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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Kompartijos agonija
Ar ji dar gali prisikelti?

Vytautas Meškauskas

Tarybų Lietuvos Aukš
čiausioji Taryba, nepaisyda
ma Maskvos grąsinimų, pa
keitė Konstitucijos 6-tą straip 
snį, atimdama politinės ir vi
suomeninės veiklos monopo
lį iš komunistų partijos. Tai 
įvyko gruodžio 7 d. Apie tai 
kalbant negalima pamiršti 
fakto, kad toji taryba, kuri už 
sienio laikraščiuose pagarbiai 
vadina parlamentu, prieš pen
kis metus buvo, galima saky
ti, vienbalsiai išrinkta iš kom
partijos pasiūlytų kandidatų. 
Atseit, tai buvo savižudybės 
aktas.

Už pakeitimą buvo balsuo 
jama du kartus, nes per pirmą 
balsavimą trečiadienį nebuvo 
reikalingo kvorumo. Penkta
dienį surankiojus nebuvusius 
delegatus 243 balsais prieš 1, 
39 delegatams nebalsuojant, 
buvo priimtas Konstitucijos 
pakeitimas. Pagal jį šeštas 
Konstitucijos straipsnis taip 
skamba:

"Partijos, visuomeninės or
ganizacijos ir socialiniai sąjū - 
džiai steigiami įstatymais nu
matyta tvarka, atitinkamai 
Lietuvos respublikos kons
titucijai ir jos įstatymams."

Galimas daiktas , kad ori
ginale pavartoti kitokie žo
džiai, bet jie atitinka čia pas
kelbtam vertimui iš anglų kal 
bos. Esmė lieka ta pati: kom - 
partija neteko konstitucijos 
jai garantuoto monopolio. 
Faktinai jau ir iki gruodžio 7 
d. Lietuvoje veikė kitos parti - 
jos, jų egzistencijai tačiau for 
maliai prieštaravo tam Kons
titucijos 6 str. ir jų veikla ga
lėjo būti kiekvienu momentu 
nutraukta. Už tat galima sa
kyti, kad dabar tik legalizuo
ta tai, kas praktiškai buvo da
roma. Jei taip, kaip paaiškin
ti Maskvos nepasitenkinimą?

Atsakymas gali būti toks, 
kad komunistinis režimas yra 
labai parankus valdantiems ir 
už tat Gorbačiovas, ką jis 
jaustų širdies gilumoje, nuta
rė neatsisakyti jo tuoj pat, bet 
reformuoti ilgainiui iki tokio 
laipsnio, kad jis skirtųsi nuo 
Stalino ir jo įpėdinių valdy
mo kaip diena nuo nakties. 
Tokių reformų pravedimas iš 
karto sukeltų chaosą. Todėl 
jam reikalinga kompartija, 
nors ir ne taip galinga kaip 
anksčiau. Kompartija, kuri 
grįžtų į liaudį ir įsigytų jos 
pasitikėjimą. Kadangi už bet 

kokią politinę veiklą buvo 
baudžiama, atsitiko taip, kad 
tik partijoje gali rasti žmo
nių, kurie tuojau gali pradėti 
politikuoti ir administruoti. 
Kiti neturėjo progos politikos 
nė pauostyti. Už tat Sąjūdyje 
susidarė komunistų daugu
ma, bet turėdama užsitarnauti 
tautos pasitikėjimą ji turi jai 
pataikauti.

Romualdas Ozolas, ATGI 
MIMO redaktorius ir kandi
datas į Lietuvos kompartijos 
LKP XX suvažiavimą, po bal 
savimo Vilniuje pareiškė 
N.Y. TIMES koresponden
tui:

-Atėjo laikas komunistų 
partijai varžytis dėl savo da
lies valdžioje lygioje ir atvi
roje konkurencijoje. Val
dančios partijos diktatas yra, 
atvirai kalbant, tautos įžeidi
mas.

Lietuva, nors pirma iš so
vietinių respublikų, panaiki
nusi 6 str., nėra ten vienintelė 
to trokštanti. Sacharovas net 
ragina streikuoti už tokį pat 
patvarkymą visoje Sovietijo
je, o sovietų satelitai Centro 
Europoje sudarė vyriausybes 
su nepartiečių persvara.

Žinoma, jiems buvo pa
prasčiau, nes jų partijos jau 
turėjo kitokius pavadinimus, 
kaip socialistinės vienybės 
partija Rytų Vokietijoje. Kas 
prašo grįžti prie klausimo ar 
tik Gorbačiovas nesuklydo iš 
karto nepaleisdamas komu
nistų partijos. Juk dabar sta- 
linistai, likę savo kėdėse, 
kaip Rumunijos Ceausescu, 
Kubos Castro, Nikaragvos 

(Nukelta į 2 psl.)

Baltimorės tautinių šokių ansamblis, vadovaujamas Danutės Balčiūnienės, šoka "Malūną" 
Luzerne Tautybių Festivalyje, Kingston, Pa. Pennsylvanijos Cultural Heritage globojame festivalyje 
dalyvavo virš 20,000 žmonių.

Gertrūda ir Povilas Dargiai, ilgamečiai Pittsburgho lietuvių radijo programos vadovai.

Ilgiausiai ištesėjęs lietuvių radijas
Brolio iškviestas į Ameri

ką, Kauno universiteto stu
dentas Povilas P. Dargis 
1926 m. spalio mėn. išsiren
gė kelionei į Pittsburghą. 
Proga studijuoti teisę Pittsbur- 
ghe buvo jo išvykimo aksti
nas. Netrukus jis įsijungė į 
Pittsburgho lietuvių visuome 
ninį ir kultūrinį darbą. Čia 
jis greit pasižymėjo kaip ug
ningas kalbėtojas, paskaitinin 
kas ir, svarbiausiai, kaip tole
rantiškas lietuvių vienytojas. 
1929 m. Povilas vedė Gertrū 
dą Platakytę, lietuviškoje dva 
šioje užaugusią čiagimę. Mu 
zikaliniai išsilavinusi ji buvo 
gabi smuikininkė.

Žengdamas į šio amžiaus 
ketvirtą dešimtmetį Povilas 
Dargis įžvalgiai pastebėjo, 

kad nors Pittsburgho mieste 
buvo gausi ir veikli lietuvių 
kolonija, nauji laikai ir nauji 
vyksmai paveikė kolonijos jė - 
gas. Darbo sumetimais dau
gelis iškeliavo į kitus mieste
lius, tuo atitoldami nuo cen
tro. Jaunimas dar kalbėjo lie 
tuviškai (nors jau dalis vien 
angliškai kalbėjo). Daugu
mas jaunimo tačiau nebeskai - 
tė lietuviškų laikraščių ar žur 
nalų. Kas darytina, kad šio 
krašto lietuviai, kurie sudaro 
40 kolonijėlių vakarinėje Pen
silvanijoje, rytinėje Ohio vai 
tijoje ir Vakarų Virginijoje, 
neužmirštų savo kilmės, ne
leistų lietuviškoms šaknims 
nudžiūti?

Gyvas žodis, ant keturių 
akių, yra geriausia susisieki-

A/girdas Budreckis

mo priemonė. Bet, žmogau, 
kur suspėsi su 40.000 tautie
čių? Tada pas Povilą Dargį 
kilo nauja, tais laikais origina 
Ii mintis - reikia pasiekti tė
vynainius radijo bangomis; 
juos dvasiškai jungti gyvu lie 
tuvišku žodžiu, daina, muzi
ka bei žinutėmis. Ponia Ger
trūda tai minčiai pilnai prita
rė. 1933 m. vasarą Pittsbur- 
ghe radijo stotyje pasigirdo 
malonūs žodžiai: "Labą die
ną, gerbiamieji klausytojai. 
Kalba Povilas Dargis". Sen- 
tencingai toliau tarė: "Lietu
viais esame jnes gimę, lietu
viais turime ir būt!" 30 minu 
čių pasigirdo lietuviškos dai
nos, muzika, naujienos ir pra 
nešimai. Tūkstančiai Pitts
burgho lietuvių laukė vėl ki
to sekmadienio. Amerikoniš 
kai tariant "Pittsburgho lietu
viška valandėlė" tapo "hit"!

Gertrūda ir Povilas Dar
giai išvystė sklandžią progra
mos rutiną, nes laikas buvo ri 
botas. Kiekvieną sekmadienį 
paskutinieji žodžiai buvo ir 
tebėra: "Iki kito karto! - sa
kom sudiev - Gertrūda ir Po
vilas Dargiai. Šios dienos 
programą vedėm mudu abu
du!" Tie programos pabai
gos žodžiai" mudu abudu" ta 
po simboliu šeimos susiklau
symo ir bendradarbiavimo.

Iš pradžių buvo techniškų 
kliūčių - buvo mažai lietuviš
kų plokštelių, daugelis buvo 
senobiškos kokybės. Bet per 

(Nukelta į 5 psl.)
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SPVfllTinė POLĮTIU^^

Maltos rezultatai. - Kas daugiau išpešė? - Ar ūkinė parama 
nepratęs kompartijos monopolį Sovietijoje ir 

1_________  kokia iš to nauda Amerikai? ---------------
N.Y. TIMES kolumnist- 

as William Safire smarkiai 
kritikuoja Busho vaidmenį 
Maltos susitikime su Gorba
čiovu. Bushas turėjęs --

1. Nukreipti dėmesį 
nuo atominių ginklų į kon- 
vencionalinius. Jų sumaži- 
nmas vestų prie sovietų Ry 
tų Europos okupacijos 
^silpninimo;

2. Susieti sovietų para
mą Centro Amerikos komu
nistams su JAV ūkine pagal
ba pačiai Sovietijai.

Tuo tarpu Gorbačiovas 
Maltoje norėjo greičiau su
sitarti -

1. Dėl atominių ginklų 
sumažinimo prieš baigiant 
derybas dėl konvencionali- 
nių ginklų apribojimo, kas 
leistų sovietams ilgiau turėti 
tankų ir pėstininkų persvarą 
Europoje ir

2. JAV ekonominę pa
galbą Sovietijai atpalaiduoti 
nuo ryšio su regionaliniais 
konfliktais.

Taip pastačius klausimą, 
Gorbačiovas iš Maltos grįžo 
laimėtoju. Juo labiau, kad 
Bushas, kaip pastebėjome 
pereitam No., norėdamas pa- 
pasirodyti aktyviu perestroi 
kos rėmėju, ūkinę pagalbą 
pasiūlė pats, neprašomas. 
Aišku, Gorbačiovas labai 
apsidžiaugė. Iškilus sovietų 
ginklų Salvadoro revoliucio
nieriams klausimui, jis atsa
kė kaip Gromyko, paklaus
tas apie sovietų raketas Ku
boje, - "nieko nežinau".

Anot Safire, prezidentas 
visai be reikalo stojo į popu
liarumo su Gorbačiovu var
žybas. Cituodamas Gorba
čiovo pareiškimą, kad šaltas 
karas pasibaigė, Safire savo 

PREKYBA SU SOVIETAIS

Exports from U.S. 
to Soviet Union
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Source: Commerce Department

Imports to U.S. 
from Soviet Union

Trade Surplus With the Soviet Union
$ 4 billion

Kaip matome iš lentelės, JAV žymiai daugiau parduoda so
vietams negu iš jų perka. Palankų JAV-bėms balansą daugiau; 
šiai sudaro sovietų javų pirkimai. Savo eksportą I JAV sovietai 
nedaug galėtų padidinti ir gavę muitų sumažinimą pagal 'didžiau 
šio palankumo’ principą, kuris iki šiol sovietams nebuvo taiko
mas, nes praktiškai sovietų prekės negali konkuruoti su kitų 
kraštų gaminiais. Sovietai galėtų padidinti pvz. savo naftos par
davimą, kurią JAV importuoja. Nafta ir dujos sovietams pelno 
4/5 jų iš viso gaunamos užsienio valiutos. Nepaisant labai di
delių investicijų šio dešimtmečio pradžioje, sovietų naftos pro
dukcija mažėja. Kadangi negalima sumažinti tiekimo vidaus 
reikalams, reikia apkirpti naftos eksportą.

komentaro gale aiškina, kad 
šaltasis karas pasibaigs tada, 
kada sovietai atsisakys prak
tikuoti imperializmą.

Pats prezidentas Bushas, 
Briuselyje atsakydamas į tą 
patį klausimą (ar šaltasis ka
ras pasibaigė) teigė, kad ne
norįs tai patvirtinti, nes tada 
būtų aiškinama, kad - jei 
taip, -reikia kuo greičiau 
nusiginkluoti. Iš tikro ta
čiau NATO sąjunga esanti 
dar gyva ir JAV nesirengia 
pasitraukti iš Europos. Tuo 
pačiu ir apie staigų nusigink 
lavimą nėra ko kalbėti.

James Schlessinger, bu
vęs Nixono ir Fordo Gyny
bos Sekretorius, kalbėda
mas per CNN, Bushą pagy
rė. Taip pat ir buv.Čarterio 
SaugumoPatarėjas Brzezins- 
kis, ir buv. Valstybės Sekre
torius ir NATO vyr. vadas 
gen. Al Haig. Brzezinskis 
visai teisingai pastebėjo, 
kad šiuo momentu svarbiau
sias dalykas yra audra pačio 
je Sovietijoje. Jos vienokia 
ar kitokia eiga pasaulį gali 
pastatyti prieš naują situaci
ją

Busho laikysenai Maltoje 
pritaręs N.Y. TIMES veda
majame, nors kitas jo ko- 
lumnistas A.M. Rosentahl, 
buvęs redaktorius ir kores- 
pondents Maskvoje bei Var
šuvoje, jį kritikuoja. Girdi, 
JAV prezidento pažadai fak
tinai padeda valdžioje išsilai
kyti ... komunistams. Ko- 
lumnistas svarsto, kodėl 
Bushas taip pasielgęs, išve
džiodamas:

"Net ir nesigriebdamas 
jokios akcijos prieš Gorba
čiovą (Bushas) galėtų paro

dyti, kurioje pusėje stovi 
JAV - būtent tų, kurie So
vietijoje kovoja už tikrą lais
vę prieš vienos partijos dik
tatūrą. Tai padėtų Gorba- : 
čiovui įsitikinti, kad kitos 
išeities nėra.

Kodėl Bushas apsispren
dė palaikyt kompartiją? 
Dėl to, kad bijojo, jog Gor
bačiovą paseks kita pries
paudos forma, gal net fašiz
mas? Tokia galimybė yra 
reali, nes per 70 metų komu
nizmas galėjo išugdyti tik 
fašizmą ir anti-semitizmą.

Aišku, kad demokratinė 
sistema yra tai, ko nori libe- | 
ralūs ir radikalūs komparti- | 
jos oponentai. Kol tačiau j 
kompartijai leidžiama turėti į 
valdžios monopolį, tuo didė- j 
ja pavojus, kad ji savo vietą j 
turės užleisti kitai tironijai, j 

Greičiausiai Bushas gal- I 
vojo, kad amerikiečiams pa i 
tiks, jei jis prisidės prie nau į 
jo pasaulio kūrybos, ir jam I 
pačiam patiko toji idėja. j 
Bet pasaulis keičiasi tik to- j 
dėl, kad komunistų partijos | 
pradėjo byrėti sovietų impe j 
rijoje.

Amerikiečiai tikrai nesiti-Į 
kėjo, kad Busho pasirinkta j 
rolė būtų užtikrinti gyvybi- I 
nę paramą Sovietų Komu- I 
nistų partijai, pratęsiant jos I 
egzistenciją dar daugiau me j 
tų Sovietijos žmonių kančių | 
ir skausmo sąskaitom”

l.

Kompartijos 
agonija...

(Atkelta iš 1 psl.)
Ortega gali iš Gorbačiovo 
šaipytis, - žiūrėk, mes val
džioje be jokios perestroikos 
ir jūs galėjot taip pat pasielg
ti. Nė plaukas jums nebūtų 
nukritęs nuo galvos, o dabar 
eisite į kalėjimą, kaip buvę 
vokiečių kompartijos vadai. 
Žiūrėkit, kas atsitiko Kinijo
je, ar ne pas ją visai neseniai 
viešėjo aukštų JAV pareigū
nų delegacija?

