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Gorbačiovas Lietuvoje
Žingsnis į nepriklausomybę?

Vytautas Meškauskas

Ko gero įeisim į istoriją, 
kaip tauta, kuri nuvertė Gor
bačiovą! Pasaulio akyse dėl 
to nusipclnysim abejotiną 
garbę, nes jam atrodo, kad 
Gorbačiovas Centro ir Rytų 
Europai atidarė vartus į di
desnę laisvę ir gal būt gerbū
vį. Negalima paneigti to
kios pažiūros teisingumo.

Jei taip, kodėl šimtai tūks
tančių lietuvių pereitą savai
tę Gorbačiovą sutiko manda
giai, bet ne dėkingai?

Faktinai jis net prašė lie
tuvių, kad tie neatsiskirtų, 
nes tai ne tik pakenktų jo pe- 
restroikai, bet ir jam, išva
duotojui, asmeniškai. Ar 
tai ne baisi likimo ironija?

Atsakymas gal būt yra 
toks, kad Gorbačiovas, at
leisdamas varžtus neturėjo 
vizijos, koks turėtų būti nau
jas pasaulis. Oficialiai - jis 
tik norėjo pagerinti komu
nistų partiją. Greičiausiai 
tai ir buvo vienintelis kelias 
į bet kokias reformas, nes 
kompartija kontroliavo visą 
sovietinį gyvenimą ir nebū
tų leidusi iškilti tokiam, ku
ris nori sunaikinti pagrindą 
kolegom.

Tokioje padėtyje Lietu
vos komunistai, atgavę lais
vę patikrinti savo populiaru 
mą masėse, negalėdami pa
gerinti gerbūvio, kuris tvar
komas iš Maskvos, turėjo 
griebtis jiems vienintelio į 
populiarumą likusio kelio - 
nacionalizmo. Tai logiškai 
vedė prie nepriklausomybės 
reikalavimo, metant kaltę 
už visas nelaimes maskvi- 
niam centralizmui. Tai atiti
ko tiesai, nes viską diriguo
dama Maskva priėmė ir visą 
atsakomybę.

Šito Gorbačiovas nenu
matė ar, kiekvienu atveju, 
nedavertino tikėdamasis, 
kad prasidėjęs ūkinis atkuti
mas nacionalizmo bangas ra 
mins, o ne kurstys. Apsižiū*

APAČIOJE: Vaizdas iš 
demonstracijų Vilniuje, 
pasitinkant Gorbačiovą... 

rėjęs - jis norėjo vėl grąžin
ti primatą partijai, bet ji jau 
negalėjo tuo pasinaudoti, 
nes buvo per daug susikom
promitavusi, o pragyveni
mo lygis, vietoje kilęs, pra
dėjo smarkokai kristi. Vie
tos komunistų vadai, para
gavę laisvės, nenorėjo jos at
sisakyti. Taip susiklosčius, 
jau buvo sunku griebtis jė
gos, nes tai panaikintų visą 
perestroiką. Senoji tvarka 
visuotiniu įsitikinimu buvo 
netikusi.

Štai kodėl Gorbačiovas 
nuskubėjo Lietuvos prašyti 
neatsiskirti, nors praktiškai 
tai nelengva padaryti, kai vi
sos įmonės ir įstaigos veikia 
pagal Maskvos nustatytą pla
ną, pagal jį gauna žaliavas 
ir pagal jį atiduoda. Len
gviau būtų siekti nepriklau
somybės gavus didesnę ūki
nę savivaldą, kada įmonės 
Sovietijos rėmuose galėtų 
pačios pirktis žaliavą, ga
minti kas turi pareikalavimą 
ir savo produkcija parduoti 
daugiausia siūlantiems pir
kėjams.

Faktinai prie to turėtų 
būti einama jau šiais metais, 
bet priimti tuo reikalu įsta
tymai labai neaiškūs, o nu
statant taisykles jiems vyk
dyti būtų reikėję tiek daug 
kovoti su centrinėm Mas
kvos žinybom, kad tas pla
nas atrodo neberealus. Tai 
paskatino pabaltiečius rei
kalauti pirmiausia nepriklau
somybės iš principo, vėliau 
susitariant dėl bendrų inte
resų, kurie verčia bendra
darbiauti ir ... net labai 
glaudžiai.

Užsienio stebėtojams tai 
labai sunku suprasti. Jų ne
įtikinsi, kad Pabaltijo valsty
bių suverenumo atstatymas 
yra svarbesnis už asmenišką 
Gorbačiovo išsilaikymą val
džioje, su kuriuo yra susiju
sios visos vakariečių taikos 
ir gerbūvio išlaikymo viltys. 
Spaudoje jau pabėžiamas pa
radoksas, kad JAV - per 40

(Nukelta į 4 psl.)

A. A. POVILAS P. DARGIS V. Gedgaudo nuotr.

MIRĖ SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE 
PREZIDENTAS POVILAS P. DARGIS

Vytautas Kasniūnas

Pereitą penktadienį, sau
sio 12 d., Pittsburgho ligo
ninėje po trečios širdies ata
kos mirė ilgametis Susivie
nijimo LietuviųAmerikoje 
prezidentas Povilas P. Dar
gis, eidamas 84 metus. Nu
liūdime liko žmona Gertrū
da

Velionis gimė Viekšniuo 
se, Mažeikių apskr. 1905 m 
rugsėjo 24 dieną. Pernai 
SLA Seime Clevelande jis 
buvo išrinktas garbės nariu.

Palaidotas sausio 15 d., 
dalyvaujant tik šeimos na
riams ir SLA vykdomajai 
tarybai: vicepirm. dr. V. 
Dargiui, gen. sekr. G. Mei- 
liūnienei, ižd. K. Austin, iž
do globėjui V. Kasniūnui ir 
daktarui kvotėjui dr. K. Bo
beliui.

Povilas Dargis, viekšnietis, 
žemaitis, gražiai išlaikęs savo 
tėviškės tarmę, gyvenimo die
nas puošė meile tėvynei ir lie
tuviams. Atsisveikinant su sa
vaisiais pasakyti žodžiai “Iki 
pasimatymo” neišsipildė, bet 
lyg gyva priesaika liko išsa
kanti meilę tėviškei ir bro
liams.

Ankstyvoje jaunystėje įsi
jungęs į kultūrinį darbą, jį plė
tė su kiekviena baigta gimna
zijos klase. Baigęs Šiaulių 
gimnaziją 1925 m., universite

te studijavo teisę, įsijungė į 
korporacijos Neo — Lithuania 
veiklą, kuriai kelia rodė Vaiž
ganto tautiškumas, meilė sa
vajai žemei. Kaip ir daugu
mas plunksnos žmonių, 
pradėjo rašyti eilėraščius. Mė
go dainuoti, vaidinti ir visa 
jaunystės energija jungėsi į vi
suomeninį gyvenimą, mėgo 
dirbti su kaimo jaunimu.

Anks ty voje jaunystėje pradė
jo domėtis Amerikos lietuvių 
gyvenimu, kur gyveno vyres
nysis brolis Jonas. Uoliai 
skaitė gaunamus laikraščius, 
susirašinėdamas laiškais, vis 
labiau gilinosi į čionykštį gy
venimą. Aukso ieškojimas ne
gundė, į dolerį neįsimylėjo, bet 
kai susidarė sąlygos tęsti to
liau aukštąjį mokslą, nuo pa
siūlymo neatsisakė — 1926 m. 
spalio mėn. išsirengė kelionei į 
Ameriką.

Kaune po didžiųjų studentų 
demonstacijų, kurių priešaky
je žygiavo kun. Tumas Vaiž
gantas, pasipuošęs neolitua- 
nų kepure, Povilas Dargis 
atvyko į tuometinę Amerikos 
lietuvių sostinę Pittsburghą.

(Nukelta į 4 psl.)
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Partizanai svetimųjų žvalgybų žabangose (4). - Amerika 
----------------------- įsivelia Į šaltgjį karų. ----------------

Pereitame Nr. rašėm, kad 
sovietų saugumo kontroliuo - 
jamas J. Deksnys atvežė iš 
Lietuvos savo vienminčiam 
ir britų žvalgybai geras ži
nias apie partizanų veiklų 
Lietuvoje. Britai džiaugėsi 
turėsią pastovų ryšį su Lie
tuva ir žinos, kas ten darosi. 
Su Sovietų saugumo palai
minimu 1976 m. Vilniuje 
išleistoje knygoje "Išdavys
tės keliu" cituojamas toks 
Deksnio pareiškimas:

"... Prieš išvykdamas iš 
Lietuvos į Vakarus, aš pa
ruošiau nemaža tariamai 
krašte veikiančių antitary
binių organizacijų deklara
cijų, aktų ir įgaliojimų. O 
iš tikrųjų mano turėti ryšiai 
... buvo tokie negausūs ir 
pripuolami, kad skambiais 
vardais pavadintos organi
zacijos tebuvo vaizdnis no
rų pavertimas tikrove.

Apie popierinę tokių, ta
riamai krašte veikiančių or
ganizacijų vertę aš tiksliai 
paaiškinau savo bendramin
čiams užsienyje - Vokietai
čiui, Stanevičiui, Valiuliui 
(Drungai), Greimui, Railai. 
Nežiūrint to, mes plačiai 
operavome tais įgaiojimais 
bei deklaracijom, siekdami 
... pakelti savo svorį žval
gybų akyse ir kovodami su 
savo priešininkais lietuviš
koje emigracijoje."

Sunku patikėti, kad Deks
nys dalintųsi savo paslapti
mis su tiek daug žmonių,. 
Lengviau Čia įžiūrėti norą 
kai ką 'demaskuoti' savais 
sumetimais, nes visai tikslių 
žinių nėra ir negali būti. 
1989 m. gruodžio 9 d. Lite
ratūroje ir Mene rašoma, 
kad 1945-46 m. (iki balan
džio mėn.) istorikės Jakie- 
nės duomenimis sovietų pa
skelbta amnestija pasinau
dojo ir iš miškų išėjo dau
giau kaip 40 tūks. vyrų. Iš 
to galima spręsti partizani
nio judėjimo mąstą, kurį so
vietų saugumas pagal reika
lą mažindavo ar didindavo.

Kaip ten buvo ... tuo lai
ku kai britų žvalgyba džiau
gėsi tariamai užmegstais ry
šiais su partizanais, D. Brita
nijos užs. reik. min. Bevin 
ruošėsi važiuoti į Maskvą 
pripažinti ... Pabaltą sovie
tams. Ministerijos Šiaurės 
d-to pareigūnas Thomas Bri 
melos paruošė tuo reikalu 
memorandumą. Britai tai 
norėjo padaryti jau 1942 ir 
1945 metais. Už tai britai 
norėtų tik skolų britų pilie
čiams ir įmonėms grąžini
mo. Bevino nustebimui, 
jam viešint Maskvoje, Mo
lotovas to klausimo visai ne 
kėlė, laikydamas, kad prak

tiškai tas klausimas yra jau 
išspręstas ir Vakarų pripaži
nimas ar nepripažinimas ne
turi jokios reikšmės.

Kai Bevinas grįžo į Lon
doną, parlamente buvo iš
keltas trėmimų iš Pabaltės 
klausimas. Tas pats Brime- 
low paaiškino Bevinui, kad 
to klausimo iškėlimas trem
tiniams neduos jokios nau
dos, o sovietai tai palaikytų 
neleistinu kišimusi į jų vi
daus reikalus.

Bevinas toli gražu pats 
nebuvo palankus sovietams. 
Jis buvo įsitikinąs, kad so
vietai tol kels visokius nera
mumus ir sąmyšius iki pa
sieks dominacijos Europoje, 
tačiau viena besibaiganti D. 
Britanijos imperija tam pasi
priešinti nebuvo pajėgi. Jo 
tikslas buvo įtraukti JAV į 
pasipriešinimą Maskvos už
mačiom. Tai jam pasisekė 
1947 m. kovo 12 d., kada 
prezidentas Trumanas pa
skelbė jo vardu pramintą 
doktriną.

