
LIETUVIŲ TAUTINIUOSE NAMUOSE 

6422 SO. KEDZIE AVĖ., CHICAGOJE.

Programoje:
Akademija, meninė dalis ir vakarienė. 
Auka 20 dol. asmeniui.

Rezervacijoms skambinti Eleonorai Valiukė- 
nienei (312) 434-7270.

PRAŠAU PADĖTI 
SURASTI MAMOS BROLĮ

Kreipiuosi į Dirvą per 
laišką, prašydamas jūsų 
pagalbos, nes dabartiniu 
metu pasidarė patikimiau 
gaunami laiškai, todėl ir ry
žausi parašyti, nors nuo tų 
įvykių pradėjo daug metų.

Mano mamos brolis Aukš
tuolis Juozas, Motiejaus, gi
męs 1924 m. Ukmergės 
apskr. Žemaitkiemio para
pijoj, Avižienių kaime, kiek 
man žinoma buvo išvežtas 
1944 m. į Vokietiją. Tai 
tiek aš teturiu žinių apie 
mamos brolį.

Dabar norėčiau paprašy
ti, žinoma jeigu tik jums 
įmanoma, padėti surasti. 
Vis norisi tikėti, kad gal 
gyvas ir gyveno kur nors 
Jungtinėse Valstijose ar 
Kanadoje, žinoma, praėjus 
tiek daug tokių neramių 
metų, dabar sunku pradėti 
paieškas, bet pasitikėdamas 
jumis, gal dar būtų vilties.

Mano adresas: Vilnius — 
232057, Didlaukio 7 bt. 12, 
Kiaušinis Povilas, Lithua
nia — SSSR.

• Ramūnas ir Irena Bu- 
žėnai, Los Angeles, atnau
jindami Dirvos prenumera
tą, pridėjo auką 80 dol. 
Ačiū.

• Milda žemaitis, Ams- 
terdam, N. Y,, atnaujinda
ma Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 20 dol. Ačiū.

• G. Viskanta, Chicago
je, atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
20 dol. Ačiū.

• Juozas Juozaitis, Juno 
Beach, Fl., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 20 dol. Ačiū.

• Kazys Bačauskas, Wood- 
haven, N. Y., atnaujinda
mas prenumeratą, pridėjo 
auką 20 dol. Ačiū.

• Antanas Yankus, Ro
chester, N. Y., atnaujinda
mas prenumeratą, pridėjo 
auką 20 dol. Ačiū.

• Julius ir Irena Gelažiai, 
Hickory Hils, Ilk, atnaujin
dami Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 20 dol. Ačiū.
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PARAMA DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai aukojo:
J. Juozaitis, Juno Beach 20.00
E. Klimas, Lyndhurst .. 10.00 
R. Minkūnas, Seven Hills 10.00
L. Radzvickas, Ann Arbor 10.00
V. Bakūnas, Willowick .. 5.00 
Dr. M. Vygantas,

Winnetka ....................30.00
G. Galinauskas, Hanover 5.00
U. Maceikonis, Elizabeth 30.00 
P. Lukas, Elizabeth ....20.00 
Dr. J. Jauniškis,

Fort Salonga................30.00
A. Stempužienė-Švedienė,

Cleveland ................... 5.00
A. Vaitiekaitis, Detroit .. 5.00
E. Jodinskienė, Detroit .. 5.00 
J. Kiaušas, Harrison ... .30.00 
Br. Tarutienė, Willowick 5.00
J. Nausėdas,

Woodland HiH ............. 30.00
G. Balbata, Juno Beach .. 5.00 
Dr. A. Milaknis,

Santa Monica ............ 5.00
R. Petrulis,

Fort Lauderdale .........20.00
R. Bužėnas, Los Angeles 80.00 
M. Žemaitis, Amsterdam 20.00
V. Grajauskas,

Jeffersonville................ 5.00
G. Viskanta, Chicago .... 20.00 
J. Strazdas, Jupiter.........5.00
P. Bartkus, Newbury .... 5.00
O. Mekišienė,