Antra vertus Romualdas 
Ozolas LITERATŪROS IR 
MENO lapkričio 4 d. savait
raštyje aiškino, kad komparti 
jai nėra kelio į neseną praeitį:

- Ar galėjo būti komu
nizmo kūrimas žmogiškes
nis? Jeigu ir galėjo, tai už tą 
bandymą jau tiek sumokėta, 
kad tai visai rimtai kelia 
klausymą dėl pačios komu
nizmo idėjos protingumo.

Tai gal grįžti ten, iš kur 
buvo bėgta? Manau- 
taip!.... Kito kelio nėra - 
kuo greičiau atgal prie to, ką 
tiek laiko bandėm atkakliai

■ Iš kitos pusės
Pereitą, kartą sustojome prie nepasakytos Justino 

Marcinkevičius kalbos Maskvos Liaudies Kongrese. 
Jam tai ne naujiena. ŠVYTURYS š.m. 21 Nr. paskelbė 
įdomią stenogramą apie LKP sekretoriaus A. Sniečkaus 
pasikalbėjimą su LTSR rašytojų sąjungos nariais-komu - 
nistais 1957 m. sausio 16 dieną. Tą syk buvo jaučia
mas lyg ir atodrėkis ir rašytojai norėjo išbandyti kiek tu 
ri laisvės. Tada kiekvieną drąsesnį balsą partija tuo
jau nutildydavo, nors būdavo apsimetama savo ideolo
gijos apaštalais. Taip pav. Antanas Venclova buvo ne 
juokais susirūpinęs:

"Dabar imperialistinės valstybės išvystė smar
kų ideologinį puolimą prieš mus. Neseniai pas 
mus pasirodė, ėjo per rankas kažkieno perrašytas 
Brazdžionio eilėraščių rinkinys. Jis kai ką veikia. 
Reikėtų žinoti, ar galim duoti atkirtį, recenzuoda
mi jį, Kossu-Aleksandravičių. Būtų labai svarbu 
gauti užsienio spaudą, bent tam tikrai grupei..."

Tame posėdyje Justinas Marcinkevičius nusiskun
dė parašęs ilgą eilėraščių ciklą, bet niekas nespausdi
nęs. Jam atsakė tuo laiku buvęs mūsų kultūros popie
žius, TIESOS red. G. Zimanas:

"Dėl Marcinkevičiaus eilėraščio ciklo - ten iš
kraipyta tikrovė. Apie badaujančius kolūkiečius - 
nebūdinga tikrovei..."

"Reikia bendromis jėgomis pradėti ideologinį 
puolimą visu frontu. Pulti ir priešiškas atgyve
nas. Mes įrodinėjame, kad kapitalistinis pasaulis 
blogas. Tai jiems aišku. Bet jie ieško trūkumų 
socialistiniame pasaulyje..."

Sniečkus davė praktiškų patarimų:

"... Šiomis dienomis filharmonijoje choras at
liko Maironio dainą, tai publika labai šiltai priė
mė. Mums reikia pasiekti, kad Maironis irgi tar
nautų mums. Jei ne - netinka ..."

"... Reikia teisingai nušviesti padėtį, ne viena
pusiškai. Drg. Paleckis neseniai parašė eilėraštį iš 
Raseinių rajono vieno kolūkio gyvenimo nepapras 
tai juodomis spalvomis. O dabar jaunųjų gyvuli
ninkystės darbuotojų suvažiavine to pat kolūkio 
atstovai parodė kokia iš tikro ten padėtis - kalbė
jo ir apie pasisekimus. Drg. Paleckio eilėraštis ne
buvo atspausdintas. Taip kad drg. J. Marcinkevi
čiui nėra ko jaudintis."

Štai kaip atrodė rašytojų padėtis prieš 33 metus! 
Kaip ilgai partija pakęs dabartinį chaosą? Juk Gorba
čiovas teigia, kad ji dar gyva. (vm)

paneigti: prie privatinės 
nuosavybės, konkurencijos, 
piniginių santykių, demokra 
tijos, dorovės, tikėjimo.

Čia galima būtų pastebėti, 
kad lietuvių tauta niekados 
nebuvo linkusi prie komuniz
mo. Jo vardu pridaryta tiek 
baisių dalykų, kad nesinori 
turėti ką nors bendro su tuo 
vardu. Tačiau tie, kurie netu
rėjo pasirinkimo, ten išaugo, 
subrendo ir praregėjo gali gal 
voti ir kitaip. Juo labiau, kad 
taip ir politiniai reikalinga. 
Ozolas:

- Ar galėtų naujo bendra 
būvio paieškų misijos imtis 
atnaujintos komunistų parti
jos? Manau, kad vardų keisti 
partijos neturėtų - vardą nu 
metus, realybė vistiek liks: 
bolševikinė realybė ilgai 
slėgs ir mūsų mąstymą ir 
veiksmus. Antra, lįst į krū
mus, pasirenkant kitą vardą 
- paprasčiausiai negarbinga.

Jis išvardina keletą sąlygų 
pasisekimui. Jų paskutinė pa 
ryškina, kaip dar toli reikia 
eiti:

- Jeigu partija sugebės su 
prasti, kad ji tik priemonė su 

kurti valstybei ir kad valsty
bė jai paklusni tik tiek, kiek 
tarnauja jų abiejų globoja
mam demokratinės visuo
menės žmogui.

Tai utopija, turint galvo
je gyvenimo sąlygas, bet kil
nus tikslas politikams nieka
dos nepakenkė.

MACHINE REPAIR - NIGHTS 
5 yrs. exp. required. 

Both mechanical & electrical 
NC machine exp. a plūs.

Duties will reąuire work on * 
machine tools, 

eranes, tow motors and 
light building maintenance. 

Mušt be self starter 
and work well alone. 

Also needed: 
Experienced

GEAR CUTTERS - NIGHTS.
Experienced Engine Lathe 

MACHINISTS - NIGHTS.
Experienced 

Horizontai Boring Mill 
OPERATORS - NIGHTS.

Excellent benefit package. Sala 
ry compensated with experience 

Send resume to 
HORSBURGH & SCOTT CO. 

5114 Hamilton Avė.
Cleveland, Ohio 44114

(45-47)
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Lietuvos Tautininkų Sąjungos

Balsas iš Lietuvos
Tapo tiek įprastu ir bana

liu dalyku pasakyti, kad Lie
tuva keliasi, kad Europa 
bunda ir purto komunizmo 
pančius, kad ne kurie ėmė 
ir suabejojo, ar tikrai jau čia 
Atgimimas? Ar ne teisin
giau būtų pavadinti tai kaip 
nors kitaip, payvzdžiui - 
Gorbačiovo perestroika, per 
tvarkymas, kosmetika, bol- 
ševkų apgaulė?

Lietuva toli nuo Ameri
kos. Ir kas gi ten iš tiesų de
dasi? Atvažiavę vieni gra
žūs ponai sako, kad Atgimi
mas. Atvažiuoja kiti, sako 
- Kremliaus spąstai. Pirmi 
sako reikią visų lietuvių pa 
stangų (ir, žinoma, dolerių), 
kad pakeltume Lietuvą, jos 
dvasią ir ūkį, kad prabudu
siai Lietuvai, dar sunkiai pa 
jėgiančiai kramtyti, reikia 
dvasinio peno, reikia pra
mokti ir daug paprastų prak 
tiškų dalykų, ir jai reikia 
muilo ... Kiti sako - tuo 
muilu tik akis muilina, o va 
kaip gerai mes atrodom (su 
prask, iš bado nemirštam), 
tik reikia kalbėti - daug kal
bėti, šaukti suvažiavimus, 
demonstruoti.

Tokie ir panašūs sampro
tavimai kyla paskaičius išei
vijos spaudą. Ir tai yra klau
simas, į kurį reikia atsakyti. 
Nuomonių skirtumas? Nuo
monių skirtumas gali būti 
KAIP atkurti nepriklauso
mybę. Nuomonių skirtu
mas gali būti KAIP pradėti 
Lietuvai. Negali būti kal
bos apie tai ar atkurti. Ir ly 
gi ai taip pat negali būti kal
bos ar padėti. Rizika - taip. 
Niekas negarantuoja pasise
kimo. Ir dar niekas negavo 
laisvės neatidavęs jai visko.

Deja, kartais atrodo, jog 
didžiausia mūsų problema 
nebe laisvė, o partijų ambi
cijos. Reikėtų nepainioti 
partinių interesų ir asmeni
nių ambicijų su Lietuvos rei
kalais. Nuo ambicijų niekas 
nėra apsaugotas, tačiau gi 
spręsti apie nuopelnus-jau 
galima nebe pagal žodžius 
ir politines pažiūras, o pagal 
darbus, pasveriant ko yra 

daugiau. Tada atkris labai 
daug nereikalingų ginčų.

Taip, iš tiesų paskutiniu 
metu Lietuvoje atsirado ne
mažai naujų partijų ir negir
dėtų grupių - ir nėra nė vie 
nos, kuri nepasisakytų už 
nepriklausomybę. Panašu į 
ambicijas, bet kol jos nu
kreiptos tokia linkme, dar 
viskas gerai .Tačiau nejauku 
darosi, kada garbūs ponai 
pradeda derėtis dėl laisvės 
kainos. Kada kaž kieno 
nuopelnai brangsta, o Lie
tuva eina pigyn.

Kas tuos teroro ir baimės 
dešimtmečius išlaikė viltį? 
Kas ieškojo šviesos per skau • 
smą ir dvsinę tuštumą? Kas 
pakėlė ir nešė trispalvę ne
duodami išplėšti jos iš ran
kų dar prieš 1988 metų bir
želio 14-ją? Kieno akyse 
buvo ašaros, kai Gedimino 
kalne kilo trispalvė? Kas pa 
sakys, kas buvo pirmas? Ar 
reikia pasakyti?

Lietuvos istorija ne Gine- 
so rekordų knyga ir herojų 
epas. Aišku viena - Lietu
va išliko ir išlaikė tikėjimą 
ne todėl, kad ten buvo vie
nas kitas drąsus vyras ir mo
teris, kurių vardai tapo žino
mi Vakarų visuomenei, o to 
dėl, kad ten buvo, ir yra, 
T A U T A - didžiosiomis 
raidėmis, verta pagarbos ir 
meilės. Tauta aukščiau už 
bet kurią partiją, komitetą 
ar draugiją.

Kritika sveikas dalykas. 
Tačiau kritikuoti lengviau 
negu dirbti. Svarbiausia 
yra išlaikyti tokį savo rekla
mos principą: reklamuoda
mas save - nešmeižk kito. 
Nestatyk lietuvių į skirtin
gas barikadų puses, kaip at
sitiko Rusijoje. Tegul kol 
kas ir laikraštinių. Lietuva 
yra kiekvienam lietuviui. 
Mes ne bolševikai. Lietuvai 
reikia kiekvieno lietuvio ir 
kiekvieno, kuris ją laiko sa
vo tėvyne, širdies ir rankų. 
Tai, ką kiekvienas lietuvis 
daro Lietuvai - ne išmalda! 
Ir gėda tam, kas beria moti
nai trupinius. Ji neskaičiuos 
nei dolerių, nei centų. Ji ne 
klaus, ar tu pirmas, ar pasku-

GEDIMINO SAPNAS Aldona Sirutytė

Lietuva panaikino komunistų 
partijos monopolį

Lietuvos Aukščiausioji Ta
ryba gruodžio 7 d. patvirtino 
naują Lietuvos TSR Konstitu 
cijos 6 straipsnį, kuriuo panai 
kino Komunistų partijos iš
skirtiną vaidmenį Lietuvos 
politiniame gyvenime ir įve
dė daugpartinę sistemą.

Nuo šiol 6 straipsnis skam
ba taip: "Partijos, visuomeni
nės organizacijos ir visuome
niniai judėjimai steigiami įs
tatymų nustatyta tvarka ir vei ■ 
kia Lietuvos TSR Konstituci
jos bei įstatymų ribose."

Tokiu sprendimu pakeis
tas senasis 6 straipsnis, kuria 
me buvo nurodyta: "Tarybi
nės visuomenės vadovaujanti 
ir vairuojanti jėga, jos politi
nės sistemos, valstybinių ir 
visuomeninių organizacijų 
branduolys yra Tarybų Sąjun
gos Komunistų partija. 
TSKP egzistuoja liaudžiai ir 
tarnauja liaudžiai. Apsigin
klavusi marksizmo-leniniz
mo mokymu, Komunistų par

tinis. Bet ar nepaklaus kiek 
vieno mūsų sąžinė, jeigu 
Lietuva neprisikels iš pata
lo?

Į tuos ir visus kitus klausi 
mus yra dar vienas atsakas 
- ateik ir pažiūrėk. Paliesk 
jos žaizdas ir vėliavas. Pa
klausyk pridėjęs galvą prie 
Katedros sienos. Ir tikėk, 
nes LIETUVA nori, 
kad patikėtum jog ji

ATGIMSTA...

Paulius Vaitiekūnas 

tija numato generalinę visuo
menės vystimosi perspekty
vą,TSRS vidaus ir užsienio 
politikos liniją, vadovauja di
džiai kuriamajai tarybinės 
liaudies veiklai, sutelkia pla
ningą, moksliškai pagrįstą po 
budį jos kovai už komuniz
mo pergalę. Visos partinės 
organizacijos veikia TSRS 
Konstitucijos ribose."

Tame pačiame posėdyje 
pakeistas ir 7 Lietuvos TSR 
Konstitucijos straipsnis, Nau 
jame straipsnyje atmetė profe 
sinių sąjungų bei visasąjungi 
nės Lenino Komjaunimo Są
jungos privilegijuotą statusą 
ir sulygino visas organizaci
jas.

Naujas 7 straipsnis skel
bia, kad: "Politinės, profesi
nės, jaunimo, moterų, vetera
nų, kooperatinės, visuomeni
nės organizacijos ir visuome
niniai judėjimai, kūrybinės są 
jungos ir mokslo draugijos 
sutinkamai su savo įstatų bei 
programų uždaviniais daly
vauja tvarkant valstybinius ir 
visuomeninius reikalus, 
sprendžia politinius, ūkinius 
ir socialinius-kultūrinius 
klausimus."

Pirmas balsavimas už 6 
straipsnio naują formuluotę 
įvyko gruodžio 6 d., tačiau 
trūko aštuonių balsų kvoru
mui: pagal reglamentą, to
kiems sprendimams kaip 
Konstitucijos pakeitimas, rei
kalinga dviejų trečdalių balsų 
daugumos. Deputatams 
Prunskienei, Motiekai, Statu- 

levičiui ir Kretingos pirma
jam sekretoriui Kubiliui ragi
nant, nutarta susirinkti XII. 
7, Tos dienos posėdyje, pasak 
Sąjūdžio informacijos agentu 
ros, dalyvavo 283 deputatai; 
už naująją formuluotę balsa
vusių deputatų, 219 pasisakė 
už, 30 susilaikė, prieš balsa
vo vienas deputatas Apanavi
čius, siūlęs 6 straipsnio ne
svarstyti, o palikti artėjan
čiam Partijos suvažiavimui 
spręsti).

Šituo beprocentiniu žygiu, 
Lietuva yra pirmoji šalis So
vietų Sąjungos ribose, kuri se 
ka Lenkijos, Vengrijos, Rytų 
Vokietijos ir Čekoslovakijos 
pavyzdžiu. Šis dramatiškas 
posūkis, kuris iššaukia kon
stitucinę akistatą su Maskva, 
gali paskatinti kitas respubli
kas pasekti Lietuvos pavyz-

JOURNEYMEN
TOOL / DIE MAKERS

& MACHINISTS
Be able to sėt up work from 

blue prints & olose tolerance. 
Growing tool and die company 
in new, clean plant needs tool 
and die maker - wire E.D.M. 
experienced in programming 
and operations; Tool and Die 
Maker - Lead Man experienced 
in large automotive progressive 
dies; and Machinists. Full com
pany paid benefits, first shift with 
overtime. Call

CONDOR TOOL & DIE
at (216)671-6000 forappt. 