Nuotaikos pradėjo keis
tis. Pabaltijo pasiuntiniai 
Washingtone vėl pradėjo 
būti kviečiami į oficialius 
priėmimus. Sovietų pasiun
tinys, žinoma, protestavo ir 
grąsino juose nedalyvauti. 
"Rezultatas" - rašė lordas 
Gelllico iš britų ambasados 
Washingtone Brimeow'ui, - 
"buvo tik vieno sovietų am
basadoriaus nedalyvavi
mas."

Atsimintina, kad ameri
kiečiai iki tol į sovietų pavo 
jų žiūrėjo abejingai. Daugu
ma karinės žvalgybos kari
ninkų buvo įsitikinę, kad so
vietai kariauti negali. Karo 
metu veikusi Office of Stra- 
tegic Services (OSS) buvo 
panaikinta, išdalinus jos fun
kcijas tarp kitų žinybų. So
vietų sekimas atiteko Centri 
nei Žvalgybos grupei, ku
rios sovietų skyriaus virši
ninku buvo tūlas Harry Ro- 
sitzke, viduramžių anglų is
torijos specialistas, iki tol 
dirbęs Londono OSS skyriu
je. Aišku, jis buvo priklau
somas nuo britų patyrimo 
Šioje srityje.

JAV tuo laiku neturėjo 
jokių įstatyminių nuostatų, 
legalizuojančių šnipinėjimą. 
Tą spragą pašalino 1947 m. 
liepos mėn. prezidento pasi
rašytas Tautinio Saugumo 
įstatymas. Juo buvo įsteigta 
centrinė žvalgybos organi
zacija ČIA. Gynybos sekre
torius James Forrestal iškėlė 
klausimą, ar toji žinyba galė
tų vesti paramilitarines ope
racijas pačioje Sovietų Są
jungoje. Jos nebuvo numa
tytos, bet apie tai pradėta 

galvoti, nes pirmasis ČIA še 
fas Hillenkoetter taip rašė 
prezidentui apie pasaulinę 
situaciją: "Sovietų vado
vaujami komunistai pradė
jo neramumų, streikų ir sa 
botažo kampaniją Prancū
zijoje ir Italijoje ... tikslu su 
naikinti Europos atsigavi
mo programą".

Netrukus po to ČIA ga
vo 10 milijonų dolerių pasi
priešinimui komunistams 
Italijoje. ČIA palaikė anti
kom unistus Graikijos pilieti 
niame kare. Generolas Geh 
len - buvęs vokiečių Rytų 
žvalgybos viršininkas, da
bar amerikiečių tarnyboje - 
skaičiavo, kad Sovietija turi 
175 karui pasiruošusias di
vizijas.

1948 m. kovo 5 d., mė
nesiui po komunistinio per
versmo Čekoslovakijoje pra
slinkus, JAV zonos Vokieti
joje gubernatorius L. Clay 
telegrafavo į Washingtoną, 
kad jis iki šiol manęs, kad 
karo per artimiausią dešimt
metį nebus, tačiau dabar jis 
jaučiąs, kad galinti ištikti ko • 
kia staigmena. Tos telegra
mos tekstas pasirodė laikraš
čiuose. Sovietų užmačios 
visiems pradėjo atrodyti pa
vojingos, nes kaip neskai
čiuosi, jie Rytų Europoje lai
kė daugiau kariuomenės ne 
gu reikalinga tik apsigyni
mui.

Dvidešimt penkioms die
noms po Clay telegramos 
praslinkus, sovietai pradėjo 
Berlyno blokadą. Ji tačiau 
buvo lydima keistų aplin
kybių. ČIA nepastebėjo jo
kio sovietų kariuomenės tel
kimo ir iš Vokietijos nebu
vo evakuotos amerikiečių 
karių šeimos.

Savaime aišku, kad ame
rikiečiai norėjo turėti dau
giau žinių. ČIA gavo leidi
mą plačiau veikti, bet taip, 
kad reikalui esant JAV vy
riausybė galėtų paneigti, ką 
nors apie ja žinojusi. Akys 
nukrypo į pabėgėlius iš so
vietų pagrobtų kraštų. Jie 
buvo kviečiami į talką. Ge
orge Kennan, JAV ambasa
dos Maskvoje patarėjas ra
šė: "mes negalim likti abe 
jingi Pabaltės tautų likimui 
... logiška jį laikyti JAV 
siekimų tikslu, kad jos gau
tų padorų laisvės ir nepri
klausomybės statusą ... bet 
tai reiktų pasiekti ne karo 
priemonėm". įdomu, kad 
jis netikėjo Ukrainos suge
bėjimu pačiai atsiskirti nuo 
Sovietijos.

Organizuoti pabaltiečių 
talką buvo nutarta Pietų Vo
kietijoje. Tų pastangų tie
sioginiu viršininku buvo pa

■ Iš kitos pusės
PREZ. BUSHAS NUVYLĖ PABALTIEČIUS - paskel

bė gruodžio 16 d. DRAUGE Juozas Vitėnas, nes Pabal
tijo valstybių klausimui nerado vietos pasitarimų su 
Gorbačiovu metu. Tai man priminė lapkričio mėn. Le
monto PASAULIO LIETUVIO nr., kur nuotrauka iš Lie
tuvos su demonstrantų plakatu, reiškiančiu padėką 
JAV senatui už moralinę paramą, štai kaip palydima: 

Taip, senatui reikia dėkoti, nes Lietuvos laisvė - 
jimo vyksmą Jis remia bent žodžiais ir rezoliucijom. 
Reikėtų padėkoti ir viceprezidentui Dan Quayle. 
Deja, šiuo metu nėra už ką dėkoti prezidento Bu
sho vyriausybei, atsisakiusiai remti pabaltiečių 
nepriklausomybės siekius. Ar visi Lietuvos 
gyventojai tai žino?
Atrodo, kad tokios informacijos autorius dar neži

no, kad viceprezidentas yra vyriausybės narys, kuris 
tiesiogiai paklaustas visados palaikys savo prezidento 
politika.

Iš viso, po invazijos į Panamą galima tik džiaugtis, 
kad prezidentas mūsų klausimą paliko atviru. Nes jei 
Panamos suverenumo pažeidimas buvo JAV interesų 
pateisinamas, Gorbačiovas turėtų pretekstą tą patį pa
daryti Pabaltėje. Vietoje to, kol kas jis pareiškė protes
tą prieš Panamos suverenumo sulaužymą, kas jau ne
blogai!

Pabaltijo klausimo kėlimas viršūnių konferencijose 
nebuvo laimingas. Taip 1943 m. gruodžio 1 d. Tehera
ne Rooseveltas aiškino Stalinui, kad 1944 m. bus rinki
mai. Jis nenorįs statyti savo kandidatūros, tačiau ka
rui užsitęsus negalės atsisakyti. Lenkų Amerikoje esą 
apie 6-7 milijonai ir už tat jis nenorėtų dabar diskutuo
ti Lenkijos sienų pastūmėjimo į Vakarus. Jis taip pat 
nurodė, kad Amerikoje nemažai gyvena ir baltų. Istori
niai jų kraštai priklausę Rusijai ir jis nekariausiąs, kai 
sovietai juos vėl užims, bet -

"Didelis klausimas JAV-se iškils dėl referendu
mo ir apsisprendimo tiesės. Pasaulio opinija no
rės matyti koki nors tautų valios pareiškimą. Gal 
ne tuoj po okupacijos, bet vėliau." 
Stalino veidas, kuris neišdavė jokių jausmų, nušvi

to, kai Rooseveltas pridūrė:
"Nors esu tikras, kad tautos ten nubalsuos pri

sijungti prie Sovietų Sąjungos".
Stalinas atsakė, kad tos trys respublikos neturėjo 

autonomijos carui valdant. Per 200 metų niekas nesi
rūpino pasaulio opinija, kodėl tą klausimą kelti dabar? 

"Tiesa tokia, kad tada publika nežinojo ar ne
suprato", - sutiko Rooseveltas, - "bet man asme
niškai padėtų rinkimuose, Jei būtų padarytas vie
šas pareiškimas apie būsimus rinkimus

Stalinas prezidentui paaiškino, kad dar bus daug 
progų pasireikšti liaudies valiai. Na, to reikėjo laukti 
46 metus.

Ar būtų geriau, jei Bushas panašiai pasakytų Gor
bačiovui? Nūdien Amerikos viešoji opinija yra tokia, 
kad pabaltiečial turėtų būti kantrūs ir pasitenkinti 
tuo, ką gauna. Paguodai turime prisiminti, kad Lietu
vą į žemėlapį grąžino ne laiškai ar telefono skambučiai 
į Baltuosius Rūmus, bet įvykiai pačiame krašte, (vm)

skirtas George Balic, kuris, 
kaip ir atitinkami britų parei
gūnai Carr ir McKibbin, bu
vo gimęs Rusijoje 1911 me
tais. Jo tėvas buvo pulkinin
kas Denikino armijoj. 1920 
m. G. Belic buvo evakuo
tas iš Odesos į Konstantino
polį, o jo tėvas žuvo kovose 
su raudonąja armija. Belic , 
vėliau patekęs Amerikon ir 
čia baigęs mokslus, kai ką 
atsiminė iš Pietų Rusijos, bet 
apie Pabaltą nedaug buvo 
girdėjęs. Jam padėjo jau 
mūsų minėtas Antanas Vai
vada, kuris išėjęs iš kariuo
menės dirbo kaip sovietų 
reikalų analistas, o 1948 m. 
buvo įtrauktas į Rositzkes 
žinyba, būsimąją ČIA.

Grįžęs Vokietiją Vai
vada rekomendavo užmegs
ti ryšius su VLIKu, o ypač 
gen. Plechavičium. Kaip ži
nia, VLIKas buvo išsikėlęs į 
prancūzų zoną, tačiau buvo 
amerikiečių kontražvalgy- 

bos CIC slaptai sekamas, 
nors negavo jokios pagal
bos. Tuo laiku britai dau
giau pasitikėjo Žymanto ir 
Deksnio grupe. Plechavi
čius gyveno britų zonoje ir 
buvo artimas per minėtą 
grupę britų žvalgybai. Iš 
pasikalbėjimų su Belic’u ir 
Vaivada, "Raudonojo vora
tinklio" autorius išvedė, kad 
Plechavičius, nors negalėda 
mas tarnauti ČIA, įtikino Be 
lic'ą, kad Lietuvos rezistenci
nis judėjimas gyvuoja, ko
voja su rusais ir mielai pade 
tų amerikiečiams. O ar gali
ma būtų užmegsti su tuo są
jūdžiu kontaktą, - paklausė 
Belic'as Plechavičiaus. "Ab-

(Nukelta į 3 psl.)
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Publlshlna Co., Attn: Steve 
Stone, P.O. 0ox 509, Cross- 
vllle, TN 38557.
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Kryžiažodis Kremliaus 
vadui

Kada amerikiečių spauda 
išsijuosus skelbia šaltojo ka
ro pabaigą, M. Gorbačiovas 
ruošiasi Lietuvon be kraujo 
pamėginti bent prislopinti bal
tų separatizmą.

Sovietų imperiją krečia 
ekonominė krizė. Vyksta ko
va visuose valdžios ešelono 
lygiuose ir nacionaliniai - et
niniai neramumai. Lietuva 
tik vienas, kol kas pats akty
viausias ir savo reikalavimais 
žengiantis priekyje, ir atrodo 
labiausiai organizuotas sepe- 
ratistinis judėjimas anapus 
dar neišmontuotos tūkstan
čius kilometrų nusidriekusios 
geležinės uždangos. Ką be
galvotų "liberalai" laisvaja
me pasaulyje, Sovietų Sąjun
ga nepasekė savo satelitų pa
vyzdžiu, neišardė savo spyg
liuotos vielos tvorų ir ncišmi- 
navo "saugumo juostų". Gal 
neveltui ir su pagrindu Ame
rikoje besibazuojanti organi
zacija FREEDOM HOUSE, 
išleisdama pasaulio žemėlapį 
vaizduojanti politinę situaci
ją (vidaus) nepakėlė SSSR į 
pusiau laisvų statusą, kaip 
kad pakėlė Lenkiją, Čekoslo
vakiją ir VDR.