Los Angeles ................ 10.00
A. Kavaliūnienė, Chicago 5.00 
A. Milūnas,

Downers Grove ........... 5.00
J. Gelažius, Hickory Hills 20.00 
M. Aneliauskas,

Los Angeles ................ 5.00
A. Valaitis, Eastlake .... 5.00 
T. Varanka,

Claerndon Hills ........ 10.00
E. Gantautas, Bridgeport 5.00 
J. Agurkis, Omaha........ 10.00
J. Macėnas, Chicago .... 10.00 
J. Cukurienė, Chicago . .10.00 
Dr. P. Pečiulis, Chicago 10.00 
V. Senuta, Brockton .... 5.00 
E. Ribokienė, Brockton 10.00 
A. Leparskas, Warren .. 5.00 
V. Vaičaitis, Myrtle ....10.00 
J. Dačys, Norwood.........10.00
V. Janušonis, Dousman 10.00 
J. Valiūnas, Shrewsbury 5.00
R. Vaičaitis, W Nyack .. 10.00 
V. Satkus, St. Catherines 5.00 
J. Sonda, Dorchester .... 5.00 
J. Stelmokas, Lansdowne 5.00 
V. Numgaudas, Chicago 10.00 
V. Staskevičienė, Detroit 5.00 
A. Jankus, Rochester .... 20.00 
J. Penkiūnas, Baltimore 5.00 
Iz. Jonaitienė, Cleveland 10.00 
A. Česonienė, Linwood ..10.00 
M. Juodaitis, Norwalk . .10.00 
L. Virbickas,

St. Petersburg ............ 5.00
P. Milašius, Cleveland .. 5.00
S. Gruzdytė, New York 10.00 
J. Velykis, Cleveland .. 25.00

J. Veblaitis, Union.........10.00
A. Mikoliūnienė, Euclid 10.00
F. Klimaitis, Cleveland 10.00
U. Civinskienė, Chicago 50.00
E. Bumelienė,

Ormond Beach............. 10.00
Dr. M. Laniauskas, Euclid 10.00
K. Bačauskas,

Woodhaven .................20.00
K. Damijonaitis, Deerfield 10.00
M. Jason, Greenwich .... 5.00
Pr. Karalius, St. Croix .. 10.00
D. Mikoliūnienė,

Cleveland .................... 10.00
H. Suvaizdis, Cicero .... 15.00
VI. Abramikas, Springfield 5.00
P. Mičiulis, Gulfport .... 10.00
J. Jasinevičius, Euclid .. 5.00
K. Palčiauskas,

St. Petersburg ............  5.00
H. Vaitaitis,

Old Saybrook ............  5.00
Dr. Pr. Mickevičius,

Cleveland ................... 10.00
V. Dabrovolskis, Chicago 10.00
G. Janušonis, Rochester 10.00
L. Garbačiauskas,

Wasaga Beach ...............8.59
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

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. National Hdgtr. 
Pompano Beach, FL.

A.C.T. TRAVEL SCHOOL

1-800-327-7728
Accredited Member N.H.S.C.

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

FOULK MANOR NORTH 
1212 FOULK RD. 

WILM1NGTON DE. 19803 
302-478-4296

(45.«

1RON WORKER — EXPERIENCED 
IN LAYOUT OF PIPE RA1LS, ALL 
TYPES & CONF1GURATIONS. 
MUŠT BE EXP’D. GOOD PAY & 
BENEFITS. 215-947-1867 OR 215- 
676-1867. (46-3)

WELDER — EXPERIENCED IN 
ST1CK, M1G & T1G. MUŠT BE 
EXPER1ENCED. GOOD PAY & 
BENEFITS. 215-947-1867 OR 215- 
676-1867. (46-3)

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 cur- 
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. D1RECTOR OF 
PERSONNEL & PAT1ENT AFFA1RS,

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

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

Train for careers In
•AIRL1NES 

-CRUISELINES 
•TRAVEL AGENC1ES

I
HOME STUDY/RES. TRAINING 
•FINANCIAL AID AVAIL.

•JOB PLACEMENT ASSIST.1-800-327-7728
A.C.T. TRAVEL SCHOOL 

Natl bdqtr», 4669 N. F»d. Hwy. 
Pompano Bch. FL
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