4541 Puritas Industrial Parkvvay, 
Cleveland, Ohio 44135

(45-46>
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BOSTONO LIETUVIAI
———■ Petras Viščinis

MEČIO LAURINKAUS 
PRANEŠIMAS

Grįždamai iš VI-jo Moks 
lo ir Kūrybos simpoziumo 
Chicagoje, V. ir C. Kazakai- 
čių pakviesti, į Bostoną bu
vo užsuką Mečys Laurinkus 
su žmona Nijole. Ta proga, 
M. Laurinkus, Lietuvos Per
sitvarkymo Sąjūdžio seimo 
tarybos sekretorius ir Sovie
tų Aukščiausios Tarybos de
putatas nuo Lietuvos, pada
rė tris pranešimus besido
mintiems Bostono ir apylin
kės lietuviams, pristatyda
mas esamą įvykių raidą Lie
tuvoje.

Jis atskleidė visus veda
mos kovos už Lietuvos lais
vą frontus krašte ir Maskvo
je, kur tenka įtemptai veikti 
ne tik viešuose posėdžiuose 
ir oficialiuose susitikimuose 
bet ypač privačiais kontak
tais su kitų repsublikų depu 
tatais, nuo kurių balsų pri
klauso daugelioLietuvos rei
kalų sprendimas.

SUSIDOMĖJIMAS 
KONCERTU.

Lietuvių Fondo vykdo
mo piniginio vajaus pagrin
du rengiamas koncertas, 
gruodžio 17 d. 3 vai. p.p. 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos salėje, kelia didelį 
susidomėjimą ne tik vietos, 
bet ir tolimesnių apylinkių 
lietuviuose. Tai bus įvairus 
ir įdomus koncertas, kokie 
retai tepasitaiko Bostono lie
tuvių veikloje. Programos 
atlikėjai yra garsūs Lietuvos 
menininkai: operos solistas 
Vaclovas Daunoras, pianis

Bostone atidarytas didžiausias Amerikoje 
lietuviškų meno dirbinių
salionas

Norintiems įteikti lietuviškų suvenyrų 
savo giminėms ar draugams Šv. Kalėdų, 
Naujųjų Metų, įvairių jubiliejųar bet kuria 
kita proga - siūlome platų pasirinkimą..

Galite įsigyti:

* žymiausių išeivijos ir Lietuvos meni
ninkų paveikslų, grafikos darbų, me
džio drožinių;

* Tautinių rūbų, juostų, gintaro, stiklo 
ir keramikos dirbinių su lietuviška 
ornamentika;

* Tautinių vėliavų, Vyčių, įvairiausių’ 
lipdžių;

* Knygų apie Lietuvą anglų kalba ir 
Lietuvos žemėlapių;

* audio ir video kasečių su naujausia 
lietuviška muzika;

* tinkančią Lietuvos dažnumams video 
aparatūrą ir kitas elektronikos siste
mas žemomis kainomis.

Visą tai galima užsisakyti pagal katalogą 
kurį galite gauti atsiuntę 2 dol. čekį firmai 

BALTIC ASSOCIATES, LTD
P.O. Box 1406 GMF Boston, MA 02201 

Tel. (617) 269-4455 • Fax (617) 268-8376

tas-akompaniatorius Rober
tas Bekionis ir Jaunimo Te
atro aktorius-komikas Algir 
das Grašys. Programa yra 
gražiai suderinta, sumaniai 
išbalansuota.

Koncertas sudarys Bosto
no ir apylinkės lietuviams 
ne tik retą kultūriną atgaivą, 
atskleidžiančią Lietuvos me
nininkų pasiektą aukštą lygį 
bet taip pat atgaivins ir su
stiprins mūsų ryšius su tau
tos kamienu, pakilusiu nau
jam žygiui už kultūrinės ir 
politinės laisvės atstatymą, 
Tam žygiui reikalinga visos 
mūsų išeivijos moralinė ir 
materialinė parama. Tokią 
paramą organizuoja Lietu
vių Fondas, kurio pagrindi
nis kapitalas skiriamas Lietu 
vos atstatymui, kai ji atgaus 
laisvą. Gaunamais už tą ka
pitalą nuošimčiais remiami 
įvairūs lietuviški reikalai 
išeivijoje ir tėvynėje, kas
met skiriant jiems apie ket
virtį milijono dolerių.

įėjimas į koncertą - asme
niui 10 dol., kartu bus para
ma Lietuvių Fondo siekiui 
sukelti 100,000 dol., kad ga
lėtų gauti 50,000 dol. sąlygi - 
niai pažadėtą auką. Koncer
tas prasidės punktualiai, pra
šoma nesivėluoti.

DOVANOS UŽ 
NAUJUS ĮNAŠUS

Už kiekvieną naujai įneš
tą 5,000 dol. sumą vienerių 
metų terminui pagal vadina 
mą certificate, Taupa duos 
nemokamai vieną bilietą į 
skautų rengiamą Naujųjų 
Metų sutikimą So. Bostono 

Lietuvių Piliečių d-jos salė
je. Tai stambi dovana šalia 
tų nuošimčių, kurie gauna
mi už įneštą sumą.

PRANEŠIMAS APIE 
PRIVAČIĄ INICIATYVĄ 

Lietuvai siekiant ekono
minio savarankiškumo, ten 
vis plačiau reiškiasi įvairio
se srityse privati iniciatyva. 
Kaip ji sutinkama adminis
tracijos ir gyventojų, Lais
vės Varpo gruodžio 3 d. lai
doje įtikinančiai atskleidė 
pirmojo privataus restorano 
"Stikliai" reikalų vedėjas 
Romas Zakarevičius iš Vil
niaus. Jis nurodė, kad tai 
naujovė, kuri vienuose ke
lia džiaugsmą, kituose įtari
mą ar net pavydą. Su už
kietėjusios administracijos 
likučiais kartais tenka net 
susiremti, bet bendra nuo
taika yra palanki. Jo vado
vaujamas restoranas auga ir 
plečiasi. Savo pelnu jis pa
remia ir kultūrinius reika
lus. Pavyzdžiui, jis apmo
kėjo Sauliaus Sondeckio va 
dovaujamo Lietuvos kame: - 
rinio orkestro gastrolių į An 
gliją-kelionės išlaidas. Yra 
gana daug sunkumų su gavi 
mu ar suorganizavimu ręsto 
ranui reikalingų produktų, 
tačiau negailint darbo ir lai
ko viską galima padaryti. 
Tai aiškiai patvirtina priva
čios iniciatyvos pranašumą 
ūkiniame gyvenime. Kai 
savo darbo rezultatais gali 
pasidžiaugti ir naudotis, tai 
kyla didesnis darbo entuzi
azmas.

KRAUTUVĖ 
”DOVANA”

Gintaro Karoso vadovau
jama "Baltic Associates" par
duotuvė įsikūrė So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos 
antro aukšto patalpose. Jo
je didelis pasirinkimas lietu
viškų knygų ir kitų dovanų. 
Krautuvė veikia kasdien 
nuo 10 vai. ryto ligi 6 vai. 
vakaro.

FLORIDOJE PERKANT 
AR PARDUODANT 

namus Fort Lauderdale ir At
lanto apylinkėse, kreipkitės 
pas EDMUNDĄ ČEPĄ. 
Dienos metu ar vakarais - 
skambinkite

(305) 943 - 0946
Century 21, Choice Realty

BRIDGEPORT
Min. 5 years exp. Manufacture indexable 
eutting tools, tool holders, boring bars, 
milling eutters, etc. Mušt have own tools 
and be able to own sėt ups with minimai 
supervision. Company offers competitive 
wages and full benefits including 401 K. 
Plymouth area, Mich. (313) 454 - 0505 
(4M7)

OPPORTUNITY FOR 
SCREW MACHINE OPERATORS 
Be able to sėt u p. Brown & Sharpe 

Experienced only Blue Cross#.
Vacation & Pension Plan 

MOODY MACHINE PRODUCTS, INC. 
141 CarolinaAve. • Provldence, Rl 029005 

Tel. (401) 941-5130
(40 -53>

A.A. VYTAUTĄ ZENKU PRISMENANTc c

A.A. Vytautas Zenkevičius kariūno uniformoje.

Vytautas Zenkus-Zenke- 
vičius mirė šių metų gegu
žės 8-sios naktį St. Joseph 
slaugymo namuose, Brain- 
tree, MA. Gegužės 19 d. jo 
palaikai buvo palaidoti Ke- 
reišų šeimos kape, Šv. Kazi
miero kapinėse, Brocktone.

V. Zenkus gimė I-jo Pa
saulinio karo metu Gudijo
je, prie Minsko - čia buvo 
apsigyveną jo tėvai, rusų 
evakuoti iš Lietuvos. Po ka
ro tėvai grįžo atgal ir įsikū
rė Alytuje, kur Vytautas 
užaugo ir 1937 m. baigė 
Alytaus Valstybiną gimnazi 
ją. Besimokydamas jis pri
klausė jūros skautams, ulo
nų vadovaujamai skautų 
raitelių šimtinei, grojo gim
nazijos orkestre. Be to, pasi
žymėjo sporte, laimėdamas 
pirmąsias vietas plaukime 
per Nemuną, stalo tenise. 
Žaidė krepšinio ir futbolo 
komandose. Gerai susipaži
nus su įvairių sporto šakų 
taisyklėmis, vėliau buvo 
kviečiamas teisėjauti sporto 
varžybose.

Baigąs gimnaziją V. Zen
kus stoja į Vytauto Didžiojo 
universitetą Kaune, pasirink 
damas chemiją gamtos - ma
tematikos fakulte. 1939 m. 
savanoriu įstoja į Lietuvos 
karo mokyklą ir baigia XV- 
ją karininkų aspirantų laidą. 
Grįžąs iš kariuomenės tąsia 
chemijos studijas iki rusų- 
vokiečių karo pradžios. Vo
kiečiams užėmus Lietuvą 
1941 m., ir pragyvenimo są 
lygoms pasunkėjus, grįžta 
pas tėvus į Alytų ir dirba bu - 
halteriu lentpiūvėje. 1944 
m., vokiečiam traukiantis, 
palikąs tėvus ir jaunesnį bro
lį, atsiduria Vokietijoje, pa
bėgėlių stovykloje Schwae- 
bisch Gmuende. Iš čia, iš
kviestas savo tetos Kereišie- 
nės, vienas iš pirmųjų pasie
kia Amerika ir pas ją apsi

gyvena W. Bridgewater, ne
toli Bostono. Gauna darbą 
gumos fabrike. 1973 m. 
pirmą kartą aplankąs savo 
tėvus ir brolį bei gimines, 
vėliau kas treti metai važinė
jo į Lietuvą.

Po darbo padėdamas te
tai sodyboje, Vytautas atos
togas praleido vasarą keliau
damas, o žiemą slidinėda
mas New Hampshire kalnuo
se. Lankėsi Anglijoj, Vokie 
tijoj, Egipte, Izraely, Islandi 
joj, Graikijoje ir kitur, iš vi
sur parsiveždamas nemažai 
įdomių skaidrių.

Išėjąs į pensiją, Vytautas 
perėmė vesti Brocktono lie
tuvių "Sandaros" klubo sąs
kaitybą. Daug laiko skyrė 
skaitymui ir palaikė ryšį su 
alytiškiais, kurių tik adresus 
turėjo. Visiems jiems primi 
nė apie Alytaus gimnazijos 
70-ties metų sukakties minė 
jimą nors pats jau nesiruošė 
ten dalyvauti.

Prieš metus pašlijus svei
katai, jam buvo padaryta 
širdies, o vėliau ir inkstų 
operacijos. Nespėjus praras 
tų jėgų atgauti, buvo ištiktas 
silpno paralyžiaus ir vėl atsi
dūrė ligoninėje. Ligai grei
tai progresuojant, buvo per
keltas į slaugymo namus 
Braintree, kur mirė, namo 
nebegrįžąs.

Laidotuvės, iš anksto jo 
paties numatytos ir sutvarky
tos, buvo labai liūdnos. Te
tulė,pas kurią Vytautas visą 
laiką Amerikoje gyveno, pa
siekusi 92-sius metus liko 
viena. Lietuvoje liko pusse
serė, pusbrolis ir brolio duk
tė ir Anglijoje - pusbrolis. 
Jiems visiems nuoširdžiau
sia užuojauta.

Liūdna netekus alytiškio, 
su kuriuo rišo praeitis ir atei 
ties svajonės Lietuvai, nors 
jis jau ir nebesitikėjo grįžti į 
ją. (kn)
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Kalėdų Švenčių išvakarėse
Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM

Šventąją Kalėdų naktį 
mes instinktyviai prisimena
me pirmųjų Kalėdų vaizdą, 
užeigos šeimininką sakantį 
Marijai ir Juozapui "jums 
nėra vietos", šaltą ir nešva
rią gyvulių olą, ėdžiose pa
guldytą ką tik gimusį Kūdi
kėlį, nustebusius piemenis, 
tylioje meilėje ir pagarboje 
paskendusius Mariją ir Juo
zapą, angelus, giedančius 
"Garbė Dievui aukštybėse ir 
ramybė žemėje geros valios 
žmonėms".

Kaip gražus ir prasmin
gas yra prisiminimas šio isto 
rinio, prieš 2000 metų atsiti
kusio įvykio, tačiau juo ne
galime apsiriboti apmąstant 
Kalėdų paslaptį. Dievo įsi
kūnijimo paslaptis nėra vien 
istorinis, prieš 2000 metų at
sitikęs įvykis. Dievo įsikūni 
jimo, pasaulyje pasilikimo 
paslaptis yra sykiu ir dabar
ties tikrovė, tebesitęsianti

Ilgiausiai ištesėjęs lietuvių radijas...
(Atkelta iš 1 psl.) 

laisvą ir nepriklausomą Lietu
vą".

P. Dargis padėjo Pittsbur- 
gho ukrainiečiam suorgani
zuoti savąją radijo programą. 
Jo santykiai su kitų tautybių 
radijo vedėjais buvo tokie 
draugiški ir nuoširdūs, jog 
Antrojo Pasaulinio Karo me
tu JAV valdžios organai pas
kyrė Povilą Dargį vyriausiuo
ju tautybių radijo programų 
Pittsburghe koordinatorium.

1962 m. Dargių vedama 
"First Lithuanian Radio Pro- 
gram in Pittsburgh" perėjo į 
WPIT (730 kc) stotį. Tai bu
vo didelis laimėjimas, kadan
gi WPIT turi galingiausią 
siųstuvą vakarinėje Pensilva
nijoje. Nenuilstami Dargiai 
virš 3000 sekmadienių, tarp 
12 vai. 30 min. ir 1 vai. po
piet transliuoja lietuvišką žo
dį ir skleidžia meilę savo pro 
tėvių žemei.

Visuomenininko dr. J. 
Prunskio 1980 m. paskirtą 
premiją už radijo valandėlę 
laimėjo Dargio radijo progra
ma. Ir plačioji amerikiečių 
visuomenė įvertino P. Dargio 
nuopelnus radijo srityje. 
1983 m. rugsėjo 17 d. Povi
lui Dargiui pagerbti suruoš
tas banketas. Pittsburgho me
ras Richard S. Caliguiri tą 
progą pasirašė proklamaciją, 
skelbiant rugsėjo 17 d. "Paul 
P. Dargis Day in the City of 
Pittsburgh". Proklamacijoje, 
kuria burmistras Caliguiri 
perskaitė banketo metu, pa
reikšta, kad "minint šios ra- 

nuo pirmojo Marijos atsaky
mo angelui "Fiat" - tebūnie 
taip kaip tu man pasakei, - 
iki pat šios dienos, iki pat 
pasaulio pabaigos. Kas įvy
ko Marijoje fiziniu būdu, 
dvasiniai atsikartoja kiekvie
name iš mūsų. Kiekviena
me žmoguje per krikšto sa
kramentą Dievo Sūnus, Šv. 
Dvasios veikimu, ateina at
naujinti savo gyvenimo že
mėje, tęsti išganymo misijos 
pasaulyje, skelbti garbę Die
vui ir nešti taiką žmonėms.