Panislaminis judėjimas 
pietinėse Vidurio Azijos res
publikose, daugiausia Uzbe
kistane - BERLIK (Vienybė) 
skelbia, kad "Alachas atsisu
ko veidu į Šiaurę". Šalia reli
gijos atgaivinomo uždavinių, 
negalime pamiršti, kad isla

Gorbačiovas Vilniuje... AP nuotr.

mas buvo labiausiai persekio
jama SSSR religija, nemaža 
dalis šio judėjimo lyderių ke
lia musulmonų vienybės ir at 
siskyrimo nuo Rusijos idėjas. 
Ypač stiprios separatistinės 
nuotaikos Gruzijoje, kur ne- 
formalai reikalauja, kad Gor
bačiovas atvažiuotų derėtis ir 
su jais, kaip su lietuviais, ir 
grąsina visuotiniu streiku. 
Reikia pastebėti, kad kai ka
da tokie streikai pavyksta.

Antirusiškas Armėnijos ir 
Azerbidžano nuotaikas gero
kai silpnina jų pačių tarpusa
vio konfliktų kai kuriuose 
rajonuose nuolat balansuoja
ma ant karo meto stovio įve
dimo ribos, po gatves patru
liuoja šarvuočiai. Po Čaušes- 
ku nuvertimo moldavai dar 
labiau reiškia susijungimo su 
Rumunija nuotaikas. Pernai 
metų vasarą Moldavijos TSR 
Aukščiausia Taryba grąžino 
lotynišką abėcėlę, Visoje 
Moldavijoje plevėsuoja Ru
munijos nacionalinės vėlia
vos.

Pačioje Rusijoje aiškiai 
stiprėja antisemitizmas. Vi
suomeniniai judėjimai aiškiai 
pasidaliję į "Fašistinius" ir 
"žydo-masoniškus". Taip jie 
vieni kitus krikštija. Apla
mai Gorbačiovas vesdamas 
oficialią marksistinę partijos 
liniją yra tarp šių dviejų po
lių ir kai kada sunku suprasti 
kas jį iš tikrųjų palaiko. Dau
gumas stebėtojų sutinka, kad 

Blogai valdžiai pavojin
giausias laikas tada, kai 
ji bando pasitaisyti.

De Tocąueville (1805-59)

Antraštė kiek klaidina. 
Tur būt nėra kito krašto, 
kur būtų tiek prirašyta apie 
komunizmą. Autoritetingą 
nuomonę apie komunizmo 
pabaigą jau pareiškė Zbig- 
niewas Brzezinskis savo 
knygoje. Nepaisant to, skai
tant vietinę spaudą ir stebint 
televiziją vis dar susidaro įs
pūdis, kad komunistinė sis
tema, kurią bano pataisyti 
Gorbačiovas, užtikrina stabi
lumą pasaulyje. Leidžia su
sitarti su sovietais dėl apsi
ginklavimo sumažinimo. Ir 
tuo pačiu visi 'ekstremistai'
- kaip lietuviai, kurie norė
tų pasišalinti iš katilo dar 
prieš jam sprogstant, ar rei
kalaują greitesnių reformų,
- yra pavojingi ne tik So
vietų Sąjungai, bet ir lais
vam pasauliui.

Akylesnį skaitytoją ar te
levizijos komentarų klausy
toją tai taip liūdnai nuteikia, 
kad jis turi pasidžiaugti kiek 
vienu nauju bandymu iš
sklaidyti užėjusią miglą.

Šį kartą mano antraštę 
įkvėpė tur būt mūsų skaity
tojams visai negirdėtas, ketu 
ris kartus į metus pasirodąs 
žurnalas DAEDALUS. Pa
gal graikų mitologiją taip 
vadinosi jų architektas ir iš
radėjas, sukonstravęs Kre
tos salos labirintą, iš kurio

Lietuvoje jis bus sutiktas san
tūriau nei kitur. Būtų sunku 
spėlioti apie jo apsilankymo 
rezultatus. Kokį kompromi
są jis pasiūlys lietuviams? 
Viena aišku: tokia įtempta 
padėtis vargu ar gali ilgai tęs
tis. Ar kompartijos ir vyriau
sybės vadovas pastūmės įvy
kius, ar tik laikinai sumažins 
įtampą? Ar jo "Europos na
mų" vizijoje yra vietos SSSR 
sienų pakeitimams? Nuo šių 
klausimų sprendimo didele 
dalimi priklauso ar ir šį kartą 
jis grįš su laurais ar be jų.

Paulius Vaitiekūnas 

nebuvo galima rasti išeities. 
Tokį intriguojanti pavadini
mą savo žurnalui pasirinko 
Amerikos Menų ir Mokslų 
Akademija. Ką tik pasiro
džiusiam to žurnalo žiemos 
numeryje yra straipsnis, sa
kyčiau, nemažiau kompli
kuotu pavadinimu "Į Stali
no mauzoliejų". Jo autorius 
yra kažkoks 'Z', kas prime
na kitą garsų straipsnį apie 
susidorojimą su sovietų pro 
blemą, prieš keliasdešimt 
metų pasirodžiusį 'Foreign 
Affaires' žurnale. Tą pasira
šė 'mr. X', kuris, kaip vėliau 
paaiškėjo, buvo JAV amba
sados Maskvoje patarėjas 
George Kennan.

N.Y. TIMES, kuris nede
da jam nežinomų autorių 
straipsnių, padarė išimtį Mr. 
Z , persispausdindamas jo 
straipsnio galą, pavadintą 
"Sovietų mirtina krizė". Iš
trauką palydėjo šalia pasiro
dęs nuolatinio N.Y. Times 
kolumnisto William Safire 
komentaras. Sekančią die
ną apie ištrauką palankiai 
atsiliepė ir kitas, paskutiniu 
laiku aiškiai matąs, kolum- 
nistas A.M. Rosenthal, bu
vęs korespondentas Mas
kvoje ir Varšuvoje.

Straipsnis rašytas dar 
prieš Berlyno, Rumunijos ir 
Čekoslovakijos įvykius, bet 
Mr. Z buvo tikras, kad 
1989 metais komunizmas 
ne tik Rusijoje, bet nuo Bal
tijos iki Kinų jūros, nuo Ber
lyno iki Pekino atsidūrė mir
tinoje krizėje. Taip pat esą 
aišku, kad perestroika ir 
glasnost, iš esmės sveikinti
ni reiškiniai, praktiškai ne 
palengvino, bet pasunkino 
krizę. Dėl to, kad tai - kaip 
ir kitos 'minkšto' komuniz
mo formos, - prieštarauja 
logikai tos sistemos, kurią 
jie bando išgelbėti.

Gorbačiovas bando įves
ti minkštą komunizmą tokia
me krašte, kurio struktūra ir 
gyventojai yra paruošti kie
tam komunizmui. Pagrindi
nis tos struktūros bruožas 
yra partijos primatas: Ją pa
likdamas, Gorbačiovas ne
nori matyti savo krašto ne
gerovių pagrindinės priežas
ties. Civilizuota bendruome
nė reikalauja laikytis įstaty
mais numatyto teisėtumo, ji 
negali daryti niekam išim
čių, bet kompartijos prima
tas kaip tik to reikalauja. 
Tokiu būdu Gorbačiovo gab 
vosūkis turėtų būti ne kaip 
pertvarkyti leninizmą, bet 
kaip rasti išeitį iš komuniz
mo. Jugoslavijos komuniz
mo teoretikas Milovan Djil- 
as, perestroikai prasidėjus, 
pranašingai numatė, kad ko
munizmas negali savęs re
formuoti - jis pradės išsi
sklaidyti.

Jei kitiems kraštams ko
munizmo nusikratyti nebus 

labai sunku, Rusijoje tas pro 
cesas sukels problemų, nes 
sovietinė santvarka yra jos 
padaras, o ne importas iš 
svetimų kraštų. Ir jis Rusijo
je viešpatavo 70 metų.

Tokioje situacijoje pagal 
ba Gorbačiovui būtų tik 
agonijos prailginimas. Ne
galima užmiršti, kad oficia
lus perestroikos tikslas yra 
ne laimingai baigti sovietinę 
santvarką, bet tik ją pratęsti.

Už tat Vakarų pagalba 
gali būti tik netiesioginė. 
Pavyzdžiui, susitarimai dėl 
nusiginklavimo nepakeis 
krizės priežasčių, bet galėtų 
padėti, jei pvz. sovietai su
tiktų su laisvo ūkio zonomis 
Pabaltijo valstybėse Intema- 
tional Montary Fund prie
žiūroje. Tai galėtų būti mo
delis pačios Sovietijos ūki
niam persitvarkymui, kaž
kas panašaus į Lenkijoje 
vykstantį bandymą. Visa 
tai galima būtų sutvarkyti 
oficialiai paliekant senus 
pavadinimus, bet tai būtų 
ilgas ir skausmingas proce
sas, reikalingas gal naujų 
krizės suaštrėjimų. Jei tam 
nepasipriešins sovietų kari
nės jėgos, tokia eiga gali 
privesti prie bonapartizmo, 
taip kaip Napoleonas likvi
davo revoliuciją, įvesdamas 
savo paties viešpatavimą.

Gorbačiovui šiuo metu 
išsilaikyti padeda jo įsigytas 
geras vardas užsieniuose. 
Gal tai jį vers laikytis žmo
niškumo ir asmeniškai įsi
galėjus.

Tokios prielaidos apie 
ateitį tačiau neturėtų vesti 
prie dabartinės realybės pa
miršimo. Komunizmas jau 
turėjo daug sunkių valandų 
ir jis išsigelbėdavo per vie
nos partijos pajėgumą išlai
kyti jėgos monopolį. Parti
ja, nors dangstosi viešumo 
ir demokratizacijos skraistė
mis, gali užsinorėti kovoti 
iki kartaus galo.

■

Partizanai...
(Atkelta iš 2 psl.) 

solutely!" - atsakė Plechavi
čius, duodamas suprasti, 
kad tokį kontaktą jau turi 
britų žvalgyba, kurią Belic 
labai gerbė.

Tik daug vėliau Belic'as 
supratęs, kad emigrantai, 
staiga pajutę savo vertę už
sienio žvalgyboms, taip ap
sidžiaugia, kad tai sudaro 
pavojų tų ryšių saugumui.

(Sekančiam Nr. pasitarimai 
su Krupavičium ir Šova).

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED NURSES & LPN's

To work & live In a small congenlal community. 
Colin Anderson Center has immediate open- 
nings for registered nurses & LPn’s for all shifts. 
Apply, call or write to:

Ghislaine Douglas

Colin Anderson Center. P.O. Box 106 
St. Marys , W. Virginia 26170 
304-684-2441 EOE

(9-aa)
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DOVANA LIETUVAI 
1990 METAMS

1990 metais suaukokime pusę milijono dolerių!
Kviečiame Jus jungtis į atgimstančios tautos rėmėjų tarpą. Tauta 

nepalūžo būdama vergijoje 50 metų, nors prarado šimtus tūkstančių savo 
dukrų ir sūnų Lietuvos miškuose, kalėjimuose ir Sibiro ledynuose. Visa Lie
tuva, jauni ir vyresni, išeina į gatves, vieškelius, laukus šaukdami 

LAISVĖS!
Ir per pasaulį sklinda garsas nuo Vilniaus, Rygos ir Talino, kad 

pavergtieji reikalauja laisvės...
Valstybės atstatymas reikalingas milžiniškos mūsų paramos. Į pirmąjį 

prašymą 1989 metais Jūs atsiliepėte suaukodami 160,000 dolerių.
Už juos yra perspausdinama A. Šapokos Lietuvos istorija, paremtas 

Lietuvių informacijos centras, pasiųsti kompiuteriai „Atgimimui”, 
„Respublikai”, Lietuvos Laisvės Lygai, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui, 
politinių kalinių gelbėjimo klubui, „Tremtiniui”, stalinizmo nusikaltimams 
tirti komisijai, pasiųsta daug tūkstančių knygų per įvairius fondus; suteikta 
parama gyvybiniams krašto ekologijos reikalams; ateitininkams, skautams, 
įvairioms kitoms organizacijoms, paminklų ir bažnyčių restauravimui; 
teikiama parama atgimstančios Tautos vadovams vizituoti Vakarų valstybių 
lyderius, reikalaujant pagalbos Lietuvai, bei kitiems įvairiems reikalams...