Prieš įžengdamas į dangų 
Kristus pažadėjo pasilikti su 
mumis iki pasaulio pabai
gos, per mus krikščionius 
plėsti savo taikos ir meilės 
karalystę žemėje. Bet mes, 
negalėdami pilnai suprasti 
krikšto pasėkų, Kristaus pa
silikimą žemėje apribojame 
sakramentais, Jo išganymą 
teikiančios misijos tęsimą 
priskiriame tik popiežiui, 

dijos asmenybės 50 metų su
kaktį vadovaujant pirmajai ir 
originaliai lietuvių radijo pro
gramai Pittsburghe ir jo apy
linkėse, aš kaip miesto meras 
jungiuos į jo draugų ir bend
radarbių gretas pareikšti vi
sos visuomenės padėką Povi
lui ir jo ištikimai žmonai Ger
trūdai už jų pasiaukojimą ir 
eilę metų Dargiai surinko 
stambią kolekciją lietuvių 
muzikos ir dainų plokštelių. 
Magnetofono įvedimas buvo 
didelis šuolis į priekį: leido 
įrašyti vietoje gyvus koncer
tus ir kalbas į juosteles ir jas 
transliuoti oro bangomis. 
Kiekvieną sekmadienį Gertrū 
da ar Povilas kartojo patrioti
nį atsišaukimą: "Remkite, pa 
laikykite, savo aukomis -pini 
gaiš visą kas yra lietuviška: 
lietuvių organizacijas, lietu
vių parapijas, bažnyčias, lie
tuvių radijo programas, šeš 
tadienines mokyklas, lietuvis 
ką spaudą: Tėvynę, Dirvą, 
Draugą, Sandarą, Darbinin
ką, Anglų kalboje: Bridges, 
- ir visus, kurie dirba mūsų 
lietuvių tautos gerovei, už 
etninę savigarbą besklei- 
džiant lietuvišką muziką ir 
komentarus per WPIT stotį."

Nuo to užsipelnyto ir iškil 
mingo pagerbimo prabėgo še - 
šeri metai, o kiekvieną sek
madienį Pittsburgho apylin
kių lietuviai girdi Dargių pro 
gramą, užsklendžiama ilgus, 
ilgus metus užgirstais pabai
gos žodžiais: "Šios dienos 

, programą vedėm mudu abu
du!"

vyskupams ir kunigams. 
Tai tėra tik dalis tos paslap 
tingos tikrovės. Sakramen
tai ir kunigija tėra tik tarpi
ninkai, priemonės, kuriomis 
Kristus ateina pas mus. Tai 
yra mes - aš, Jūs ir kiekvie
nas krikščionis, - kuriuose 
Kristus atnaujina savo gyve 
nimą žemėje, per kuriuos 
kuria savo karalystę, teikia 
garbę Dievui ir neša taiką 
pasauliui. "Gyvenu aš, bet 
jau ne aš, o Kristus gyvena 
manyje", sako šv. Paulius 
apaštalas.

Iš tikrųjų ar nėra tiesos, 
kad šiandien Kristus neturi 
kitų rankų, kuriomis jis lai
mina, o tik mūsų; kitų ko
jų, kuriomis lanko ligonius 
ir gyvenimo nuskriaustuo
sius, o tik mūsų; kitos šir
dies, kuria išreiškia Dievo 
meilę žmonėm, o tik mūsų. 
Kristus neturi kito matomo, 
žmogiškame kūne gyveni
mo,kuriuo skelbtų pasau
liui, kad Dievas yra visų 
žmonių Tėvas, o mes esa
me vienas kito broliai ir se
serys, turį pareigą rūpintis 
vienas kito gerbūviu. Tai 
mūsų - jūsų, mano ir kiek
vieno krikščionio konkretus 
gyvenimas.

Kaip mielai gėrimės pir
mųjų Kalėdų suromantinta 
Dievo įsikūnijimo paslapti
mi taip nenoromis, su savo
tišku pasipriešinimu ir neti
kėjimu kratomės Kalėdų pa 
slapties pasekmių mumyse, 
iš krikšto sakramento išplau 
kiančių įsipareigojimų - bū- 
ti Kristaus gyvenimo žemė
je pratęsėjais.

Su meile ir dėkingumu 
apmąstydami Kalėdų pa
slaptį, neapsiribokime vien 
istoriniu prieš 2000 metų 
atsitikusiu įvykiu - Dievo 
Sūnaus įsikūnijimu Marijoje 
ir Jo gimimu Betliejaus pra- 
kartėlėje. Pabandykime ty
liame susikaupime apgalvo
ti Kalėdų paslapties pasek
mes mūsų asmeniniame gy
venime, pažiūrėti, kaip aš, 
krikščionis, leidžiu Kristui 
atnaujinti savo gyvenimą 
manyje, šiame dvidešimta
me amžiuje, kiek leidžiu pa 
sinaudoti mano rankomis, 
mano kojomis, mano lūpo
mis, mano protu, mano šir- 
dimi, man Dievo duotais 
talentais.

Šv. Pranciškus Asyžietis 
tobulai leido Dievo Sūnui 
atnaujinti savo gyvenimą 
žmo giškame kūne. Prašyki
me sykiu su šv. Pranciškum 
- Viešpatie, aš noriu nešti 
Tavo taiką; kur neapykan
ta, leisk man atskleisti Tavo

Ados Sutkuvienės piešinys.

meilę; kur įžeidimas - Ta
vo atlaidumą; kur abejonė 
- tikėjimą; kur neviltis - Ta 
vo šviesią viltį; kur tamsa - 
Tavo saulės spindulius; kur 
nuliūdimas - tikrą džiaugs
mą Tavyje.

Šios šv. Pranciškaus kalė' 
dinės dvasios ypatingai yra 
išsiilgę keturiasdešimt pen
kerius su virš metų nužmo
ginimą kentėję mūsų broliai 
ir seserys okupuotoje tėvy
nėje. Malda, gražiu krikš
čioniško gyvenimo pavyz
džiu bei nusiųsta gera religi 

Geriausia dovana švenčių proga 
giminėms ir draugams Lietuvoje 

pasiųsti knygas!

□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA. 37 tomai .................. $370.00
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 37-tas tomas.........  $ 35.00

Anksčiau užsisakiusiems - $33.50
□ ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai .................. $150.00
□ VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai ............................. $ 35.00

[2] Signataro PETRO KLIMO ”Iš mano atsiminimų”..... $ 13.00
ŲJ Prez. A. SMETONOS raštai "'Pasakyta parašyta”.....$ 11.00

ši skelbimų iškirpti ir pageidaujamas knygas pažymėti. 
Kaina U S dol.

J. KAPOČIUS,

P.O.Box 752, COTUIT, Mass. 02635 
Tel. (508) 428-6991

Vardas, Pavardė

Adresas

ne knyga, padėkime nualin
tai tautai atsiekti pilną, au
tentišką atgimimą, pagelbė
kime Betliejaus kūdikyje at
pažinti Viešpatį Išganytoją, 
per krikšto sakramentą pra
tęsiantį savo misiją pasauly
je kiekvieno krikščionio as
menyje.

Džiugių ir prasmingų šv. 
Kalėdų ir Dievo palaimos 
Naujuose Metuose.

Nuoširdžiai Jūsų Kristuje

Vysk. Paulius A. Baltakis
O.F.M.
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AUSTRALIJOS LIETUVIAI
Antanas Laukaitis

Penkiasdešimtmečio jubiliejus
50-čio paminėjime Kau

ne, kai 1939-tais metais an
trą kartą iš eilės Lietuva lai
mėjo Europos Krepšinio pir
menybes, iš Australijos daly
vavo du to meto Lietuvos 
rinktinės dalyviai - Leonas 
Baltrūnas ir dr. Leonas Pet
rauskas. Abu grįžo su gra
žiausiais įspūdžiais, daugy
be specialių apdovanojimų 
bei kitų dovanų. Aš papra
šiau Leoną Baltrūną - iški
lųjį Lietuvos sportininką, 
1937 ir 1939-tų metų Lietu
vos Krepšinio rinktinės da
lyvio, ir mūsų Australijos 
lietuvių taip vadinamą ’Spor 
to Tėvą', - pasidalinti savai
siais įspūdžiais ir su kitais 
lietuviškos spaudos skaityto 
jais, ką jis mielai sutiko pa
daryti (dėl vietos stokos Dir
voje spausdinama kiek su
trumpintai / Red.).

• ••
Kaip gražu ir malonu, su 

laukus septyniasdešimtpen- 
kių metų amžiaus, gauti iš 
Tėvynės kvietimą atvykti į 
buvusią sostinę dalyvauti iš
kilmingoje Krepšinio Šven 
tėję, kuri buvo organizuoja
ma Kauno Krepšinio Halės 
50-čiui paminėti - ir pagerb 
ti, dar gyvus esančius, tais 
pačiais metais laimėjusius 
Lietuvai Europos Krepšinio 
Pirmenybių laurus.

Nepatikėsite - senoji Kau 
no krepšinio Halė sausakim
šai perpildyta krepšinio mė
gėjais! Prožektorių šviesoje 
televizijos aparatai ir daugy
bė fotografų apsupo aikštės 
vidury išsirikiavusius 1939- 
jų metų Europos Krepšinio 
Pirmenybių laimėtojus - Eu 
genijų Nikolskį, Leoną Bal 
trūną, Vytautą Norkų, Pra
ną Mažeiką, Leoną Petraus
ką ir Praną Lubiną. Šalia jų 
buvo iškviesti Australijos Fi 
zinio Auklėjimo ir Sporto 

1989 M. KELIONES Į LIETUVĄ
GRUODIS

LIETUVA IR BELGIJA Naujų Metų kelionė, 14 dienų: 9 naktų Vilniuje, 1 Maskvoje, 
2 Briuselyje

Kelionė Nr. 129 gruodžio 29-sausio 11 $1,599 iš Bostono ir Niujorko
$1,782 iš Čikagos

BALTIC 
TOURS

Ekskursijos į Palangą ir Klaipėdą su pernakvojimu kiekvienai grupei!

Baltic Tours patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnagei pas jus.

Nuperkamos mašinos ir kitos dovanos užsienio valiutos parduotuvėse Vilniuje, Kaune 
ir Klaipėdoje.

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis:

BALTIC TOURS
77 Oak St., Suite 4 

Newtown, MA 02164
Tel.: (617) 965-8080

TniiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiHmiiiiiiiiiiiHiiiiiiHitHiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHmii

S-gos pirm. Jurgis Jonavi- 
čius, Amerikos Fiz. Aukl. ir 
Sporto komiteto pirm. pav. 
Vytautas Grybauskas, 1939 
-jų metų Europos Krepšinio 
Pirmenybių radio pranešė
jas Algirdas Visockis ir mo
demiško krepšinio Lietuvo
je pradininkas dr. Konstan
tinas Savickas. Po gražių 
kalbų ir sveikinimų, visi išsi 
rikiavę buvo apdovanoti ro 
žėmis ir nusipelniusio Lietu 
vos sportininko medaliais.

Dar šiandien man skam
ba žodžiai, pasakyti Lietu
vos Krepšinio Federacijos 
Prezidiumo pirm. Henriko 
Jackevičiaus: "... mes šian
dien čia susirinkom, kad pa 
gerbtume tuos žmones, ku
rie Lietuvos sporto istorijon 
įrašė nuostabiausias eilutes, 
kad dar kartą pažiūrėtumėt 
vienas kitam į akis ir pasaky
tumėt, kad nėra nuostabes
nio lietuviui žaidimo, kaip 
krepšinis - meilė jam iš kar
tos į kartą perduodama su 
motinos pienu, su kalba, su 
papročiais. Lietuvius, kur 
jie begyventų - Amerikoje, 
Australijoje, Europoje - 
krepšinis visada sukviečia 
būrin. Per krepšinį mes, lie
tuviai, užmezgame drau
gystę su kitų tautų žmonė
mis. Krepšinis - tai lyg mū 
sų tautos slaptažodis, kurį 
gerai žino pasaulyje dideli 
ir maži...

... Malonu šioje šventiš
kai pasipuošusioje sporto 
Halėje matyti visų kartų Lie 
tuvos krepšininkus ... Nebe
reikia mums dabar slėpti gi
liuose stalčiuose mūsų žy
miųjų meistrų fografijų ... 
štaip jie prieš mus - laiko 
paliesti, bet gražūs ir išdidūs 
ir, labai tikiu, laimingi. Lai 
mingi ir mes, juos matyda
mi ir bendraudami su jais ... 
Išlikome gyvi ... Sveikinu 

... ir linkiu visiems sąžinin
gos ir kilnios sportinės ko
vos krepšinio ir Lietuvos 
labui!"

Prasmingi ir gražūs svei
kinimo žodžiai giliai sujau
dino išsirikiavusius vetera
nus, nes atrodė lyg dar tik 
vakar ir mes čia, šitoje jubi
liejinėje Halėje, laimėję visą 
eilę tarptautinių žaidynių, 
antrą kartą iškovojome Lie
tuvai Europos Krepšinio 
Meisterio titulą. Sekė ir kiti 
jaudiną sveikinimo žodžiai.

Penkias dienas vyko Jubi 
liejinis Krepšinio Turnyras 
Kaune. Penkias dienas virš 
šios krepšinio Halės, aukštai 
ant stiebo plevėsavo Lietu
vos trispalvė, o tūkstantinė 
krepšinio entuziastų medžio
jo šių šešių atvykusių svečių 
veteranų autografus.

Nepaprastai gražiai suor
ganizuotoje Šventėje, atida
rymo dieną, apart oficialių 
kalbų ir sveikinimų, Kauno 
mokyklinis jaunimas dailiai 
ir žvaliai šoko tautinius šo
kius, o milžiniškas mišrus 
choras šlovingai sudainavo 
kelias, labai tautiniai jaudi
nančias dainas.

Penkias dienas beveik 
visi Lietuvos laikraščiai ga
na plačiai rašė apie šią Šven
tę ir apie atvykusius svečius 
- krepšinio veteranus. Jiem 
buvo aprodytas Kaunas, ir 
Vilnius, ir Trakai, neapsieita 
be oficialių pietų, vakarie
nių ir kitokių vaišių.

Didžioji Jubiliejinė Krep
šinio Šventė Kaune šimterio 
pai atsiekė savo tikslą, nes 
ne vien suvažiavę veteranai 
pasijuto atjaunėję ir dvasi
niai sustiprėję, bet taip pat 
tūkstančiai gražiai nuaugu
sių jaunuolių pamatė, kad 
sportuoti yra ne tik sveika ir 
gera, bet per sportą dar gali 
būti taip gražiai pagerbtas 
net 50-čiai metų praėjus ...

Lietuvos Sporto Vadovy 
bės supratimas ir įvertini
mas sportininko pasiaukoji
mo ir nuveikto darbo yra 
nepaprastas akstinas Lietu
vos jaunimui su dar didesne 
meile atsiduoti sportui ir fizi
niam lavinimuisi, nes tai ne
ša naudą ne tik pavieniam 
sportininkui ar sporto klu
bui, bet ir visai tautai.

Širdinga padėka, Lietu
vos sporto veteranų vardu, 
Lietuvos Sporto Vadovybei 
kuri ėmėsi tokio didelio ir 
sunkaus bet prasmingo dar
bo - ir ištesėjo!

KELIONĖ LAIVU IŠ LOS 
ANGELES l MEKSIKĄ
Ateinančių metų kovo 3- 

10 dienomis organizuojama 
lietuvių grupės kelionė, laivu 
iš Los Angeles į Meksiką.

Prie grupės galimą prisi
jungti iš visų miestų. Dau
giau informacijų apie šią ke
lionę teikia Vida Jonušienė, 
Amber Travel Service, Tel. 
(708)448-7420.

KARIUOMENES ŠVENTĖ DETROITE
Be kraujo aukos nebus ir 

laisvės. Taip pasakė kūrėjas 
savanoris Stasys Šimoliūnas 
Kariuomenės šventės minėji
me. Trumpa ir aiški mintis, 
kad Tautai siekiant laisvės, 
reikia pagalvoti ir apie savo 
auką. Gerbdami kovotojus 
su ginklu ar be ginklo, turi
me apsispręsti asmeniškai ko
kią auką sudėsime ant tėvy
nės aukuro.

Prelegentas JAV pulk. ltn. 
inž. Rimantas Dirvonis patei
kė prielaidas, kokios būtų ga
limybės atkurti laisvę ir nepri
klausomybę Lietuvoje. Jis, 
savo paskaitoje pastebėjo, 
kad kariška situacija mums 
nepalanki, kad kartu nepri
klausomybės Lietuvai neatsta ■ 
tysime. Mano, kada Vakarai 
nereikalaus sovietų pasitrauk
ti iš pavergtų tautų teritori
jos. Sovietų Sąjungos gyni
mosi sistemoje, Pabaltijys už
imąs svarbiausią strateginę 
vietą vakaruose. Sovietų Są
junga esanti per lėta pasikeiti
mams ir jeigu kada nors atsi
sakytų Pabaltijo, tai Lietuvai 
iškilsiąs Lenkijos šovinistų 
pavojus. Apie 8 metus vyku
sią Lietuvos partizanų kovą, 
pasaulis nenorėjęs nieko žino - 
ti. Tik pati tauta, laisvės sie
kimu, atkreipusi dėmesį į jos 
pastangas tapti laisva. Galvo
ja, kad Lietuva nepriklauso
mybės galėtų susilaukti tik 
už daugelio metų.

Šį Kariuomenės Šventės 
minėjimą Detroito ramovėnai 
surengė su Stasio Butkaus ir 
Švyturio šaulių kuopų bei Bi- 
rutininkių talka, š.m. lapkri
čio mėn. 19 d. Šv. Antano 
parapijos salėje. Pamaldose, 
Šv. Antano bažnyčioje, daly
vavo didesnis skaičius žmo
nių ir organizacijų atstovai su 
vėliavomis. Už žuvusius ir 
gyvus Lietuvos laisvės kovo
tojus šv. mišias aukojo ir pa
mokslą pasakė kun. Alfonsas 
Babonas. Pamaldų metu, iš
skirtinai gražiai giedojo para
pijos choras, vadovaujamas 
muz. S. Sližio.

Minėjimo oficialią progra 
mą pravedę Mykolas Aba
rius. Įžanginiame žodyje pri
minė, kad šiais metais Lietu
voje buvo pastatytas pamink
las Vladui Putvinskiui, Šau
lių Sąjungos įkūrėjui ir kad 
š.m. rugsėjo 20 d. atsisteigė 
Lietuvos Šaulių Sąjunga. 
Kun. Alfonsas Babonas kal
bėdamas invokaciją prašė 
Dievo būti mūsų Vadu už tei 
sę ir teisingumą. Susikaupi
mo minute pagerbti žuvusieji 
už Lietuvos laisvę.

Kūrėjai - savanoriai Sta
sys Šimoliūnas ir Vincas Ta
mošiūnas Šaulių Sąjungos 
Centro valdybos pakelti į gar
bės narius buvo apdovanoti 
žymeniais. Muz. Stasys Sli
žys apdovanotas Šaulių 
Žvaigždės Ordino medaliu. 
Apdovanotiesiams prisegti 

atžymėjimai ir po gėlytę. 
Taip pat gėlytėmis papuošti 
ir minėjimo programos atli
kėjai. Meninę programą atli
ko muz. Stasio Sližio vado
vaujamas moterų vokalinis 
vienetas gražiai padainavęs 
keturias dainas. Baigiant mi
nėjimą sugiedotas Tautos 
Himnas.

Mykolas Abarius padėko
jo paskaitininkui pik. ltn. inž. 
Rimantui Dirvoniui, muz. S. 
Sližiui ir moterų vokaliniam 
vienetui, o keturiom Onutėm 
- Abarienei, Selenienei, Ša- 
deikienei ir Pusdešrienei už 
vaišių surengimą, kurių metu 
vyko pabendravimas pokal
biai ir pasveikinimai. Minėji
mas buvo gerai suorganizuo
tas ir sklandžiai pravestas. 
Minėjimo salėje iškabintas 
Mykolo Abariaus pieštas pla
katas, jame tilpusiu užrašu 
bylojo: "Jūs savo gyvybę au 
kojot Lietuvai."

Stasys Garliauskas

MIAMI
KARIUOMENĖS 

ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Lapkričio 15 d. Miami, 

gražioje V. ir J. Jokšų sody
boje, Aušros šaulių kuopa 
surengė Lietuvos Kariuome
nės minėjimą ir gegužinę su 
gausia loterija.

Prelegentas, teisininkas 
A. Juknevičius savo kalboje 
išryškino klastingas Lenki
jos pastangas užgrobti Lietu 
vą ir mūsų kariuomenės nar 
sias kovas prie Seinų mies
to.

Dr. K. Pautienis, Šaulių 
Sąjungos Garbės narys, įtei
kė LŠS šaulių žvaigždės me
dalius apdovanotiems - šau
liui J. Jokšai ir šaulei E. Ke- 
resevičienei. Jis taip pat pa
pasakojo keletą epizodų iš 
kautynių su lenkais, kuriose 
jam, kaip leitenantui, teko 
dalyvauti.

Aušros šaulių kuopos pir
mininkas M. Vitkus padėko 
jo kalbėjusiems ir taip pat 
vyriausiai šeimininkei dr. 
V. Norvaišienei bei jos talki 
ninkėms E. Karesevičienei, 
V. Jokšienei ir L. Sakevičie- 
nei. Kuopos valdybą suda
ro: pirm. M. Vitkus, vice
pirm. J. Žebrauskas, ižd. V. 
Dubauskas, sek. E. Karese- 
vičienė, parengimų vadovė 
I. Stogvilaitė ir vėliavų va
dovas P. Skikūnas. (kš)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI

I DIRVOS
PRENUMERATĄ

TOOL/DIE REPAIRMAN 
lmmediate opening for a mold 
maker/mold repai rman. Akron 
area. Mušt have 5 years exp. in 
plastics or die cast field. Exce - 
lent wages and benefits. Coli 
216-644-3554, ext. 8.
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Lietuvos vardas buvo plačiai 
minimas Meksikos Rivieroje

Vytautas Šeštokas

Pirmą kartą losangeliečių 
istorijoje gausi dalyviais, 33 
asmenų ekskursija š.m. lap
kričio 11 dieną išplaukė su 
liuksusiniu Admiral Cruises 
laivu STARDANCER į Mek
sikos Rivierą. Aštuonių die
nų kelionėje aplankė Puerta 
Vallarta, Mazatlan, Cabo 
San Lucas ir Baja Califor- 
nia.

Šioje kelionėje ekskursan
tai ne vien tik pramogavo, 
bet turėjo ir kitą svarbų tiks
lą - išreklamuoti ir išgarsin- 
ti Lietuvos vardą svetimtau
čių tarpe.

Pirmiausia, ekskursantai
išmokino stalo patarnauto
jus kalbėti lietuviškai. Pir
mas dėmesys kitataučių tar
pe buvo, kai sutikdami mū
sų stalų dalyvius patarnauto 
jai pasveikindavo - labą ry
tą, labą dieną arba labą va
karą. Stebėtina jų atmintis, 
nei vieną kartą nesuklydo!

Tolimesnis lietuvių kal
bos pamokų progresas vy
ko kiekvieną diena, todėl 
nenuostabu, kad kelionei ar 
tėjant į pabaigą valgyklos 
tarnautojai, o jų būta dau
giausia svetimtaučių, mie
liau kalbėjo lietuviškai negu 
angliškai.

Laivo kapitono garbei 
buvo pašvęsti du vakarai. 
Pirmo vakaro programoje 
jam buvo pranešta apie lietu
vių grupę, susidedančią iš 
33 keliautojų, ir kitą vakarą 
jis specialioje audiencijoje 
priėmė visus kartu, kaip ne
priklausomos Lietuvos atsto 
vus. Šia proga jam buvo 
įteikta dovana - dr. A. Geru 
čio knyga "LITHUANIAN 
700 YEARS" ir nušviesta 
Lietuvos pastangos bei sie
kiai pilnos nepriklausomy
bės atgavimui. Knygą, per
rištą lietuviška juosta ir pa
puoštą gėlėmis, įteikė Alex- 
andra Stasienė ir Dana Paš- 
kevičienė. Lietuvių grupę 
kapitonui pristatė ekskursi

Knygos "Lithuania 700 years'įteikimas laivo kapitonui. Iš kairės: A. Stasienė, kap. VVildung, D. 
Paškevičienė, Vyt. Šeštokas.

jos vadovas Vytautas Šeš
tokas.

Laivo kapitonas dėkojo 
lietuviams už simbolinę do
vaną ir dėmesį. Jis pabrėžė, 
kad tai pirmas kartas jo va
dovaujame laive, kad tauti
nė grupė aplankė jį ir atkrei 
pė jo bei visų keliautojų dė
mesį- kaip lietuviai, laisvos 
ir nepriklausomos Lietuvos 
ambasadoriai. Savo kalboje 
pažymėjo, kad atidžiai seka 
ir domisi įvykiais Lietuvoje 
ir palinkėjo Lietuvai atgauti 
pilną nepriklausomybę.. 

Sekančią dieną jis pakvie 
tė visą lietuvių grupę atsilan
kyti pas jį į kapitono tiltą, 
kur jo laivo karininkai apro
dė visą laivo modemišką, 
kompiuterių pagalba vaira
vimo eigą.

Kitas, verta pažymėti įvy
kis, tai laivo kasdieninis laik
raštis, kuris net dvi dienas 
rašė apie įvykius Lietuvoje.

Mūsų grupės keliautojai 
labai aktyviai dalyvavo įvai
riose laivo pramogose, šo
kių varžybose, kaukių ba
liuje, vyrų kojų demonstra
vime, talentų pasirodyme ir 
kt.. Programos išpildytojų 
dažnai iškviesti į sceną, ir 
paklausti iš kur jie yra, visi 
vieningai atsakė, kad iš Lie
tuvos, todėl 1500 laivo ke
leivių atkreipė ypatingą dė
mesį į mūsų grupę ir Lietu
vos vardas buvo plačiai mi
nimas visų keleivių tarpe.

Baigiantis šiai kelionei 
buvo džiugu, kad mūsų tau 
tiečiai daug pasidarbavo ir 
Lietuvos vardas plačiai nu
skambėjo su gražiais atgar
siais Meksikos Rivieroje.

Manau, kad ir ateityje nu
matomose kelionėse į įvai
rias Caribų jūros vietoves ar 
Graikijos salas, šio telkinio 
lietuviai ekskursntai atliks 
savo pareigą ir toliau popu
liarins mūsų tėvynės vardą 
plačiame pasaulyje.

Kas pirmieji? v_jj^
Mano draugas Florijonas 

dar nei karto neišmetė ma
nęs iš savo namų, nors kar
tais ginčuose taip įsikarš
čiuoja, kad atrodo tuoj pat 
griebs tave už apykaklės ir 
šveis per duris į gatvę. Bet 
taip dar niekad nepadarė. 
Ir šio mano apsilankymo 
metu buvo labai mandagus 
ir nuoširdžiai pakvietė per
žengti jo namų slenkstį. Pa 
kvietė sėstis į minkštą sofą. 
Ir dar atnešė pagalvėlę ir pa 
dėjo po mano galva.

- Bus patogiau. Čia ma
no tolimos giminaitės dar
bas. Gražiai susiuvinėta. 
Ar ne?

- Atrodo visai puikiai. 
Gal net žąsų plunksnos vidų 
je. Ne plastikinės.

- Aš tau tą pagalvėlę pa
dėjau patogumui. Ne dėl to 
kad tu ant jos užmigtum, ką 
paprastai žmonės ant pagal
vių daro. Padėjau, kad bū
tų patogu išklausyti kiek il
gesnį pasikalbėjimą.

- Įžanga jau gerokai il
ga. O kiek ilgas bus pasikal 
bėjimas?

- Nesijaudink. Pasikal
bėjimas bus įdomus, nes ir 
tavo nuomonė bus išklausy
ta.

- Taigi. Ar girdėjai, 

kad Amerikos mokslininkai 
paleido į stratosferą tokią ra
ketą, kuri sužinos kaip pa
saulis atsirado.

- Tą mes senai žinome. 
Dievas sukūrė per šešias die - 
nas.

- Neprasižiok prieš lai
ką. O jeigu tie aparatai su
ras kad netaip buvo. Tai ką 
tu tada pasakysi? O dabar 
nusileiskime iš stratosferos 
ir panagrinėkime Amerikos 
istoriją. Kas atrado Ameri
ką?

- Kolumbas! - beveik su
rikau.

- Matai, rėkauji ir tavo 
rėkavimas nevisai susinhro- 
nizuotas su naujausiais atra
dimais. Ar negirdėjai, kad 
dar prieš Kolumbą Ameriko
je lankėsi vikingai. Tai tie 
patys, kurie mūsų dainose 
minimi, kad iš užmario at
plaukė. O jie ne tik į Lietu
vą, bet ir į Ameriką nuplau - 
kė. Vyrai buvo kaip reikia! 
O dabar pagalvok apie lėk
tuvus. Knygose sako, kad 
lietuvis pirmas skraidė. O 
ruseliai tvirtina, kad jie pir
mieji nuo žemės pakilo.

- Na, tai kas iš to?
- O iš to seka, kad istori

ja labai sunarpliotas reika
las. Ką čia bekalbėti apie 
istoriją, jeigu mūsų šių die
nų reikalai jau susukinėti.

- Ką turi mintyje? - ga- 
narimtai paklausiau.

- Na, paimk, kad ir isto

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

riją apie lietuvius, tik nese
niai su laiveliais Atlantą per 
plaukusius. Skaitei laikraš
čiuose?

- Kaip neskaitysi! Pilna 
buvo. Su fotografijomis pa 
remta, kad jie pirmieji lietu
viai Atlantą perplaukė. At
gal plaukiant dolerius klojo, 
kad Atlanto bangas sušvel
ninti.

Florijonas labai nušvito. 
Jis visados įgauna gerą nuo
taiką, jeigu jam pavyksta 
mane į kampą nugrūsti.

- O jie ne pirmieji! Daili 
ninkas Albinas Elskus 1970 
metais perplaukė Atlantą su 
laiveliu. Istorija apie tai nu
tylėjo. Niekas neparašė ir 

apie mano žygdarbį, kada 
aš ant lentgalio atsigulęs Ne 
muną perplaukiau. Apie tai 
netik niekas nerašė, bet ga
vau iš tėvo pylos, kad dau
giau niekad to nedaryčiau. 
Štai tau ir didieji žygiai. Na 
o kaip jeigu kas įrodys, kad 
lietuvis ant lentgalio Atlantą 
perplaukė? Kas tada?

Šioje vietoje Florijonas at 
sikvėpė, pakėlė akis į viršų. 
Reiškia galvoja. Dar žvilgte 
rėjo į abi puses, dar pagalvo 
jo ir sako:

- O kaip tu manai? Kas 
pirmasis sugalvojo, kad ug
nį reikia gesinti su vande
niu?

Čia buvo jo grynai profe 
sinis klausimas ir toje srityje 
neturiu jokio supratimo.
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Kur Rytai susitinka
/

su vakarais... ibi
Henrikas Stasas

Pasibaigus Anatolijos 
plokštakalnei, gamtovaizdis 
nuolat keitėsi. Iš derlingų 
plotų patekom į milžiniškų 
akmenų ir uolų laukus, kurie 
puošėsi daugybe raudonai žy 
dinčių oleandrų krūmų Tolu
moje jau matėsi Tauro kal
nai, kurie ilga grandim tęsia
si visu Viduržemio jūros 
krantu. Čia kalnų papėdėj 
kiek aukščiau iškilęs buvo 
Mugla miestas, kuris taip pat 
jau buvo žinomas graikų ir 
romėnų laikais. Toliau ke
lias kilo į kalnus tarp žalių 
spygliuočių ir Viduržemio jū
ros klimato augmenijos.

Per visą Tauro kalnų kete
rą pravažiavus, leidomės la
bai suktu keliu žemyn. Kiek 
nusileidus pro tarpą pušų jau 
buvo galima įžiūrėti ir mėly
ną jūrą. Nusileidus dar giliau 
sušvito ir pasakiška balto 
miesto Marmaris panorama. 
Netrukus palikome kalnus 
mūsų autobusas dabar riedė
jo ilga aukštų eukaliptų alėja. 
Tai vienintelis kelias vedan
tis į Marmaris. Alėjai pasi
baigus dar apie 30 km. reikė
jo važiuoti per miškingą pu
siasalį iki paties miesto.