P. DARGU...
(Atkelta iš 1 psl.)

Jaunas ir energingas studen
tas tuoj kibo j darbą ir pradė
jo organizuoti vakarinę litua
nistinę mokyklą, dėstydamas 
lietuvių kalbą ir istoriją. Grei
tai pasižymėjo kaip geras, ug
ningas kalbėtojas, su paskai
tomis lankė įvairias lietuvių 
kolonijas. Visuomeninis ir kul
tūrinis lietuvių gyvenimas bu
vo labai gyvas ir kartu karš
tas. Dirbo kviečiamas, padėjo 
ten, kur jautėsi reikalingas. 
Šalinosi nuo didesnių nesuta
rimų. Greitai pasižymėjo, kaip 
taikytojas ir vienytojas. Išau
gęs šeimoje, kurioje du broliai 
buvo pradžios mokyklos mo
kytojai, vienas savanoris kū
rėjas, jaunystę išgyvenęs Lie
tuvos nepriklausomybės

LIETUVA ATGIMSTA... PADĖKIME TAUTAI!
Aukokime kiekvienas pagal savo išgales.
Būkime Lietuvos laisvės atstatymo: 
FUNDATORIAI su 1,000 ar daugiau dolerių auka
MECENATAI su 500 dolerių auka
RĖMĖJAI su 100 dolerių auka
AUKOTOJAI — aukojant pagal savo išgales 
Pinigai laikomi specialioje sąskaitoje. Čekius rašyti:
Lithuanian American Community, Ine. vardu ir siųsti 

LITHUANIAN-AMERICAN COMMUNITY
c/o Vladas Sinkus, 

5115 VVoodland Avenue, 
Western Springs, Illinois 60559

Aukos nurašomos nuo mokesčių (ID No. 36-3625439) 
TAUTA IR MES UŽ AUKĄ NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME. JAV Lietuvių Bendruomenės 

krašto valdybos vardu
Dr. Antanas Razma

Pirmininkas

JAV LB Krašto valdybos pastangoms

paremti besilaisvinančią Lietuvą skiriu $........................................................................

Vardas, pavardė...............................................................................................................

Adresas . .,...................... ■.................................:......................

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

BESILAISVINANČIOS LIETUVIŲ TAUTOS REIKALAMS 
AUKOJUSIŲ ASMENŲ IR ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS 

NR. 1990 -1
LIETUVOS LAISVĖS ATSTATYMO FUNDATORIAI YRA:

2020 dol. aukojęs: Petras Kasulaitis. IL; 1500 dol. aukojęs: Petras Viščinis, MA (iš viso 2500 dol.); Po 
1000 dol. aukoję: dr. Ignas Labanauskas, IL, Albina Lingienė, Ml (iš viso 1100 dol.), Juozas Materas, CA (iš 
viso 1100 dol ), Konstancija ir Antanas Valiuškiai, Rl (iš viso 1500 dol.).

LIETUVOS LAISVĖS ATSTATYMO MECENATAI YRA:

Po 500 dol. aukoję: Placidas ir Vanda Balynai, Ml (iš viso 1100 dol.), Viktoras ir Lilia Kizlaičiai, IL (iš viso 
600 dol.), Edmundas ir Rūta Kulikauskai, CA (iš viso 1000 dol.), kun. Justinas šteponaitis, CT, E. G. Trimakas, 
WA, Sofija Vebrienė, IL a.a. Vebro atminimui (iš viso 700 dol.).

LIETUVOS LAISVĖS ATSTATYMO RĖMĖJAI YRA:

400 dol. aukojusi: JAV LB St. Petersburg'o apylinkė (iš viso 650 dol ). Po 300 dol. aukoję: A. ir B. Petrikai, 
CT (iš viso 800 dol.), V. ir M. Sušinskai, PA (iš viso 600 dol.). Po 250 dol. aukoję: G. Balanda, Ml (iš viso 
750 dol ), A. ir R. Dapkai, IL (iš viso 750 dol.), dr. A. ir A. Šležai, IL. Po 200 dol. aukoję: dr. A. B. Gleveckas, 
IL (iš viso 400 dol.), A. ir A. Mulioliai, OH (iš viso 330 dol ), K. ir S šakiai, CA (iš viso 400 dol.). dr. V. ir dr. 
A. šauliai, IL (iš viso 400 dol.), D. Trimakas, OH (iš viso 300 dol.), J. Vaineikis, IL (iš viso 300 dol ), dr. A. Vanagūnas, 
IL. 125 dol. aukoję H. ir L. Šatinskai, NY. Po 120 dol. aukoję: dr. J. Gimbutas, MA (iš viso 240 dol.), dr. 
Marija Gimbutienė, CA.110 dol. aukojęs: P. Raslavičius, MA. 100 dol. aukojęs; V. E. Vengris, DC (iš viso 
201 dol. Po 100 dol. aukoję: A. E. Adomkaitis, MA, dr. K. ir J. Aglinskai, Hl (iš viso 200 dol ), dr. K. G. Ambro- 
zaitis, IN (iš viso 200dol), B. ir P. Andriukaičiai, IL (iš viso 200 dol.), A. Antanaitis, NY, K. ir M. Arai, FL (iš viso 
200 dol.), V. ir M. Augai, CA, A. ir O. Baliūnai, FL (iš viso 200 dol ), A. ir S. Baltrukėnai, FL (iš viso 200 dol.), 
C. Bankauskas, Ml, R. ir N. Baniai, IL, A. ir K. Barčiai, NJ, A. Bliudžius, Ml (iš viso 120 dol.), A. ir D. Bobeliai, 
NY, A. ir V. Čepėnai, IL (iŠ viso 200 dol.), V. Chainas, FL (iš viso 15Odol ). J. ir J. Daunorai, IL (iŠ viso 200 dol.), 
dr. A. ir dr. O. Garūnai, IL (iš viso 200 dol ), P. ir S. Giedrimai, IL (iš viso 150 dol.), K. ir E. Gimžauskai, FL 
(iš viso 200 dol.), dr. A. Grushnys, KS, V. Gruzdys, OH (iš viso 200 dol.), dr. L. ir dr. V. Grybauskai, IL (iš viso 
200 dol.), S. Jakubonienė, IL (iš viso 200 dol.), V. ir V. Jankai, NJ (iš viso 200 dol.), C. Janušauskas, IL (iš viso 
200 dol.), L. ir V. Jaselskiai, IL, V. Jonaitis, Ml (iš viso 200 dol ), S. ir P. Jokubauskai, IL (iš viso 200 dol.), A. 
V. Jonynas, CA, Br. Juodelis, IL (iš viso 200 dol.), B. ir A. Karkliai, OH (iš viso 600 dol.), dr. F. ir V. Kaunai, 
IL (iš viso 350 dol.), A. ir V. Keblinskai, IL (iš viso 125 dol), dr. T. ir R. Kisieliai, IL, V. Klova, CA (iš viso 200 
dol ), dr. A. Koncė, CA (iš viso 150 dol.), dr. B. Krakaitis, Ml (iš viso 150 dol.), J. ir M. Kriaučiūnai, CT (iš viso 
200 dol.), V. Lapatinskas, WA (iš viso 300 dol.), J. ir I. Laučkai, MD (iš viso 150 dol.), J. Lintakas, IL (iš viso 
130 dol.), A. Lukas, MD, W. J. Markalonis, PA, I. ir J. Marks, IL (iš viso 200 dol.), dr. B. Mikonis, MA, A. ir J. 
Musteikiai, NV, A. Pabrėža, IL (iš viso 150 dol ), V. Pakalnis, S. C., E. Pakulis, DE, A. ir E. Paulikai, IL, R. ir 
L. Paulius, Ml, A. ir P. P esi ai, Ml (iš viso 140 dol.), V. J. Petrušis, CA, dr. B. S. Preikštas, NJ, V. Prižgintas, 
CA (iš viso 200 dol.), K. Račiūnas, IN (iš viso 200 dol.), K. ir A. Rimkai, IL (iš viso 200 dol.), dr. B. ir G. Ročkai, 
IL, A. Ruigys, CA (iš viso 150 dol.), E. Senkus, NY (iš viso 200 dol.), J. Sidas, CA, A. O. Simaitis, NY, J. Skrir.s- 
ka, OH (iš viso 200 dol.), A. Smolinskas, IL, Dr. L. Griniūtė-Šmulkštienė, IL (iš viso 200 dol.), Z. ir P. Sodeikai, 
OH (iš viso 150 dol ), A. ir J. Stankai, FL, S. Steikūnas, CO, A. Stukas, NJ, A. Sutkuvienė, IL (iš viso 1100 dol.), 
S. Tiškevičius, IL, L. Tumas, CA (iŠ viso 300 dol.), P. Uginčius, VA, S. Vaišvilienė, IL (iš viso 200 dol.), L. ir 
E. Valančiai, IL, A. ir V. Valavičiai, IL (iš viso 200 dol.), J. Varis, IL, D. Vasys, IL (iš viso 200 dol.), O. VilpiŠaus- 
kas, NY, K. ir V. Volertai, PA (iš viso 200 dol.).

(Bus daugiau)

Gorbačiovas
Lietuvoje...

(Atkelta iš 1 psl.) 
metų nepripažinusios Pabal
tijo okupacijos teisėta, - da
bar, kai tam yra puiki pro
ga, nenori pasisakyti, drebė
damos dėl Gorbačiovo li
kimo.

Praktiškai tai neturėtų di
desnės reikšmės. Lietuvos 
likimas daugiau priklauso, 
kaip politbiuras priims Gor
bačiovo raportą iš viešnagės 
Lietuvoje. Greičiausiai jis 
praneš, kad padarąs viską, 
kas tik buvo galima, o to
liau - kaip Dievas duos! Jis 
galėtų nurodyti Lenino pa
vyzdį, prie kurio paminklo 
Vilniuje padėjo gėlių. Kai 
jam buvo griežčiau pasiprie
šinta, Leninas 1920 metais 
pripažino Baltijos nepriklau
somybę.

Pirmą žingsnį tą 'lenini
ne' kryptimi Gorbačiovas 
jau padarė, išvažiuodamas 
iš Lietuvos pareiškęs Vil
niaus pasitarime su partie
čiais ir kitais:

"Aš neįžiūriu tragedijos 
daugiapartinėje sistemoje, 
jei ji iškyla iš visuomenės 
interesų".

Vėliau dar paaiškinda
mas:

"Mes neturime jos bijoti 
kaip velnias kryžiaus ... 
bet toji sistema neturėtų bū 
ti dirbtinai primesta."

Logiškai galvojant - kas 
dar nereiškia, kad taip iš tik
ro bus manoma, - prašosi iš
vada, kad jei gali būti kelios 
partijos, gali būti ir nepri
klausoma Lietuvos komunis
tų partija, ir iš viso nė viena 
partija neturėtų turėti prima
to.