Marmaris čia atsirėmęs į 
aukštus kalnus, ant įlankos 
kranto, kuri kaip fiordas dide- 
liu lanku supa miestą. Čia 
1798 metais visas Nelsono 
laivynas buvo prisiglaudęs 
prieš išplaukiant į Egiptą, kur 
Nylo kautynėse sunaikino 
prancūzų laivyną. Dabar 
Marmaris laikomas pagrindi
niu jachtų centru visoj Vidur 
žemio jūroj. Čia visu įlankos 
pakraščiu tęsiasi pasivaikš

Prie Marijos namo Efeze. H. Staso nuotr.

čiojimo takai, šalia jų labai 
judri gatvė su puikiais resto
ranais, kavinėm ir turtingom 
parduotuvėm.

Už šios gatvės paraleliai 
kita gatvė, tai senojo miesto 
dalis. Čia vyksta labai judri 

prekyba. Visoj gatvėj daugy, 
bė mažų parduotuvių, kurios 
savo prekes daugiausia sukro
vusios pačioj gatvėj. Čia di
delis pasirinkimas įvairių Tur
kijos gaminių, kaip odos, 
keramikos, papuošalų, kili
mų ir maisto gaminių. Už 
gatvės iškyla nemažas kal
nas, kurio viršuje liekanos se • 
nos Otomanų dinastijos pi
lies. Pilis čia buvo statyta 
Suleimano Didžiojo 1522 me
tais. Marmaris ir antikiniais 
laikais jau buvo žinomas 
kaip svarbus prekybos cent
ras ir uostas, nes pro jį ėjo pa - 
grindinis kelias iš Egipto į 
Anatoliją. Dabar Marmarį 
lanko labai daug turistų ypač 
iš vakarų Europos. Kiek to
liau nuo miesto yra daug di
delių ir prabangių viešbučių. 
Viename iš jų Altin Yunus 
apsistojome ir mes. Viešbu
tis dar naujas ir stovi ant pa
čio jūros kranto, o už jo išky
la aukšti granitiniai kalnai, 
kurių papėdėje žaliuoja pu
šys ir kiti Viduržemio jūros 
augalai. Aplinkos vaizdais 
pasigėrėti viešbutis iš jūros 
pusės turi stiklinį keltuvą.

Saulei leidžiantis į jūrą ir 
sutemus čia nepaprastas vaiz 
das į Marmaris įlanką ir fior
dus. Tūkstančiai miesto žibu
rių vakare meta savo spalvin
gus atspindžius į tamsų jūros 
vandenį, iš kurių lyg besi-

Jachtos, kuriomis plaukiojome po Viduržemio ir Egėjos jūras.

juokdamas žeria į vandenį sa 
vo plačius spindulius mėnu
lio pilnatis. Tačiau mūsų tiks
las buvo ne viešbutyje gyven 
ti, o plaukioti jūroje jachta ir 
gėrėtis fjordais ir kalnuotais 
krantais.

Tad sekantį rytą jau lipo
me į jachtas, kurios iš Marma
ris atplaukė prie viešbučio 
prieplaukos. Kadangi mūsų 
buvo 15 asmenų, tad turėjo
me samdyti dvi jachtas. Vie
na talpina tik 12 asmenų. Da 
bar vienoje įsikūrėm 7 kitoje 
- 8 asmenys ir po tris įgulos 
kiekvienoje. Jachtos turėjo 
kabinas su visais patogu
mais. Maistą tris kartus die
noje mums gamino jachtos 
įgula. Tad gražų ir saulėtą 
rytą atitolome nuo Marmaris 
krantų ir pagal kalnuotus ijor 
dus leidomės tolyn į jūrą. De 
ja bures jachtos negalėjo iš
kelti, nes jūroje viešpatavo vi 
siška ramuma. Reikėjo žino
ma naudotis motoru.

Netrukus pasiekėm ir Egė 
jos jūros pakraščius, kur ka
daise Markus Antonijus ir 
Kleopatra savo meilės dienas 
leido. Žinoma ir Cezaris 
Egipto karalienės nemažai 
meilės skyrė. Jų saulės nu
deginti kūnai ant karštų uolų 
neradę čia atvangos, įsakė 
vergams atvežti smėlio iš 
Sacharos. Vienoje iš čia 
esančių įlankų yra išlikęs ir 
Kleopatros pavadinimas. Ta
čiau netik Kleopatros vardas 
bet smėlis bei uolos, tarp ku
rių šviečia balti paplūdimiai.

Kadangi jachtos prie kran
tų priplaukti negalėjo, tai 
mus iškeldavo į krantą ma
žais laiveliais. Lipome čia į 
kalnus, lankėm turkų gyven
vietes, naujų namų, viešbu
čių statybas ir tt. Visur jautė 
si kylanti krašto ekonomika, 
visur vykdomi dideli užmoji- 
mai turistams patraukti.

Daug kur statomi nauji pra
bangūs viešbučiai, restoranai 
bei parduotuvės. Jau antikinį 
pasaulį pažinome gerai žemy - 
ne, tačiau ir jūra plaukiant jo 
neišvengėm. Dažnai mūsų 
dėmėsi patraukdavo kalnų 
viršūnėse buvusios tvirtovės, 
kurių Turkijoj priskaitoma 
virš 4000, taip pat ir antiki
nių miestų griuvėsiai. Vieną 
tokią vietą nutarėm iš arčiau 
pamatyti, tik mūsų jachtos ne 
galėjo jos pasiekti. Mat rei
kėjo dar mažais laiveliais 
plaukti per liūnus ir aukštus 
švendrynus. Apie 5 km. plau
kę laiveliais pasiekėm kran
tą, kur kadaise buvo romėnų 
kultūros miestas - Kaunos. 
Kaunos yra ant ribos Vidur
žemio jūros ir Egėjaus tarp 
Carias ir Likijos provincijų. 
Vietovė atstoja senųjų gyven 
tojų ir romėnų kultūras. 
Miestas čia buvęs tarp ežero 
ir jūros, todėl buvo pasiekia
mas ir vandens keliu. Tačiau 
vietovė buvo labai nesveika, 
nes čia karšta ir nebuvo vai
sių. Ypač Kristaus laikais šį 

Viešbučių vietos jau patvirtintos. Vietų skaičius ribotas. 
Viešnagės maršrutai Lietuvoje bus nuo 7, 11 ir 14 
dienų.

Norintieji šioje šventėje dalyvauti, galite rezervuoti sau 
vietą siųsdami $250.00 į BALTIC TOURS kelionių 
agentūrą.

BALTIC TOURS
77 Oak St., Suite 4 
Newton, MA 02164 
Tel.: 617-965-8080
Fax: 617-332-7781

miestą daug kas vengdavo. 
Sakoma, kad ir dabar meta
nuose esą tam tikrų bakterijų 
nuo kurių turistai suserga. 
Kaunos buvo žinomas jau 6 
amž pr. Kr. tada čia viešpata
vo persai. Iš dabartinių isto
rinių liekanų yra romėnų ka
pai, karalių mauzoliejus ir bu
vęs fontanas. Taip pat ir teat
ras, tačiau nedidelis. Akropo
lis bizantijos laikais buvo pa
verstas tvirtove.

Skaidrios dienos ir pasa
kiški saulėlydžių vakarai Vi
duržemio ir Egėjos jūroj ne- 
pastcbiamai prabėgo. Grįžo
me atgal prie Marmaris kran
tų į viešbutį. Iš čia vykome 
autobusu toliau į Anatolijos 
vakarus iki Efezo. Ir vėl ta 
pati senų eukaliptų alėja ir 
statūs Tauro kalnai. Autobu
sas sunkiai kopė į kalną, tad 
buvo proga dar pažvelgti že
myn į mėlyną jūrą kur prie 
Marmaris krantinių svajingai 
siūbavosi visa eilė jachtų. 
Marmaris ir jūra daugiau ne
simatė ir mes dabar riedėjo
me per uolėtas aukštumas su 
daugybe žydinčių oleandrų 
krūmų. Kiek pavažiavus nu
sileidome į slėnį, kurio aug
menija jau buvo įpusėjusios 
vasaros nudeginta iki rudu
mo. Iš rudos aplinkos staiga 

iškilo baltos kolonos ir liekni 
topoliai. Visa aplinka čia jau 
kvėpavo antikine atmosfera. 
Tai graikų ir romėnų kultūra 
alsuojantis senasis Efezas. 
Kairėje antikinio miesto kal
nas su legendariniu šv. Mer
gelės Marijos nameliu, o deši
nėje - dabartinis islamiškas 
Efezas.

(Bus daugiau)

• VYTIS IR ALGUTĖ VIR
BICKAI, Danbury, Ct, atnau 
jindami Dirvos prenumeratą 
pridėjo auką 25 dol. Ačiū.

• STASĖ IR MATAS MIC- 
KAI, Medinah, II, atnaujin
dami Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 25 dol. Ačiū.

• DENNIS IR VAIDA TRI
MAKAI, Westlake, Ohio, at
naujindami Dirvos prenume
ratą, pridėjo auką 25 dol. 
Ačiū.

LIETUVOS 
1990 M. DAINŲ 

IR ŠOKIŲ ŠVENTE
ĮVYKS LIEPOS 5-6 D.



DIRVA • 1989 m. gruodžio 14 d.

Aleną Devenieną-Grigaitieną tostu sveikina Lietuvos gen. 
konsulas Anicetas Simutis.

Pagerbė Aleną Devenieną
- Grigatienę

Šių metų gruodžio 1 d. vi
suomenininke Alena Devenie - 
nė-Grigaitienė atšventė 85—jį 
gimtadienį. Ta proga vyras 
Kęstutis Grigaitis ir duktė Da
lia Bobelienė paslapčiom su
organizavo ištaigingam Lake 
wood Country Club, FL. šau
nų pokylį, į kurį sukvietė šei
mos narius, gimines ir arti
miausius draugus iš J.A. Vals 
tijų, Kanados ir iš Lietuvos.

Vakarui nuotakingai vado
vavo iš Ormand Beach, Fl. 
su žmona atvykęs Jonas Dau
gėla. Pusantro šimto dalyvių 
tarpe buvo ir Lietuvos genera
linis konsulas Anicetas Simu
tis su žmona, kuris tarė sukak
tuvininkės veiklos apžvalginį 
žodį.

Dr. K. Bobelis prie sveiki
nimų šiąja proga įteikė jau 

Dalia Bobelienė įteikia savo motinai - sukaktuvininkei svei
kinimų albumą.

anksčiau VLIKo valdybos nu
tartą žymenį.

Sveikintojų tarpe buvo iš 
Lietuvos su žmona atvykęs 
seserėnas Gediminas Tursa, 
kuris įteikė atsivežtą Lietu
vos trispalvę ir perjuosė su
kaktuvininkę meniškai išaus
ta tautine juosta, o duktė Da
lia Bobelienė po jausmingos 
kalbos įteikė meniškai įrištą 
laiškais-prisiminimais sveiki
nusių albumą.

St. Petersburg ALTo pir
mininkas Šukys ilgesniam 
sveikinimo žody aptarė su
kaktuvininkės veiklą, o Klei- 
vienė sveikino BALFo var
du.

Pobūvyje dalyvavo ir Lie
tuvos laisvės kovotojai, buvę 
ilgamečiai sovietų kaliniai, 
Antanas Terleckas ir Vikto-

M /uperior Avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui 

/uperior Zaving/

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio Telefonas: 481-3008 
DARBO VALANDOS: Pirmadieniais uždaryta. refTp 

Kitomis dienomis nuo 9:00 iki 4:00.
Penktadieniais 9:00 iki 6:00. Šeštadieniais 9:00 iki 2:30.

r

lietuviu sodyboje
Rugsėjo mėn. atšventė sa

vo penkerių metų gyvavimo 
sukaktį. Tą dieną sodyboje 
buvo didelė šventė. Buvo 
įdomu, susirinkus visiems gy 
ventojams, žvilgterėti praei
tin ir prisiminti tuos, kurie 
jau iškeliavo amžinybėn, ar 
tuos, kurie pablogėjus sveika ■ 
tai, turėjo persikelti kitur gy
venti. Sodyboje gyveną turi 
būti pajėgūs (fiziniai ir proti
niai) save aprūpinti. Dana 
Čipkienė, sodybos vedėja, 
perskaitė gana ilgoką sąrašą 
buvusių sodybos gyventojų 
viso 37 žnonės, kurie yra gy
venę sodyboje. Jų tarpe 12 
lietuviai, iš 82 originalių. Mi žaidimai. Kiekvieną savaitę, 
rusieji buvo pagerbti tylos mi vidudienį susirenka bendrai 

kavutei. Vyksta rankdarbiai, 
.............. ..... i jiiijiii. i j žaidžia kortomis ir Lt. Buvu

sios sodybos gyventojos a.a. 
Veros Sadmey (Sadauskie
nės) anūkas. Skiff Navar pa
dovanojo sodybai dideliu 
ekranu TV ir filmus. Ben
drai Lietuvių Sodyba skiriasi 
nuo kitų H.U.D. projektų sa
vo unikališkumu.

Be visų šių veikimų, neap 
leidžiamos ir dvasinės gėry
bės. Kiekvieną savaitę yra 
rodoma sekančio sekmadie
nio evangelijos paaiškinimas. 
Nuolatiniai vyksta šv. komu
nijos pamaldos, kurias prave

ras Petkus. Pastarasis pasakė 
jausmingą sveikinimo kalbą. 
Taipgi sveikino ir ilgametis 
kaimynas VI. Žilinskas.

Visiems sveikintojams ir 
dalyviams dėkojo iki ašarų 
sujaudinta sukaktuvininkė 
Alena. Po jos kalbos pokylio 
dalyviai sugiedojo Lietuvos 
himną.

Dalyviai nenoriai skirstėsi 
iš turiningo ir nuotaikingo po 
būvio.

(r)

nute, o gyvieji prisiminti po
kalbiuose.

Šiuo metu sodybos patikė
tinių tarybą sudaro: pirm. Vy 
tenis Čiurlionis, vicepirm. dr. 
Henrikas Brazaitis, sekr. Ni
jolė Maželienė, ižd. Vincas 
Akelaitis, dr. Antanas Butkus 
ir Alexandra Sagienė.

Sodyboje yra labai pajė
gių ir veiklių, visų labui dir
bančių žmonių. Daug darbo 
įdeda kruopščios šeiminin
kės, organizuodamos "pot 
luck" (suneštines bendras va
karienes), kurių metu švenčia 
to mėnesio gimtadienius. Du 
kartus savaitėje vyksta bingo 

da ir šv. komuniją atveža, so
dybos superintendantas Leo
nardas Kedys. Padėka pri
klauso Dievo Motinos parapi
jos klebonui, kun. Gediminui 
Kijauskui S J, kurio rūpesčiu 
ir leidimu tas patarnavimas 
atliekamas. Taip pat kartą sa
vaitėje kalbama rožinis.

Artėjant Kalėdų šven
tėms, kaip kiekvienais me
tais, taip ir šįmet, Clevelando 
skautija-jaunimas, atvyks į 
sodybą su savo kalėdiniu kon - 
ceriu, gruodžio mėn. 18 d. 
7:30 v.v. Tai gražus pavyz
dys, kaip jaunimas ir jų vado
vai atlieka gražų artimo mei
lės darbą. Šis bendravimas 
yra geriausias įrodymas, kad 
Lietuva yra gyva skautų šir
dyse... Visi sodybos gyvento
jai ir tarnautojai jų laukia. 
Kviečiama ir lietuvių visuo
menė, ypatingai skautų tėve
liai, prašoma statyti automo
bilius kitoje kelio pusėje, ap
sipirkimo aikštelėje.

(DC)

ii

PRINTING

FLEXO SUPERVISOR
Large Baltimore area retail pack- 
age mfr. seeking experienced Mer- 
cury/Flexo supervisor. Mušt have 
knovvledge & exp on Flexo printing 
eouipment. Good supervisory & or- 
ganizational skills a mušt. Assume 
responsibility for all shifts. Salary 
open and commensurate with ex- 
perience. Fringe benefits. EOE. 
Send resume with salary reouire- 
ments to: The Maryland Paper Box 
Company, 4545 Annapolis Road, 
Baltimore,.MD 21227

Matas realtors
505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 

(216) 486-2530

RITA MATAS

I
Į

Broker — G.R.I. — C.R.A.

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

DOMINO’S 
P1ZZA

DELIVERS 
OPPORTUNITY:
Now hiring Manager Trainees. Start at 
$15-$ 17 K per year & double your pay 
within the first year. Comprehensive 
benefits pkg.

Please register in advance at

302-737-4833
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TAUPOS kooperatyvas Clevelande aktyviai reiškiasi 

finansinėje ir visuomeninėje veikloje
Teisininkas adv. ALGIRDAS LEONAS

(1904.XH.21 - 1983.IV.28}

Jauniausia Š. Amerikos lie
tuvių kredito kooperatyvų 
narė „Taupa”, pradėjusi savo 
veiklą 1984 m. birželio mėnesį, 
per penkerius su puse metų 
išaugo į tvirtą lietuvių finansinę 
instituciją su 860 narių ir 7.8 
milijono aktyvo. „Taupa”, įsi
jungusi į lietuvių kredito 
kooperatyvų šeimą, skai
čiuojančią arti 23,000 narių su 
daugiau kaip ketvirčiu bilijono 
aktyvo, stipriai prisideda prie 
bendro mūsų tautiečių gerovės 
kėlimo. Vadovaujantis! princi
pu — „ne pelnas, bet sąžiningas 
patarnavimas” ir „Savi pas 
savus”, kooperatyvas nestovi 
nuošaliai nuo lietuviškųjų 
reikalų. Nors pagrindinis 
uždavinys yra geriau ir sąžinin
giau patarnauti savo nariams, 
mokėti aukštenius nuošimčius 
už taupymo ir investavimo 
sąskaitas, teikti paskolas ir 
kreditus palankesnėmis sąly
gomis bei nemokamai atlikti 
įvairius patarnavimus, eko
nomiškai tvarkant administra
vimo ir kitas išlaidas. „Taupa” 
iš savo operacijų gauna pelno. 
Kooperatyvo uždarbio rezulta
tais džiaugiasi Šv. Kazimiero li
tuanistinė mokykla. Vasario 
16-sios gimnazija, Lietuvių 
religinė šalpa, Balfas, „Tėvynės 
garsai”, „Dirva”, Draugas” ir 
įvairios organizacijos jų švenčių 
ar renginių progomis, jaunimo 
organizacijos ir kt. Kooperaty
vas jautriai stebi Lietuvos lais
vėjimo eigą ir savo įnašu 
prisideda prie jo stiprinimo: 
aukota dr. Šapokos istorijai 
išleisti,-t „Ratilio”, Vilniaus 
universiteto ansamblio, vi
suomenininkų bei menininkų 
gastrolių išlaidoms padengti ir 
pan. Čia uždirbtas doleris grįžta 
pas savus svarbių tautinių 
uždavinių realizavimui. Niekas 
nepadės, jei mes patys su
jungtomis rankomis nesi- 
jungsimę talkon, dabar taip 
reikalingon ir čia ir atgimstan

‘Taupa
Litkuaman Credit ‘Union 

Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

767 Lašt 18Stk Street

Ctevetand, Okio 44119

(216) 481-6677

įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

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

Visi Bankiniai Patarnavimai

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

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

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

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

Mūsų Tikslas: Ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.

čioje Lietuvoje. „Taupa” yra 
vienas iš tų jungiančių 
veiksnių, duodančių konkrečią 
finansinę parai į. Koopera-, 
tyvas atlieka dvigubą vaidmenį 
— finansinį ir tautinį. Būti jo 
nariu naudinga ir garbinga.

„Taupa” veikianti nuosa- 
vuose namuose, 767 E. 185 g- 
vėje, atidaryta kasdien, išskyrus 
pirmadienius, nuo 9-4 vai. p.p. 
ir sekmadieniais, savo skyriuje 
Dievo Motinos parapijos 
patalpose, nuo 11 iki 12 vai. 
ryto. Atlieka visas bankines 
operacijas: taupymo ir inves
tavimo sąskaitos, paskolos ir 
kreditas, eilė kitų patarnavimų: 
piniginės perlaidos, kelionių 
čekiai, dokumentų notari- 
zavimas, JAV taupymo bonai, 
pinigų persiuntimas telegrafu, 
automatinis paskolų mokėji
mas.

Dabar „Taupoje” galima įsi
gyti Master Card, atlikti tiesio
ginius Sočiai Security pervedi
mus į narių sąskaitas, atidaryti 
checking, paveldėjimo, IRA 
sąskaitas ir kt.

Kooperatyvas savo nariams 
veltui išduoda ASSET korteles 
(ATM) — Automatic Teller 
Machine), kurias galima 
naudoti visose ATM stotyse. O 
specialūs reikalai, kaip iškvie
timai iš Lietuvos, dokumentų 
tvirtinimas ir kiti atliekami 
„Taupos” bendradarbės Nijolės 
Rukšėnienės. Žodžiu „Taupa” 
tapo labai reikalingu tarnybos 
centru, kur lietuvis savo 
gimtąja kalba randa malonų, 
greitą ir sąžiningą pa
tarnavimą. Jos iniciatorius, Vy
tautas Staškus, Aleksas 
Spirikaitis, Nijolė Rukšėnienė, 
Rima Nasvytienė ir Gražina 
Varnienė yra „Taupos” pasi
sekimo liudininkai. Nariai, 
kurių taupymo sąskaitos ap
draustos iki 100,000 dol. JAV 
valdžios agentūros, yra vertin
gi jos bendradarbiai, šeimos 
nariai, kuriems ir lietuviškieji 

reikalai yra jų gyvenimo neat
skiriama dalis.

Vytautas A. Staškus yra uolus 
kredito kooperatyvų minties 
puoselėtojas. Jo iniciatyva 1988 
m. spalio 29 buvo sušauktas 
pirmasis Kanados ir JAV 
lietuvių kredito kooperatyvų 
suvažiavimas Clevelande. Šeš
tajame mokslo ir kūrybos 
simpoziume, lapkričio mėn. 
vykusiam Chicagoje, jią turėjo 
skaityti pranešimą apie kredito 
kooperatyvus tema „Bendroji 
veikla — nepaprasto stiprumo 
rezultatai”, bet, pašaukus jį 
teismo , jury duty” pareigoms, 
negalėjo asmeniškai to atlikti.

V. Rociūnas

JOURNEYMEN 
OR 1ST CLASS

W & S TURRET LATHE 
OPERATORS 

MUŠT DO OWN SĖT UPS.
OVERTIME

STEADY WORK & BENEFITS
NOVA MACHINE 

PRODUCTS
18685 Sheldon Road

Middleburgh Hts., Ohio 44130 
216-267-3200

(41-50)

PRODUCTION/ROLL MILL 
Excellent career opportunity for hard 
vvorking, hands-on inidividual to sėt 
up Roll Mills. Experience reųuired. 
We offer an excel. starting salary in- 
cluding company paid benfits

F-BF INDUSTRIES
SOUTHAMPTON, PA 

215-322-7110 
(45-48)

ATTENTION -
GOVERNMENT HOMES FROM $1 

(U-repair).
Delinquent tax property. Repossessions.
CaD 1-602-838-8885 Ext. GH 1753
(4749)

REGISTERED NURSES
Full and part time. Northville Regionai Psychiatric 
Hospital has openings for scvcral staff Nurscs (R.N.) 
and First-Line Supervisors or resident care staff on an 
8-h£ shift. (R.N.II). These positions require a diplomą 
or Bachelor degree in Nursing and Michigan licensurc. 
Psychiatric nursing cxperience is prcfcrred, not re- 
ųuircd. Salaries are $14.84 an hr, / $30,985 yr. or 
$16.28 an hr. / 33,992 yr. Additional 5% for aftemoon 
and midnight shifts. Excellent fringe benefits. An 
equal opportunity employer. If interested, call Mn. 
Hali, R.N., at (313) 349-1800 ext. 2231 
NORTHVILLE REGIONAL PSYCHIATRIC HOS
PITAL 41001 Seven Mile, Northville, MI 48167 
EOF.

REGISTERED NURSES
(Part time contractural) needed at Northville Regionai 
Psychiatric Hospital. Shifts are 7 a.m. to 3:30 pun.; 3 
p.m. to 11:30 pjn. and 11:15 p.m. to 7:15 aun. These 
may be adjustcd on an individual basis. Pay rate up to 
$25 an hour. Please contact Mrs. Hali, Director of 
Nursing, at (313) 349-1800 ext. 2231. Address: 
NORTHVILLE REGIONAL PSYCHIATRIC HOS
PITAL 41001 Seven Mile, Northville, MI 48167 
EOE

Manufacturinf

VIKINGYACHTCO.VIKING YACHT CO., fhe leadino boaf rrrfg, has been making hi-gual, oleasure erai 1 for over 25 yrs. Pre- sent demand as well as future needs have creaied a need tor responsible people wilh a fechnical or eraft background relaled to: 
•CARPENTRY/

WOOD VVORKING
• MECHANICAL
• ELECTRICAL 
•SUPPORT AREAS 
•WAREHOUSE
• ENGINEERING/ 

Technical SupportExp in these areas is a plūs, bow- ever VIKING is also looking for individuali, who mav aualifv, for an extensive training program.VIKING ofters competilive wages, exceil benefits pkg & pieasant & sale vvorking environment.If vou are interested, in ioining a grovving & challenging company, we invife vou to our "JOB FAIR", which will be held on Saturdav, 8.30-3:30, at our facility on Route 9 & the Bass River, New Grefna, NJ. Please call Sandy Greene, Personel office, for aopt & 
an application to the JOB FAIR ai 

609-296-4898 Resume ot work history is pref.
VIKING it an EOE, m/f.

MACH. OPERATOR/MAIL 
HOUSE F/T PM. Ex- 
por'd. on Imtrlin* ma« 
cMno a +. Gd. įtart. ui. & 
bnfH. CaH M. SMUne, 
215-456-1100, 9am-lpm.

85-rių metų gimimo die
nos sukakties proga, prisimin 
kime taurų Lietuvos patriotą, 
a.a. Algirdą Leoną, kuriam 
nelemta buvo šios sukakties 
sulaukti.

Šiuo laiku, kada viena po 
kitos spontaniškai kyla sovie 
tų teroristinio režimo paverg
tos tautos, kada mūsų bran
gioje Tėvynėje plevėsuoja 
trispalvė, šaukdama į sunkią 
kovą už šviesesnę ateitį, už 
laisvę ir teisėtumą, skaudu 
yra, kad užgesusios jo akys 
nemato to kelio į prisikėlimą, 
to veržimąsi į laisvę.

Jam, kuris nuo 16-os me
tų amžiaus su šautuvu ranko
se kovojo už Lietuvos nepri
klausomybę, Klaipėdos suki
limo dalyviui, VLIK’o talki
ninkui sunkiuose 1943-se 
metuose, nenuilstomam vei
kėjui ir organizatoriui tremty 
je, giliai savo Tėvynę mylin
čiam patriotui, šis mūsų tau
tos prisikėlimas šviestų kaip 
saulės spindulys tamsos ap- 

JAKUBS AND SON
4s-

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

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs S chm i d t
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

gaubtoj aplinkoje ir būtų visų 
jo vilčių, siekimų ir darbų 
įprasminimas.

Deja, nesulaukė jis šių 
šviesesnių, daug vilčių žadi
nančių dienų... Savo mintyse 
ir maldose prisiminkime Al
girdą, aukojusį savo gyveni
mą ir darbus dėl savo Tėvy
nės ir tautos laisvės ir švie
sesnio rytojaus.

Galina Leonienė.

• ALDONA ADOMONIE
NĖ, Osterville, Ma, atnaujin 
dama Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 75 dol. Širdin 
gas ačiū.

• DONATAS IR BARBA
RA JANUTAI, Berkeley, Ca, 
Dirvai paremti atsiuntė 25 
dol. Ačiū.

ATTENTION -
GOVERNMENT SEIZED VEHICLES 

from $100.
Fords, Mercedes, Corvettes,Chevys. 

Surplus Buyers Guide. 
1-602-838-8885 Ext. A 1753 

(4J49)
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Stipendininkė iš Lietuvos

• LB CLEVELANDO apy 
linkės valdyba, kuriai pirmi 
ninkauja Vytautas Brizgys, 
per ižd. Mečį Aukštuolį, at
siuntė 50 dol. auką, įvertin
dama Dirvos dėmesį LB 
apylinkės renginiams ir dar
bams, tuo palengvindama 
visuomeninių darbų naštą. 
Dėkojame už auką.

- * VILNIEČIŲ Vaclovo 
Daunoro, Roberto Bekionio 
ir Algirdo Grašio koncertas 
Clevelande įvyks sausio 13 

Vilnius operos solistas 
Vaclovas Daunoras

Pianistas — akompaniatorius 
Robertas Bekionis

Vilniaus Jaunimo teatro 
aktorius Algirdas Grašys

*<•»•• M »

d. 6 v.v. Dievo Motinos para 
pijos salėje. Rengia Cleve
lando Židinietės.

* KŪČIOS Šv. Jurgio pa
rapijoje rengiamos gruodžio
24 d. 9:30 v.v. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti. Auka 
10 dol. asmeniui.

• DR. NELĖ IR GERAR
DAS JUŠKĖNAI, Cleveland, 
Ohio, atnaujindami Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką
25 dol. Ačiū.

• TĖVYNĖS GARSŲ 
radijas mini keturiasdešimt 
metų darbo sukaktį. Paruoš 
ta apie 3000 programų, susi
krovė didelis archyvas, radi
jo progamoms ruošti paskir 
ta tūkstančiai darbo valandų

Paremkite Tėvynės Gar
sų radiją šios gražios sukak
ties ir ilgų metų kantraus ir 
kūrybingo darbo proga. 
Aukas siųskite: Tėvynės 
Garsai, 4249 Lambert Rd., 
Cleveland, Ohio 44121.

IŠKILUS KONCERTAS
Lietuvos operos solistė 

Regina Maciūtė ir koncert
meisterė pianistė Gražina 
Landsbergienė koncertavo 
Clevelando lietuviams gruo
džio 10 d., sekmadienį, Die 
vo Motinos parapijos salėje.

Po koncerto buvo kavutė 
ir susitikimas su viešniomis 
parapijos svetainėje. Rengė
jai - Dievo Motinos parapi
ja ir Tėvynės Garsų radijas. 
Šiuo iškiliu koncertu Cleve
lando lietuviai užbaigė 
1989 metų kultūrinių įvy
kių sezoną.

* NAUJA MAGISTRĖ 
Saulė (Kazėnai tė) Narbutai- 
tienė šią vasarą Clevelando 
valstybiniam universitete įsi
gijo magistro laipsnį sveika
tos administracijos srityje. 
Saulė turi bakalauro laipsnį 
gydomosios terapijos srityje.

Baigė šv. Kazimiero litua
nistinę mokyklą ir aukštes
niuosius lituanistinius kur
sus. Daug metų šoko Grandi 
nėlėj ir su koncertais keliavo 
Europoje ir Australijoje. Yra 
skautė ir nuo mažens priklau
sė Neringos skaučių tuntui.

Šiuo metu dirba Mt. Sinai 
medicinos centre ir yra reha- 
bilitacijos departamento di
rektorė. Šiam departamentui 
priklauso fizinės bei gydomo
sios terapijos ir kalbos patolo
gijos skyriai.

Saulė ir jos vyras inžinie
rius Marius Narbutaičiai gy
vena Clevelando priemiesty
je, Brecksville, Ohio.

Stipendininkė Jolanta Macevičiūtė.