O kai tik tai nutarė Lietu
vos Aukščiausioji Taryba, 
Gorbačiovas nuskubėjo į 
Lietuvą bartis. Ar tai nero
do jo galvojimo pasikeiti
mo?

Kaip ten toliau būtų, šia 
proga negalime nesidžiaugti 
Lietuvos reikalo pasaulio 
scenoje iškilimu. Daug kas 
Lietuvos vardą išgirdo pir
mą kartą ir ryšium ne su ko 
kiom žudynėm, bet tikrai 
gražiu elgesiu.

N.Y. TIMES, kuris yra 
Gorbačiovo šalininkas, šia 
proga rašė:

"Ateinantieji mėnesiai 
duos atsakymus į iškilusius 
klausimus. Šiuo metu rei
kia pasidžiaugti lietuvių 
tautos ir sovietų vado drąsa 
pasirinkti politinį kelią".

gaivalingose dienose, jis sklei
dė sveikas valstybines ir vi
suomenines tradicijas, stengė
si prisidėti prie kultūrinio 
gyvenimo klestėjimo.

Pirmosios įsikūrimo Ameri
koje dienos nebuvo rožių žie
dais nuklotos. Reikėjo susida
ryti pragyvenimo sąlygas, 
tęsti studijas ir dirbti visuo
meninį darbą. Pittsburgho Du- 
ųuesne universitete baigęs tei
sės mokslą, buvo paskirtas 
Allegheny County kriminali
nio teismo koordinatorium, 
paskui visam amžiui paskir
tas į apygardos teismą. Anks
ti įsijungė į Amerikos politinį 
darbą ir dirbdamas su demo
kratais, vėliau buvo paskirtas 
Demokratų partijos mažumų 
pirmininku, Warman — Po- 
wer Commission patarėju, ko
ordinatorium tautinių mažu
mų radijo programų.

1929 m. Povilas Dargis vedė 
Gertrūdą Platekytę, čia gimu
sią, lietuviškai išauklėtą, tu
rinčią gilų muzikinį išsilavini
mą, gabią smuikininkę. Ji jam 
buvo žymi talkininkė ir patarė
ja. Gražus šeimos sugyveni
mas, vieningumas visuomeni
nio gyvenimo sanpratoje, 
įgaliojo juos dar energingiau 
ir vieningiau dirbti lietuvybės 
dirvonuose.

Nors nuo pirmojo ryškiai 
tautinio laikraščio, (1885 m. 
liepos 2 d.) redaguoto Jono 
Šliupo “Lietuviško Balso” pa
sirodymo, kur buvo iškelta 
mintis steigti “Susivienijimą 
visų lietuvininkų Amerikoje”, 
buvo praėję daugiau 40 metų, 
ši gražioji vienybės idėja dar 
teberiedėjo vis negeru keliu. 
Nuo lenkiškų unijų atskirta, 
lietuviškoji visuomenė dar ga
na piktai tebesitąsė tarpusa
vyje. Priešingos nuomonės ar 
įsitikinimų gerbimą svaidė vie
nas kitam, patys tolerancijos 
žvaigždės nepasiekę. Tad ir 
Povilas Dargis, siekiąs aukš
tojo mokslo, ilgokai dairėsi, 
kol apsisprendė ir pasirinko 
visuomeninį kelią. Dar Lietu
voje gyvendamas iš gauna
mos JAV spaudos susipažinęs 
su Susivienijimu, jis netrukus 
įsijungė į jo eiles. 1944 m. 
išrinktas viceprezidentu, o nuo 
1956 metų SLA preziden
tas. Jam vadovaujant, organi
zacija didėjo, stiprėjo,

Kai 1930 metais skilo Susi
vienijimas, komunistams ge
rai ir planingai susiorganiza
vus perimti SLA vadovybę, 
Povilo Dargio, 25 metų jau
nuolio, sumanumo ir energi
jos dėka , organizacija buvo iš
gelbėta. Jam pavyko tada 
įtikinti žinomus senuosius vei
kėjus, kad išgelbėjus SLA iž
dą, bus išgelbėta ir pati orga
nizacija. Komunistai išdidžiai 
ir su triukšmu atėję į seimą, iš 
jo išėjo pralaimėję kovą.

Povilas Dargis ilgame
tis Altos vicepirmininkas, 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
sandaros pirmininkas, Tėvy
nės Mylėtojų draugijos vice
pirmininkas, buvęs Lietuvių 
kambario Pittsburgho univer
sitete komiteto pirmininkas. 
Pittsburgho City Council pri
ėmė rezoliuciją, paskelbda
mas jį “Lithuanian Man of the 
Year”.

Lietuvių Žurnalistų sąjun
gos valdyba, įvertindama Po
vilo Dargio veiklą, idealizmą, 
ryškius nuopelnus visuomeni
niame gyvenime, atliktus dar
bus išeivijos lietuviams bei 
Lietuvai, ilgametį bendradar
biavimą spaudoje, jam šven
čiant 50 metų sukaktį vedant 
lietuviškos radijo programos, 
išrinko garbės nariu.

V. Kasniūnas



DIRVA • 1990 m. sausio 18 d. 5

Pagaliau - gana juokauti!
Šiandien, atsigrįžus į pra

eitį, gal būtų galima net pasi
girti, kad "Pro mėlynus aki
nius" praslinko net ir per 
daug "negatyvios" veiklos 
metų. O per juos šiame pus
lapyje mes, šypsodamiesi iš 
realybės, ne tik sumažinome 
daug "didelių" politinės ir 
kultūrinės veiklos įvykių, nu
lenkėme žemyn daug iškilios 
nosies asmenybių, pakėlėme 
nuo žemės vieną kitą nuže
mintąjį, bet paskelbėme ir ke- 
lctą politinio tikėjimo erezijų 
ir, paslydus plunksnai, kar
tais pasityčiojome net ir iš to, 
kas peršventam nusidėjėliui 
atrodė neliečiama ir šventa.

Deja, pagaliau atėjo jau ir 
mums rimties laikas, kai rei
kia arba apsiverkti, arba nutil
ti, arba šaukti valio už vi
sa tai, ką iki šiol niekinome, 
nes satyra yra netikrų verty
bių griaunamasis menas, o da
bar jau visos vertybės yra ti
kros.

Pavyzdžiui, kai Lietuvoje 
vyksta visuotinis ir džiaugs
mingas mūsų tautiečių atgimi 
mas, kurio patys laukėme, tai 
negi ir iš jo šaipysiesi? O kai 
išeivijoje regimas taip pat ko
ne visuotinis seno sustirusio 
mąstymo ir veiklos pergimi- 
mas, dėl kurio patys kovojo
me, tai kuo dar gali būti nepa
tenkintas? Juk tikrai yra ne
leistina niekinti nei Lietuvos 
stalinistų, kurie staiga atvirto 

? ' £ Mūsų veiksnių kova
x * ateities

Lietuvos žiemos fronte

net į geriausius patriotus, nei 
bedievių, kurie dabar mel
džiasi Katedros aikštėje ir gal 
net krikštija jau barzdotus sa
vo vaikus, nei ateistinių re
daktorių, kurie plačiausiai ap- 
rašinėja mūsų bažnytines 
šventes, ir pagaliau net ir 
mus padlavojusio "Vilnies" 
redaktoriaus Jokubkos, kuris, 
nuvykus Vilniun, pasakė net 
patriotiškesnę kalbą, negu vi
sų mūsų veiksnių atstovų Va
sario 16-sios prakalbos, drau - 
ge suglaustos į vieną vedamą
jį. Juk dabar visi jie yra pui
kūs vyrai ir visi reikalingi, 
bendroje gretoje žygiuojant į 
nepriklausomybę.

Be to, mes nesame linkę 
kritikuoti net ir Vliko, kad jo 
pirmininkas Gotlando saloje 
pasirašė bendrą deklaraciją 
su Lietuvos komunistų parti
jos CK ideologu Justu Palec- 
kiu, nes dabar turbūt ir su jo 
tėvu taip pat Justu Paleckiu 
tokią pat būtų buvę galima 
irgi pasirašyti. Na o LKP 
CK pirmąjį sekretorių Algir
dą Brazauską verta jau iš 
anksto tik atitinkamai pašlo
vinti, nes jis tikriausiai bus ir 
pirmasis atgimusios nepri
klausomos Lietuvos preziden 
tas, kaip Lenkijoje tokiu tapo 
generolas Jeruzelskis.

Vadinasi, belieka tik pasi
džiaugti, kad Lietuva ir vėl 
atsikuria tokia, kokia buvo: 
kad atsisteigia paštininkai, 

filatelistai, zitietės ir net Šan
čiuose gyvavusi "Draugija 
skęstantiems lavonams gel
bėti", kad pradžioje vėl val
dys krikščionys demokratai, 
paskui — socialdemokratai, 
liaudininkai ir tautininkai, o 
kas bus dar vėliau, parodys 
šviesi ateitis. Tada, atviriau 
kalbant, net ir komunistai, ku

" Ko nėra Korane, to ir nereikia”
Sakoma, kad šitaip kadai

se yra taręs kalifas Omaras, 
liepdamas sudeginti įžymiau 
siąją senovės laikų Aleksan
drijos biblioteką, okupavęs tą 
miestą. Atrodo, kad Lietuvo
je panašiai pasielgė ir stalinis 
tiniai komunistai, naikindami 
jiems neneįtinkančias lietuvis 
kas mokslo ir meno knygas, 
matyt, kad tie, kurie nei skai
to nei rašo, tai ir duonos ne
prašo. Dabar spausdinamas 
Leidyklų Sąjūdžio leidinys 
"Sakalas" tarpe kitų iki "Pe- 
restroikos" uždraustų ar su
naikintų knygų mini ir tokius 

RAUDONOJO PONO RAUDA,
Lietuvai siekiant nepriklausomybės

Močiute širdele, viešnele Maskvos, 
Nejau mus apleisi, išeisi?
Tai kokie herojai už rojų kovos, 
Už Stalino medi raudvaisį?

Kas mums čia galybe i kumštį įduos — 
Bananą šauniesiems gebistam, 
Paglostys rausvumą kūrėjų veiduos, 
Kai tavąjį himną pragystam?

Nejau čia žiguliais buržujai važiuos, 
Kai pėsti klamposim per balą
Gers mūsų pirtelėj ir rūmuos gražiuos 
Už Sąjūdžio pergale alų?

Močiute viešnele, mus šėrei, puošei, 
Globojai, kaip nuosavus sūnus.
Nejaugi mes liksim vien tavo kvaišiai, — 
Našlaičiai liežuvių bizūnams?

Nejaugi mum stoti į eile reikės, 
Vėl būsim su liaudimi lygūs
Ir lauksim ten kaulų ir duonos riekės, 
l ordinus badomi špygų?

Močiute širdele, viešnele Maskvos, 
Nejau mus apleisi, išeisi?...

rie viešai dalyvaus rinkimuo
se, bus nepavojingi, nes jau 
iš anksto atitinkamos įstaigos 
žinos jų vardus, pavardes ir 
adresus...

Taigi — gana iš kitų šaipy
tis, nesgi net mes patys, žiop- 
sodami pro mėlynus akinius, 
nenumatėme tokios tikrovės.

veikalus: Motiejaus Gustai
čio "Raštai", Maironio "Pava 
sario balsai", "Praeitis", "Var 
pas", J. Balio "Lietuviškos pa 
sakos", J. Balčikonio "Lietu
vių kalbos žodynas (851 psl.) 
Donelaičio "Raštai", K. Bin
kio "Poezija", J. Biliūno 
"Raštai" (sunaikintas 15,000 
tiražas), B. Sruogos "Dievų 
miškas" (draustas 10 metų), 
V. Krėvės "Miglose", V V 
U-to mokslinės bibliotekos 
metraštis, "Literatūra ir kalba 
(sulaikytas dėl O. Milašiaus 
biografijos), Vijūko Kojela
vičiaus "Lietuvos istorija",

A. G. 

V. Zaborskaitės "Literatūros 
mokslo įvadas" ir kt. O anuo 
metinio švietimo ministro J. 
Žiugždos potvarkiu, kai ku
rios pr. mokyklų bibliotekos 
buvo beveik visos sudegin
tos.