Jolanta Macevičiūtė, stu
dentė iš Lietuvos, jau kone 
keturi mėnesiai gyvena ir 
mokosi JAV-se, Wellesley 
koledže, MA. Sidabro me
daliu baigusi vidurinę mo
kyklą, ji labai gerai išlaikė 
stojamuosius egzaminus į 
Vilniaus universiteto filolo
gijos fakultetą, pasirinkda
ma anglų kalbos ir literatū
ros specialybę. Tris kursus 
baigė labai gerais dalykų 
įvertinimais. Nuo studijų 
laisvu laiku darbavosi Radi 
jo ir televizijos komitete už
sienio laidų redakcijoje, bu
vo išrinkta universiteto inter- 
klubo prezidente, baigė gi
dų kursus ir dirbo Lietuvos 
inturistų gide. Fakulteto va
dovybė išrinko ją metų lai
ko stažuotei Amerikoje ir 
universiteto mokslinė tary
ba patvirtino jos kandidatū
rą.

Kelionę organizavo Są
jungos švietimo ministerija, 
studentų pasikeitimo su 
Amerika principu. Iš viso 
pasiųsti mokytis penki įvai

Clevelande Įvykusioje LV tarybos seesijoje, Tėvynės Garsų radijo vedėjas Juozas Stempužis 
(kairėje) jrekordavo pasikalbėjimus su Tarybos pirm. Angele Nelsiene ir Sąjūdžio nariais V. Antanai
čiu ir Arvydu Juozaičiu.

rių specialybių Lietuvos uni 
versiteto studentai. Tai yra 
pirmieji, kurie peržengė 
Amerikos koledžų slenkstį.

Jolanta greit apsiprato su 
naujais reikalavimais, labai 
patenkinta mokslu ir gyveni 
mu čionai. Bostone dažnai 
susitinka su lietuviais jų or
ganizuojamuose susirinki
muose, įsigijo daug gerų 
naujų draugų tiek lietuvių, 
tiek amerikiečių tarpe.

Padėkos savaitgalyje Jo
lanta buvo atvykusi į Moks
lo ir Kūrybos simpoziumą 
Chicagoje, kur susitiko ir su 
savo mama Danute Macevi- 
čiene, Vilniaus Eksperimen 
tinės Medicinos Tyrimo In
stituto Farmakologijos sky
riaus vedėja, davusia ten 
pranešimą savo srityje.

ATTENTION: EARN MONEY 
READING BOOKSI 

$32,000/yr income potential Details.
(1) 602 - 838 - 8885 Ext. Bk 1753

(45-47)

ATVYKSTA 
ANSAMBLIS VILNIUS
Lietuvių kultūrinio darže

lio draugija pakvietė kon
certui tautinės muzikos an
samblį VILNIUS. Koncer
tas įvyks sausio 20 d. Dievo 
Motinos parapijos salėje.

Ansamblio dalyviai dai
nuoja ir groja įvairiais lietu
vių liaudies instrumentais. 
Programoje - senovinės ori
ginalios ir harmonizuotos 
lietuvių liaudies dainos, kan
klių birbynių, skudučių, ar
monikos muzika.

Nuotaikingą programą 
ves Remigijus Vilkaitis ir 
Arūnas Storpirštis, žinomi 
Jaunimo Teatro aktoriai ir 
jų šmaikščios intermedijos 
suteiks Jum daug smagių 
akimirkų koncertų metu.

Šiais metais ansamblis la
bai sėkmingai reprezentavo 
Lietuvos kultūros dienas 
Australijoje.

FORKLIFT 
MECHANICS

Established dealership looking 
for experienced Mechanic.

Knovvledge of 
hydraulics, electrical system 

and engines 
required.

We are looking for people 
who want to grow with us 

while 
earning a competitive wage 
and enjoying good benefits. 

Call
(313) 584 - 4550

Ask for Service Manager
BROCKMAN FORKLIFT 

15800 Tireman St.Detroit, MI 48228 
(43-45)

CNC MACHINISTS & 
LATHE OPERATORS

A very Aggresive, Growing, 
High Tech Company East of Pittsburgh 

seeks skilled
CNC Machining Center & 

CNC Lathe Operators. 
To work 2nd & 3rd shifts 

on statė of the art equipment doing olose 
tolerance work.

Sent resume to:
Attn: Human Resource Dept. 

LEYBOLD VACUUM PRODUCTS INC.
5700 Mellon Road
Export, PA 15632

An EquaJ Opportunity Employer M/F/H/V 
(41-48)



DIRVA
Prisimins Juozą 

Tūbelį
Juozas Tūbelis agronomas 

laisvosios Lietuvos finansi
ninkas, ministeris ir min. pir
mininkas. Jis mirė 1939 m. 
rugsėjo 30 d. Kaune, būda
mas Lietuvos Banko valdyto
jo pareigose.

Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos Chicagos sky
rius rengia šio didžio lietuvio 
paminėjimą, 1989 m. gruo
džio 17 d. 2 vai. p.p. Lietu
vių tautiniuose namuose, ChL 
cagoje.

Minėjimo programoje: 
agr. ekonomisto Igno Andra- 
šiūno paskaita, Marijos Tūbe 
lytės-Kuhlmann atsiminimai 
ir kt. Minėjime kviečiami da1- 
lyvauti visi lietuviai.

ST. PETERSBURG
NEOLITUANŲ 
ŠVENTĖ

Korp! Neo-Lithuania Flo
ridos padalinys lapkričio 25 
d. suruošė korporacijos 67- 
rių metų įsikūrimo minėji
mą St. Petersburgo lietuvių 
klubo salėje. Ta pačia pro
ga buvo prisiminta korpo
racijos Garbės nario kun. 
Juozo Tumo-Vaižganto 120 
metų gimimo sukaktis.

Floridos padalinio pirm. 
Antanas Kašuba tarė atidaro
mąjį žodį ir pasveikino gau
siai susirinkusius. Buvo su

KALĖDŲ ŠVENČIŲ

NAUJŲJŲ METŲ PROGA

sveikiname savo draugus, bičiulius 
ir pažįstamus - linkėdami

geriausios sėkmės!

1989m.,Avon,Ma.

Tuntininkė j.s. Violeta Paulienė (kairėj) su programą atlikusiomis Toronto "Sutartinės sesėmis ir 
savo talkininkėmis Nerijos tn. dvidešimtmečio šventėje lapkričio 19 d. Jaunimo Centre, Chicagoje.

giedotas Tautos himnas, su
sikaupimo minute pagerbti 
mirusieji Korporacijos na
riai. Toliau jis davė korpo
racijos įsikūrimo ir gyvavi
mo apžvalgą.

Vyr. Valdybos vicepirm. 
Audronė Gulbinienė, atvy
kusi iš Chicagos, sveikino 
rengėjus ir svečius, prisimi
nė garbės narius ir steigėjus, 
pasidžiaugė Floridos padali
nio gražiu įnašu Korporaci
jos veikloje. Jos žodžiu bu
vo užbaigta Korp! sukakties 
minėjimo dalis.

Toliau sekė kan. Juozo 
Tumo-Vaižganto 120 metų 
gimimo sukakties minėji
mas. Rašytoja Dalila Mac- 
kialienė davė trumpą, bet 
išsamią kan J. Tumo-Vaiž
ganto kūrybos apžvalgą, 
išryškindama jo šviesią ir 
plačios apimties asmenybę 
- politikas ir kunigas, rašy
tojas, kritikas, publicistas, 
visuomenininkas.

Apolonija Matkevičiūtė- 
Steponavičienė ir Petras Ste
ponavičius, Vilniaus Jauni
mo Teatro aktoriai, atliko 
meninę dalį - etninės dai
nos, kan. J. Tumo-Vaižgan
to kūrybos skaitymas, jumo
ristinis vaizdelis. Užbaigė
P. Steponavičiaus eilėraščiu 
"Brangioji mano Lietuva". 
Buvo taip pat parodyta Lie
tuvos televizijos režisuota 
vaizdajuostė apie kan. Juo
zą Tumą-Vaižgantą ir jo gy 
venimą.

Eleonora ir Aleksandras 
Griauzdės

Nerijos jūrų skaučių tuntas .Chicagoje .atšventė savo dvidešimtąjį gimtadienį iškilminga sueiga ir 
vaišėmis Jaunimo Centre lapkričio 19 d. Nuotraukoje dalis nerijiečių su viešniomis- svečiais šventė
je. Pačioje kairėje stovi Vidurio Rajono Vadeivė Irena Lileikienė, buv. VS Malvina Jonikienė ir Jūrų 
Skaučių Sk. Vedėja Dalia Sruogaitė, vidury - Nerijos Tn. tuntininkė Violeta Paulienė ir Jūrų Skautų Sk. 
Vedėjas dr. A. Paulius, dešinėje - 'Skautybės Kelio' red. Irena Regienė, Vyriausia Skautininke Stefa 
Gedgaudienė ir kun. J. Vaišnys.

Minėjimas baigtas Mairo
nio, Korp! Neo-Lithuania 
Garbės nario, giesme "Lietu
va brangi". Po minėjimo pa 
bendrauta prie kavutės. Vi
sam vakarui sumaniai vado
vavo Korp! Garbės fil. Ge
novaitė Modestienė.

Sekmadienį, lapkričio 26 
d. 1 vai. po pietų, Šv. Var
do bažnyčioje, už mirusius 
korporantus šv. Mišias atna
šavo kun. Jonas Gasiūnas. 
Solo ir duetu giedojo Birutė 
Diškėnienė ir Aleksas Ku- 
sinskas, vargonais palydint 
muz. Albertui Mateikai.

V. Gruzdys

* DR. D. DEGĖSIO PAS
KAITA Lapkričio mėn. 12 d. 
St Petersburgo klubo Kultūri 
nių popiečių ratelio iniciaty
va buvo pakviestas neseniai 
St. Petersburge apsigyvenęs 
dr. Danielius Degėsys pakal
bėti ką nors apie sveikatą. 
Jis pasirinko temą "Kūno svo 
ris, dietos, cholesterolis ir kū
no mankšta". Su susirinku
siais tautiečiais dr. Degėsį su 
pažindino Kultūrinių popie
čių ratelio pirmininkė A. Kar 
nienė.

Gausiai susirinkusiems 
pietų dalyviams dr. Degesys 

suprantama kalba ir jam 
įprastu patraukliu stiliumi pa
sakojo, kas valgytina ir kas 
ne ir ką žmogus turi daryti, 
kad galėtų be didesnių kūno 
sutrikimų ar negalavimų il
giau gyventi, kaip paveikia 
žmogaus kūną m ankšta-vaikš
čiojimas, plaukimas, arba kas 
pasidaro su tais, kurie kasdie 
ną ilgas valandas nejudėdami 
sėdi.

Paskaita buvo įdomi, ak
tuali, gerai paruošta ir ypatin 
gai pritaikinta vyresnio am
žiaus žmonėms, kurių nema
žai gyvena St. Petersburge. 
Apie 300 pietų dalyvių nuo
širdžiais plojimais išreiškė 
dr. Degėsiui ir jį pakvietu
siam Kultūrinių popiečių ra
teliui padėką už naudingą po - 
pietę.

• JUOZĖ ir JONAS DAU 
GĖLAI iš Floridos Šv. Kalė
dų ir Naujųjų Metų progomis 
širdingai sveikina visus arti
muosius ir pažįstamus.

Kalėdinių atviručių vieto
je aukoja lietuviškai spaudai.

• ALFONSAS PIMPĖ, Chi 
cago, IL, atnaujindamas sa
vo prenumeratą ir pridėjęs 
20 dol. auką, kartu užprenu 
meravo Dirvą, kaip kalėdi
nę dovaną, Mirgai Valaitis, 
Dublin, Ohio. Ačiū už para
mą Dirvai ir linksmų Šven
čių.

• LB CAPE COD apylin
kė, per ižd. Ireną Jansonie- 
nę, Dirvai paremti atsiuntė 
50 dol. su linkėjimais ir toli
mesnei sėkmei kilniame dar 
be. Dėkojame už linkėji
mus ir auką.

• JADVYGA KUNCAITIE- 
NĖ, Sarasota, Fl, atnaujinda
ma Dirvos prenumeratą, pri 
dėjo auką 25 dol. Ačiū.

• ONA VILĖNIŠKIENĖ, 
Dorchester, Ma. atnaujinda
ma Dirvos prenumeratą, pri 
dėjo auką 25 dol. Ačiū.

• ANTANAS ir FRANCES 
ŠOŠĖS, Chicagoje, atnaujin
dami Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 25 dol. Ačiū.

PARAMA DIRVAI
Atnaujindami prenu

meratą ir kitomis progo
mis Dirvai aukojo:

K. Balas, Cleveland .................... 5.00
O. Mekišienė, Los Angeles ........ 5.00
G. Matas, Independence ...... 10.00
LB Cape Cod Apyl

Valdyba..............................50.00
Dr. K. Pautienis, Pompano B. ... 10.00 
A. Rukšėnas, Cleveland ............. 5.00
Dr. H. Brazaitis, Cleveland ....... 25.00
J. Slivinskas, Indialantic ........... 10.00
Dr. A. Čepulis, Wiiioughby ...... 25.00
J. Skavicius, Parma ................... 5.00
A. Pimpė, Chicago ..................... 20.00
P. Mašalaitis, Wayne ................. 10.00
Ed. Šulaitis, Cicero .................... 5.00
V. Bublienė, Philadelphia ......... 10.00
R. Lukas, Elizabeth ................... 10.00
S. Maurukas, Algonquin .......... 10.00
S. M. Mickus, Medinah ............ 25.00
V. Juodka, Chicago .................. 10.00
G. Leonienė, Bradford .............. 40.00
D. Januta, Berkley .................... 25.00
E. Steponavičienė, Euclid ...... 10.00
Dr. N. ir G. Juškėnai,

Cleveland ............................... 25.00
J. Malakauskas, Watertown ....... 5.00
A. Adomonienė, Osterville ....  75.00
T. Mečkauskas, Lansing .......... 10.00
D. Trimakas, YVetiake .................25.00
E. Balanda, Cleveland ............... 5.00
A. Česonis, Linwood .................. 5.00
I. Simonaitis, Bloomfield ........... 5.00
V. Virbickas, Danbury .............. 25.00
R. Minkūnas, Seven Hills ........ 10.00
J. Vidunas, Aubum ................... 10.00
V. Jnaušauskas, Lnaqueul ......... 5.00
J.. Liauba, Cincinnatti ............... 15.00
V. Staskevičienė, Detroit ........ 10.00
A. Kazilis, Colgan ..................... 10.00
L. Garbačiauskas, Wasaga ........ 5.00
J. Kuncaitienė, Sarasota ........... 25.00
V. Gruzdys, St. Peters’g ........... 10.00
A. Stempužiene, Cleveland ...... 5.00
E. Valiukonienė, Boston .......... 5.00
J. Valiūnas, Shrewsbury ............. 5.00
O. Vilėniškienė, Dorchester ..... 25.00
LB Clevelando

Apyl. Valdyba .....................50.00
P. Kuras, Waterbury ................... 5.00
A. Krakauskas, Chicago .......... 15.00
P. Pečiulis, Chicago .................. 15.00
S. Bliudnikas, Rochester ........... 5.00
R. Nemickas, :Highland ............. 2.00
A. Milaknis, S. Monica ............ 10.00
J. Kaunas, Cleveland .................. 5.00
R. Petrulis, Fl. Lauderdale ......... 15.00
T. Jurcys, Palos Hills ................ 10.00
J. Balys, Silver Springs ............... 0.01
L. Kerulis, Chicago ..................... 5.00
K. Kikutis, Collinsville .............. 15.00
P. Dovydaitis, Los Angeles ........ 5.00
A. Česnavičius, Rich’d Hill ... 10.00 
A. Šošė, Chicago ....................... 25.00
S. Pociulis, Kenosha ................... 5.00
V.BarmtlS, Los Angeles ........... 10.00
Gr. Miller, Wheeling ..................  5.00
J. Daniliauskas, Stamford ........ 10.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame.

OPPORTUNITY 
for REGISTERED NURSE 

weekends for a 102 bed skilled nursing facility. 
7 AM-3PM shift. Salary commen-surate with 
experience. Apply call or write to: Administrator 

St. Anthony’s Nursing Center 
31830 Ryan, VVarren, MI 48092 

(313)-977-7724
(45-47)
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