Juk visa tai yra tikros mū
sų kultūros Rainių miškelio 
žudynės". Dabar reikėtų tik 
sužinoti, kurie asmenys šita
me barbariškame darbe daly
vavo ir dėl to neleisti jiems 
net ir "atsiversti", kaip ir žmo 
nių žudikams.

Siūlo pagražinti 
mano biografijų

Iki šiol, kaip žinome, bu
vo renkamos aukos Lietuvių 
fondui išeivijos lietuvių kul
tūrai remti ir lietuvybei gai
vinti, Tautos fondui — Lietu
vos laisvei atkovoti B alfui — 
patekusiems į vargą sušelpti, 
ir panašiai kilniems tikslams 
kitiems fondams. Bet aš ga
vau vienos organizacijos au
kų rinkėjų tikrai originalų 
laišką.

Jo įžangoje aiškinama, 
kad dar esama tautiečių, ku
rie nedalyvavo jokioje politi
nėje ir nei kultūrinėje veiklo
je, rūpinosi tik savo asmeniš
kais reikalais ir dabar, sulau
kę senatvės, "išnyks kaip dū
mas, blaškomas vėjo", be jo
kio ženklo, kad buvę patrio
tai. Dėl to šie aukų rinkėjai' 
siūlo man paaukoti jiems 
stambesnę pinigų sumą ir už 
tai jie taip išgarsins mane 
spaudoje, pridėję net didelę 
fotografiją, kad aš patsai sa
vo biografija stebėsiuosi, gė
rėsiuosi ir liksiu įžymus ir 
amžinas istorijoje...

Na, gal šie aukų medžioto 
jai kreipėsi klaidingu adresu, 
nes aš savo kolonijoje buvau 
ir Bendruomenės sekretorius, 
ir lituanistinės mokyklos tė
vų komiteto narys, ir koncer
tų organizatorius, nors mano 
pavardė spaudoje ir neskam
bėjo. Bet jeigu garbę ir pa
triotinę amžinybę galima nu
sipirkti už pinigus, — tai ko
dėl aš turėjau vargti visuome
niniame darbe ir dar įsigyti 
priešų?

Juozas Sakalauskas

Entuziastingieji Ponai,
Pasičiupinėkite ir pakraty

kite savo galvas, patikrinda
mi, ar kartais per karšti jaus
mai neišdžiovino jūsų pliko
se galvose ir šiaip jau skystą 
protą? Jūs mus dar vis panie
kinamai vadinate sentikiais 
reorgais, neatgimusiais kaip 
ir Puntuko akmuo , net urmu 
skraidote į ok. Lietuvą, nedre ■ 
bančia ranka pasirašote su ko
munistais ant velnio skūros 
visokius dūšios pardavimo 
raštus ir, būdami katalikai, 
net bučiuojatės su bezbožnin- 
kais. Gi kai kurie karštako
šiai jau net siūlo dabar atiduo
ti Lietuvos atsimainiusiems 
bolševikams ir visus mūsų 
sunkiai uždirbtus pinigus.

(Nukelta į 6 psl.)
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Pro mėlynus akinius..
(Atkelta iš 5 psl.)

Bet palaukite. O kas bus, 
kai po meilės nakties atgims 
ne nepriklausoma Lietuva, 
bet vėl tas patsai ūsorius Sta
linas? Kai dabartiniai "pa
triotai" tenai pradės vėl vie
nas kitą skųsti kagėbistam, 
vienas kitą vėl teisti, kalinti, 
šaudyti ir varyti į Sibirą? Ką

tada sakysite tie, kurie dabar 
siunčiate jiems visokias ma- 
šinkas, priimate iš jų raudo
nus honoraro rublius ir net fo • 
tografuojatės, apsikabinę su 
vakarykščiais savo keikū
nais? Taigi — ką sakysite?

O mes, tie jūsų vadinami 
"Puntuko akmenys", tada gal 
ir vieninteliai galėsime pasidi-

BOSTON
REIKALINGA TALKA
Kovo 7 d. sukaks 36—ri 

metai, kai veikia laisvės Var
pas, kuriam be pertraukos va

džiodami tarti visai išeivi
jai: "Ar mes nesakėme, kad 
taip ir bus?

Veteranas reorgas

dovauja jo iniciatorius ir stei
gėjas Petras Viščinis. Nuo 
1976 m. jis ieško jaunesnių 
asmenų, kurie sutiktų perimti 
programos vadovybę ar bent 
jai talkinti, bet ligi šiol tokių 
nepavyko surasti. Atrodo, 
kad niekas nenori. Tokioje 
padėtyje buvo kilęs klausi
mas - darbą nutraukti ar jį to - 
liau vykdyti?

Sausio 7 d. laidoje praneš

BALTIC 
TOURS

1990 METŲ 
LIETUVIU 

TAUTINIU DAINŲ 
ir ŠOKIU FESTIVALIUI 
LIEPOS 5-8 DIENOMIS

BALTIC TOURS
siūlo septynias išskirtinas 7, 10 ir 13 dienų 

keliones j Lietuvą!

LIETUVA, RUSIJA ir SUOMIJA
15 dienų kelionė, iš jų 7 dienos Lietuvoje:
7 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje, 2 Leningrade ir 2 Helsinkyje. 
Finnair linija, viešbutis “Lietuva".

Kelionė #629 birželio 29 - liepos 13,
$2,459.00 iš Bostono ir Nevv Yorko 
$2,659.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir VOKIETIJA
18 dienų kelionė, 13 dienų Lietuvoje: 14 naktų Vilniuje, 2 Vakarų 
Berlyne. KLM linija ir Aeroflot tiesioginis skrydis j Vilnių iš 
Berlyno.

Kelionė #702L liepos 2-19, “Lietuvos” viešbutis. 
$2,269.00 iš Bostono ir New Yorko 
$2,369.00 iš Chicagos

Kelionė #702T liepos 2-19, "Turistų” viešbutis.
$2,049.00 iš Bostono ir Nevv Yorko.
$2,149.00 iš Chicagos.

LIETUVA
13 dienų kelionė, 10 dienų Lietuvoje (11 naktų Vilniuje). Pan 
American linija, “Lietuvos” viešbutis.

Kelionė#703A liepos 3-15
$2,049.00 iš Bostono ir Nevv Yorko
$2,249.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir SUOMIJA
14 dienų kelionė, 10 dienų Lietuvoje: 11 naktų Vilniuje, 1 
Helsinkyje. Finnair linija.

Kelionė #703B liepos 3-16, “Turistų” viešbutis.
$1,949.00 iš Bostono ir Nevv Yorko,
$2,149.00 iš Chicagos.

Kelionė#703C Iiepos3-16, "Trinapolis”-žaliam ir ramiame 
Vilniaus "Žirmūnų“ priemiestyje keturių aukštų viešbutis su 
restoranu ir baru. Tinkamas pavieniams arba grupėms.

$1,749.00 iš Bostono ir Nevv Yorko 
$1,949.00 iš Chicagos.

Kelionė #703 D liepos 3-16, "Composers” 
apartamentai, netoli Vingio parko, norintiems privatumo. Yra 
tiktai 14-kai asmenų. Duodama kaina padengia tiktai apartamento 
nuomą. Kelionės, maistas, apžiūrėjimai ir Festivalio programos yra 
asmeninis rūpestis.

$1,649.00 iš Bostono ir Nevv Yorko,
$1,849.00 iš Chicagos.

1990 METŲ 
PAPILDOMOS KELIONĖS 

1 LIETUVĄ

ŠV. VELYKOS LIETUVOJE-12 dienų kelionė.
10 naktų Vilniuje. Finnair linija.

Kelionė #405 balandžio 5-16: 
$1,799.00 iš Bostono ir New Yorko,
$1,999.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir VOKIETIJA -12 dienų kelionė.
8 naktys Vilniuje, 2 naktys Vakarų Berlyne. KLM Linija ir 
Aeroflot tiesioginis skrydis j Vilnių iš Berlyno.

Kelionė #507B gegužės 7-18:
$1,699.00 iš Bostono ir New Yorko,
$1,769.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir VOKIETIJA-19 dienų kelionė.
15 naktysVilniuje, 2 naktys Vakarų Berlyne. KLM Linija ir 
Aeroflot tiesioginis skrydis j Vilnių iš Berlyno.

Kelionė #507A gegužės 7-25: 
$2,079.00 iš Bostono ir Nevv Yorko,
$2,149.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir SUOMIJA - 14 dienų kelionė.
11 naktų Vilniuje, 1 naktis Helsinkyje. Finnair linija.

Kelionė #510 gegužės 10-23:
$2,109.00 iš Bostono ir Nevv Yorko,
$2,309.00 iš Chicagos.

LIETUVA, RUSIJA ir SUOMIJA - 15 dienų kelionė.
2 naktys Maskvoje, 7 naktys Vilniuje, 2 naktys Leningrade, 2 
naktys Helsinkyje. Finnair linija.

Kelionė #515 gegužės 15-27: 
$2,159.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2,359.00 iš Chicagos.

Kelionė #813 rugpiūčio 13-27: 
$2,459.00 iš Bostono ir Nevv Yorko, 
$2,659.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir VOKIETIJA - 15 dienų kelionė.
11 naktų Vilniuje, 2 naktys Hamburge. Lufthansa linija 

Kelionė #522 gegužės 22 - birželio 5: 
$2,299.00 iš Bostono ir Nevv Yorko, 
$2,499.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir ČEKOSLOVAKIJA - 11 dienų kelionė.
7 naktys Vilniuje, 2 naktys Prahoje. CSA linija.

Kelionė #608 - birželio 8-18:
$2,099.00 iš Bostono ir Nevv Yorko, 
$2,299.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir ŠVEICARIJA - 15 dienų kelionė.
11 naktų Vilniuje, 2 naktys Zuriche. Svvissair linija. 

Kelionė #614 - birželio 14-28:
$2,269.00 iš Bostono ir Nevv Yorko, 
$2,469.00 iš Chicagos.

LIETUVA, SUOMIJA ir ESTIJA - 15 dienų kelionė.
10 naktų Vilniuje, 1 naktis Taline, 2 naktys Helsinkyje Finnair 
linija.

Kelionė #801 - rugpiūčio 1-15 : 
$2,389.00 iš Bostono ir Nevv Yorko, 
$2,589.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir AUSTRIJA -15 dienų kelionė.
11 naktų Vilniuje, 2 naktys Vienoje. 
Austrian Airlines linija.

Kelionė #808 rugpiūčio 8-22: 
$2,399.00 iš Bostono ir Nevv Yorko, 
$2,599.00 iš Chicagos.

LIETUVA - 10 dienų kelionė.
8 naktys Vilniuje. Finnair linija.

Kelionė #943 rugsėjo 13-22: 
$1,809.00 iš Bostono ir Nevv Yorko, 
$2,009.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir SUOMIJA - 14 dienų kelionė.
11 naktų Vilniuje, 1 naktis Helsinkyje. Finnair linija. 

Kelionė #913 rugsėjo 13-26:
$2,209.00 iš Bostono ir Nevv Yorko, 
$2,409.00 iš Chicagos.

LIETUVA Ir ČEKOSLOVAKIJA - 15 dienų kelionė.
11 naktų Vilniuje, 2 naktys Prahoje. ČSA linija.

Kelionė #105 spalio 1-15:
$2,159.00 iš Bostono ir Nevv Yorko, 
$2.359.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir ČEKOSLOVAKIJA - 12 dienų kelionė.
9 naktys Vilniuje, 1 naktis Prahoje. CSA linija.

Kelionė #106 lapkričio 5-16:
$1,699.00 iš Bostono ir Nevv Yorko, 
$1,899.00 iš Chicagos.

ŠV. KALĖDOS ir NAUJIEJI METAI LIETUVOJE
15 dienų kelionė. 12 naktų Vilniuje, 1 naktis Prahoje. CSA linija. 

Kelionė #1225 gruodžio 21-sausio 4,1991: 
$1,799.00 iš Bostono ir Nevv Yorko, 
$1,999.00 iš Chicagos.

NAUJIEJI METAI LIETUVOJE - 15 dienų kelionė.
12 naktų Vilniuje, 1 naktis Prahoje. CSA linija.

Kelionė #1280 gruodžio29-sausio 11,1991: 
$1,799.00 iš Bostono ir Nevv Yorko, 
$1,999.00 iš Chicagos.

Visų kelionių, išskyrus #703D, kainose iškaitoma bilietai j 
Festivalio programas, tris pamaitinimus kasdieną, pusryčius, 
pietus ir miesto apžiūrėjimą West Berlyne ir Helsinkyje, perve
žimą ir asmeninį BALTIC TOURS palydovo patarnavimą visoje 
kelionėje.

Smulkesnėms informacijoms ir brošiūrai, kreipkitės j 
BALTIC TOURS • 77 OakSt., Suite4 • Nevvton, MA 02164 

Tel. 617/965-8080 • Fax 617-332-7781

ta, kad apsispręsta Laisvės 
Varpo veiklos nesustabdyti, 
tikintis platesnės talkos ir pa
ramos.

NAUJAS PIRMININKAS
Sausio 3 d. posėdyje Lietu 

vių Bendruomenės Bostono 
apylinkės naujai išrinktoji 
valdyba savo pirmininku išsi
rinko Dr. Romą Bivydą. 
Svarbiausias šių dienų apy
linkės rūpestis - tai vajaus 
"Dovana Lietuvai" galimai 
sėkmingesnis pravedimas. 
Jis pavyks tiek, kiek į jį bus 
įdėta darbo.

PETRO ČEPO FONDO 
RENGINYS

Sudaryto Petro Čepo fon
do uždavinys - sukelti lėšas 
stipendijai, pagal kurią jau
nuolė ar jaunuolis studijų rei
kalais galėtų aplankyti Lietu
vą. Tuo tikslu sausio 27 d., 
šeštadienį, 6 vai. vakaro So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos salėje rengiami šokiai 
su programa, kurioje bus at
gaiva ir užkandžiai, vakarie
nė, Bostono lietuvių tautinių 
šokių sambūrio atliekami tau
tiniai šokiai, skaidrės "1989 
m. vasara Lietuvoje" ir pasi
linksminimas, kuriam gros 
Gintaras iš Chicagos. įėji
mas: 25 dol., studentams 15 
dol.

KNYGA APIE LIETU
VIŲ RELIGINĮ GYVENI
MĄ

Kun. Vincas Valkavičius, 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
klebonas Nonvoode, eilės is
torinių darbų autorius, dabar 
ruošia naują knygą apie lietu
vių religinį gyvenimą šiame 
krašte. Darbas bus trijų to
mų. Kiekvieno jų išleidimui 
reikia stambesnių sumų, ku
rių sudarymu rūpinasi pats 
autorius. Pažymėtina, kad sa 
vo pastangomis ir lėšomis jis 
yra sukaupęs gana vertingą 
archyvą.

LAISVĖS VARPAS sekma
dieniais 9:00 - 10:00 vai. ryto iš 
VVCAV-FM banga 98.0. Vedė
jas Petras Viš> .činis, 173 Arthur 
St., Brockton, MA 02402. Tel. 
508 - 586 - 7209.

W E L D E R S
(Heli Are)

A growing company looking for skilledd 
people able to work from blueprints and 
do own setups. Full time days, overtime 
available. $24K to $26K to start. Clean 
working conditions. Excellent health and 
dental plans. For further information, or to 
apply call 609-259-7951 and ask for Jim. 
<3-S>

PRINTER’S ASSIST.
Letter Press Shop. Immediate opening.
Top pay for right individual. Call Pat at 

215 - 848 - 6630
(3-5)

TRUCK OWNER OPERATORS
SPARTAN EXPRESS, INC., A DIVISION 
OF ROADVVAY SERVICES is seeking do- 
pendable, self starters who own and operate 
their own tractors and straight trucks. If you 
are looking for a secure, year-round stable 
income, we have a position available for you. 
If you have a minimum of one year experi- 
ence, we can offer:
• Ilassle free weekly setilemenls
• Zone stop in freight handling pay
• Pulling well maintained company trailers
• Secure, year-round operation
• Home every night
Spartan Express can offer you a new begin- 
ning for the 199O’s.

For more information call 
313-584-9300

SPARTAN EXPRESS
A ROADWAY SERVICES COMPANY

(3-4)
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Didelė Petroniu ir Kaspučiu
šeimų

Visai Petronių ir Kaspučių 
giminei bei galybei draugų ir 
artimųjų atidžiai stebint, pul
ko pabrolių ir pamergių lydi
ma, tėvo Jono Petronio veda
ma, gėlėmis ir kaspinais iš
puoštu taku per Šv. Kazimie
ro bažnyčią žengė Daina Ona 
Petronytė, vienintelė losange- 
licčių veikėjų Julijos ir Jono 
Petronių dukra. Jos, kaip 
grakščios gulbės, nuostabia 
balto satino, perlais ir šilko 
gėlėmis nusagstyta suknia pa 
sipuošusios, prie altoriaus lau
kė sužadėtinis detroitiškis 
Virgilijus Kasputis. Susipaži
nę prieš keletą metų jiedu il
gai palaikė ryšį "tolimų dis
tancijų romanu", kuris štai 
1989 metų spalio septintą die-

Jonas Petronis veda dukrą prie altoriaus...

KELIONĖS 

l LIETUVĄ 

1990
/ Išvykimo datos:

Gegužės 6 (Finnair)
Gegužės 19 (Lufthansa) 
Gegužės 30 (Air France) 
Birželio 17 (Finnair) 
Liepos 1 (Finnair) 
Liepos 2 (Air France) 
Liepos 3 (Lufthansa)

Grįžimo datos - (vairios.
Kelionių trukmė grupėms - 10,15, 20 ir 25 dienos.

Kelionės vykstantiems privačiai - pagal pageidavimą 
(norintiems užsakome viešbučius).

Kelionių kaina su privačiais kvietimais ....nuo $1034.00 
grupėms.... nuo $2100.00

IZ/sos kelionės užsakytos per Maskvą. Vyksta derybos dėl tie
sioginių skridimų į Vilnių. Deryboms pavykus ir surinkus pakan
kamai keleivių, visi skridimai bus tiesiogiai į Lietuvą. Todėl keleivių 
skaičių turime žinoti iš anksto.

Kviečiame nedelsti ir užsakyti keliones kuo anksčiau. 
Registraciją pradedame 1990 m. sausio 2 d.

Smulkesnių žinių teiraukitės
tel. (416) 769-2500, TELEX 06-967812, FAX (416) 763-6279 

2100 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6S 1M7
Registracijos numeriai 2559030 ir 2475066

šventė
ną apsivainikavo naujos lietu 
viškos šeimos sukūrimu.

Iškilmingas sutuoktuvių 
apeigas atliko artimas Petro
nių šeimos draugas prelatas 
Jonas Kučingis, ne tik palai
minimu, bet ir jautriais pa
mokslo žodžiais sutikdamas 
jaunąją porą.

Sutuoktuvių metu vargo
nais grojo jaunojo draugas iš 
Detroito Vidas Neverauskas, 
sidabrine trumpete - jaunojo 
brolis Rimas Kasputis. Solo 
giedojo losangelietė sol. Biru
tė Vizgirdienė ir iš Chicagos 
sol. Jonas Vaznelis. Duetus 
giedojo Vita Vilkienė iš Los 
Angeles ir Asta Jurgutytė iš 
Detroito ir Linas Polikaitis su 
Vita Vilkiene, abu losange-

Liepos 4 (Air France) 
Rugpjūčio 5 (Finnair) 
Rugpjūčio 13 (AF ir LH) 
Rugsėjo 7 (Air France) 
Spalio 2 (Lufthansa) 
Gruodžio 21 (Finnair)

Jaunieji Daina ir Virgilijus Kaspučiai tarp pamergių ir pabrolių po jungtuvių apeigų šv. Kazimiero 
bažnyčioje.

liečia!. Iš bažnyčios jaunieji 
išėjo per palydos virš galvų 
iškeltą juostų taką.

Vestuvių puota, kurioje da
lyvavo apie 300 svečių, vyko 
garsiajame Pickvick-Bur- 
bank. Pirmiausia svečiai susi
rinko sode gėrimams ir leng
viems užkandžiams, o vaka
rui artėjant sukviesti gėlėse 
paskendusion pokylių salėn 
vakarieniauti, kur jaunieji 
abiejų tėvų buvo sutikti su vy
nu, duona ir druska ir, prela
tui Jonui Kučingiui sukalbė
jus invokaciją, prie puikių 
vaišių ir gero šokių orkestro 
puotauta iki pirmųjų gaidžių.

Abu jaunieji tautinių šo
kių šokėjai - Daina Los An
geles "Spindulio" grupėje šo
kusi nuo šešerių metų am
žiaus, o Virgilijus - Detroito 
"Audinio" šokių mokytojas. 
Todėl buvo itin įspūdinga ma
tyti juodu grakščiai įsijun
giant į Danguolės Varnienės 
suorganizuotus "Spindulio" 
grupės apeiginius tautinius 
šokius.

Iš Detroito į vestuves atke
liavo jaunojo tėvai Alfonsas 
ir Elena Kaspučiai, broliai 
Edmundas ir Rimas su Seimo 
mis, sesuo Audra. Dalyvavo 
jaunosios krikšto tėvai Justi
nas Rasas iš Las Vegas ir Sa
lomėja Šukienė. Taip pat jau 
nojo krikšto mama Virginija 
Gunderson. Krikšto tėvas Jo 
nas Kasputis iš Connecticut 
negalėjo vestuvėse dalyvauti, 
bet atsiuntė jauniesiems ypa
tingai vertingą dovaną.

Kiti tolimi svečiai: iš Chi
cagos Petronių giminaičiai 
sol. Jonas ir Niuta Vazneliai 
ir dr. Leonas ir Irena Kriauče- 
liūnai, iš Floridos taip pat gi
minaičiai Jaunutis ir Jūratė 
Linertai, o iš tolimosios Ko
lumbijos Jono Petronio moks
lo draugas Algis Didžiulis ir 
žmona Laima.

Tikrai širdis džiaugiasi 
esant liudininkais tokios pui
kios lietuviškos poros vestu
vėse. Abu jaunieji gerai pasi 
ruošų ne tik Amerikos, bet ir 
lietuviškam gyvenimui. Dai
na, baigusi Pietinės Kalifor

Jaunavedžiai Daina Petronytė ir Virgilijus Kasputis.

nijos Universitetą "Commu- 
nications and Marketing", o 
Virgilijus - radaro inžinie
rius, dirbantis karo laivynui. 
Abu iš vaikystės įsijungę į lie 
tuvišką veiklą, žada ir šeimą 

Mylimai sesutei

A. A.

ONAI KARUŽIENEI

Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjau
čiame, BRONĘ MIKLIENĘ ir visus 
gimines bei artimuosius Amerikoje, 
Kanadoje ir Lietuvoje ir kartu liūdi
me

Gerta ir Česlovas Amolevičiai 
Aldona ir Edmundas Drukteinlal 
Leokadija ir Antanas Kašubai 
Bronė ir Albertas Kremerial 
Roma ir Viktoras Masčiai 
Marytė Miklienė ir dukra Asta 
Irena ir Eugenijus Slavinskai
Dana ir Jurgis Švedai 
Emilija ir Liudas Valančiai
Lėlė ir Juozas Žvyniai

sukūrę nuo jos nesitraukti. 
Losangeliečiams ypač malo
nu, kad jaunoji pora pasilieka 
čia ir gyventi. Daug laimės 
jauniesiems Kaspučiams!

Rūta Šakienė
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■ laiškai Dirvai Lietuvių vigilija JAV sostinėje
ATVIRAS LAIŠKAS 

DR. DANIELIUI 
DEGĖSIUI

Tavo pareiškimas (Dirva 
1990.1.4), kad pasitrauki iš 
Vilties draugijos valdybos, 
mane giliai nustebino, nes 
aš to pasitraukimo priežas
ties negaliu suprasti.

Esi buvęs ilgametis Vil
ties Valdybos pirmininkas, 
uolus Dirvos bendradarbis 
ir jos rėmėjas. Gyvendamas 
Clevelande ir būdamas inty
miam kontakte su Dirva tu
rėjai žinoti, kad Dirva, kaip 
ir kiti išeivijos lietuvių laik
raščiai turi daug vargo suras
ti tinkamus bendradarbius.

Tokioje situacijoje redak
torius negali iš bendradar
bių reikalauti ką rašyti ir ko 
nerašyti. Jis taip pat negali 
atžagaria ranka jų straipsnių 
braukyti. Laikraščių ben
dradarbiai, kaip ir dideli vi
suomenės veikėjai , turi ne
mažas ambicijas, juoba, kad 
jiems honoraro nemokama.

Perskaitęs Tavo pareiški
mą, dar kartą atidžiai peržiū 
rojau paskutiniųjų mėnesių 
Dirvos puslapius ir aš tikrai 
neradau juose asmeniškai 
įžeidžiančių straipsnių. Dir
va, kaip žinai, tuo atžvilgiu 
buvo ir tebėra labai korek
tiška.

Nežinau kas Tave, mie
las Kolega, paveikė - karš
tas Floridos klimatas, ar per 
daug ambicingi Tavo naujie
ji draugai, kurie absoliučiai 
nepakelia kritikos. Gi kriti
ka visuomeninėje veikloje, 
kaip ir laikraštyje, yra būti
na.

Gyvendamas Clevelande 
ir Tu tą gerai supratai, kaip 
kad tą supranta ir Lietuvos 

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

spauda. Ten net ir Komjau
nimo tiesa (dabar jau Lietu
vos rytas), Gimtasis kraštas 
ir kiti laikraščiai bei žurna
lai pilni pozityvios kritikos 
valdžios ir partijos vadovau 
jančių asmenų adresu.

Linkiu Tau ir Tavo nau
jiesiems draugams nuvykti į 
Lietuvą ir ten ilgėliau pagy
venus pažinti ir suprasti, 
kad be kritikos ir be savikri- 
tikos nėra įmanoma nei lais
vė, nei demokratija.

Su nuoširdumu,

Antanas Butkus. 
Cleveland, OH

SAVOTIŠKAS 
SIURPRIZAS

Gerb. Redaktoriau, 
Prenumeruoju 1 dienraš

tį, 3 savaitraščius, 2 žurna
lus ir 1 mėnraštį. Vienas, 
tarp kitko, iš Lietuvos. O 
kur dar spauda anglų kal
ba? Taigi, skaityti papras
čiausiai trūksta laiko.

Buvau nutaręs "Dirvos" 
ncbcprcnumcruoti, bet žinu
tė (Nr. 33, rugp. 31) apie 
VLIKo veiklos plėtimą pa- 
samdant Joną Bobelį, buvo 
savotiškas siurprizas.

Redaktorius, kuris drįso 
išspausdinti tokią žinutę, 
yra vertas visų skaitytojų 
pagarbos. Kol "Dirva" lai
kysis laisvos spaudos princi
pų - skaitytojų turės. Patai
kauti ir pūsti į tą pačią dūdą 
nėra jokio reikalo!

Leonas Baltušis-Baltušauskas 
Minoąua, Wi,

ATTENTION: EARN 
MONEY READING BOOKSI 

$32,000/year incomepotential. 
Dėtai I s 

(1)602-838-8885 Ext. Bk-1753 (2-4)

LITHUANIAN AMERICAN ROMAN CATHOLIC FEDERATION YOUTH CAMP DAINAVA

DAINAVOS stovyklavietės administracija praneša, 
kad dėl visos stovyklavietės ar atskirų pastatų nuomavimo 
vasaros stovykloms, savaitgaliams, ir kitomis progomis, 
prašome kreipti į Rita Giedraitienę 
tel. (313) 478-8456 arba adresu: 20129 Whitby Ct., Livonia, MI 48152

Didžiausios Šiaurės Ame
rikos katalikų šventovės var
pai sausio 11 d. skambėjo už 
Lietuvos laisvę, praneša Lie
tuvių informacijos Centras.

Washingtono lietuviams 
prašant, Nekaltai Pradėtosios 
Tautinė Šventovė Washing- 
tone, Katalikų universiteto 
kaimynystėje, 10:30 vai. ryto 
keturiom minutėm skambino 
varpais. Pasak šventovės at
stovo Michael Warsaw, 
"mes norėjome išreikšti savo 
solidarumą su Lietuvos žmo
nėm, ir jiems parodyti, kad 
mūsų maldos yra su jais, kad 
mes remiame jų visas viltis ir 
jų kelią į religinę laisvę."

Ta pačia proga, šventovės 
liturgijos direktorius kun. Ro 
ger Rocnsch nuvedė švento
vėje besilankančią Šv. Timo
tiejaus mokinių grupę iš Rcs- 
tono, Virginijos, į Šiluvos 
Švč. Marijos lietuvių koply
čią, kur visi sukalbėjo rožinį 
už Lietuvą.

Warsaw pasakė Lietuvių 
Informacijos Centrui, kad 
sekmadienį visose šventovės 
Mišiose numatytos specialios 
maldos Lietuvos intencija.

Washingtono LB-nės pir
mininkės Audronės Pakštie
nės žiniomis, varpai skambė
jo už Lietuvos laisvę ir kitose 
Washingtono bažnyčiose — 
cpiskopalų Trijų Karalių baž
nyčioje, ukrainiečių katalikų

PATIKSLINIMAS
Los Angeles Dirvos dei

mantinio jubiliejaus vajaus 
komiteto, kuriam vadovau
ja Jonas Petronis, sąstate 
(Dirva, Nr. 48), renkant bu
vo praleista komiteto iždi
ninko Vinco Juodvalkio 
pavardė. Atsiprašome.

TAISOMOS KOREKTŪ
ROS KLAIDOS

'Dirvos" š.m. nr. 1 straip 
snyje "Atsisveikinom su Lie
tuvos Diplomatijos Šefu" įsi
vėlė kelios nemalonios ko
rektūros klaidos. Jaunimo 
centre Chicagoje dainuojant 
Lietuvos solistui V. Dauno
rui, plyta pro langą salėn įlėkė 
ne 1970. XI. 8, kaip parašyta 
"Dirvoje", bet 1979. XII. 8. 
Taip pat net keturiais atvejais 
pianistės Gražinos Landsber
gienės pavardė, surinkta išlei 
džiant daidę "d". Atsiprašo
me.

bažnyčioje Tautinės švento
vės kaimynystėje, ir Washing 
tono katedroje — Šv. Mato 
bažnyčioje.

Sausio 11 d. nuo 10-11 
vai. ryto Washingtono lietu
viai, prisidedant estams ir lat 
viams, surengė vigiliją prie 
sovietų ambasados, praneša 
Lietuvių Informacijos Cen
tras. Joje susirinko apie šim
tas žmonių, įskaitant gausų 
būrį spaudos korespondentų.

Vigilija vyko Lietuvos pa
vyzdžiu, prasidedant žvaku
čių uždegimu ir 15 minučių 
susikaupimu, ir baigiant him
nu, Lietuva brangi ir Marija, 
Marija sugiedojimu. De
monstrantai iškėlė plakatus 
su "Laisvės Lietuvai" užra
šais ir kitais panašiais į Lie
tuvos mitingų lozungais bei 
laikė trispalves užrištais su 
juodais kaspinais. Po vigili
jos, už Lietuvos nepriklauso
mybę meldėsi netoli esančio
je Šv. Mato bažnyčioje, kur 
12 vai. Mišių celebrantas 
kun. Warren pasakė pamoks
lą skirtą Lietuvai ir pakarto
tinai išreiškė solidarumą su 
lietuvių tautos siekiais.

Vigilijos metu, LB-nės 
delegacija, susidedanti iš 
JAV LB-nės pirmininko vi
suomeniniams reikalams Ar
vydo Barzduko, JAV LB- 
nės darbuotojos Washingto- 
nc Astos Banionytės ir Wash 
ingtono LB-nės pirmininkės 
Audronės Pakštienės, buvo 
netikėtai priimta sovietų am
basadoje. Pusvalandi truku
siame pokalbyje dalyvavo 
ambasados patarėjas Georgi 
Markossovas ir spaudos se
kretorius Boris Malakhovas.

Delegacija pareiškė, kad ji 
nesitiki, kad sovietai naudos 
fizinę jėgą prieš laisvės trokš
tančius Lietuvos žmones, bet 
taip pat mano, kad naudoji
mas kitokio spaudimo, kaip 
pvz. ekonominės blokados, 
neturėtų jokio pateisinimo. 
Ambasados atstovai tikino, 
kad ir šis antras ekonominio 
spaudimo variantas nesvars
tomas: viskas eis derybų ke
liu.

Lietuvių delegacija įteikė 
ambasadai du dokumentus: 
JAV LB-nės pareiškimą, ku
riuo solidarizuoja su Lietu
vos žmonėmis, siekiančiais 
atkurti laisvą, nepriklausomą 
ir demokratinę Lietuvą, ir 
1920 m. Lenino Taikos sutar 
ties su Lietuva kopiją

Pareiškime rašoma, kad 
"kaip Amerikos piliečiai, pri
tariame mūsų vyriausybei, 
kuri smerkia 1940 birželio 
15 d. sovietų armijos įvykdy
tą agresiją prieš nepriklauso
mą Lietuvą ir jos nelegalų pri 
jungimą prie TSRS. ...Jun
giamės su 1,5 mil. Lietuvos 
gyventojų, kurie pasirašė pe
ticiją išvesti okupacinę TSRS 
kariuomenę iš Lietuvos. 
Kaip Amerikos piliečiai, ku
rie prisimena, kad Leninas 
1920 liepos 20 d. Taikos su
tartimi visiems laikams atsisa 
kė nuo visų pretenzijų į Lietu 
vą, raginame p. Gorbačiovą 
ir jo valdžią pradėti derybas 
su teisėtais Lietuvos žmonių 
atstovais dėl tarpvalstybinių 
santykių. ...Semiamės inspi
racijos iš Lietuvos žmonių ir 
gerbiame tuos, kurie šiandien 
skelbia 'Mes esame laisvi 
žmonės, mes atstatysime lais 
vą Lietuvą'.

(LIO

Immediate opening for
PHVSICRL THERAPIST

at
DIRGNOSTIC MEDICAL 

CENTER
11950 McCorkle

Chesapeake, W. VVirginia 25315
Excellent benefits 

with built incentives 
For more information 

contact
Travis Muilins

304-949-1010
(3-6)

FLEH06RRPHIC 
PRESS OPERATORS 

Bloomfield CT flexible medical packaging 
manufacturer. 1st shift. Applicants should 
have konwledge of ink systems, mounting 
and operating 4-color flexostack press. 
Benefits include fully paid employee den- 
tal, disability, term life, split dollar medica 
and pension plan. Call 203-242-0663 for 
appointment. Apply to

MEDICRL INDUSTRIES
16 Southwood Rd., Bloomfield, CT 06002 
(3-6)

C O O K
Merrill has openings for AM & PM Cooks 
with exp. Merrill Lynch Conference 
Center. Good Salary & benefits. Call 
Personel (609) 282 - 2676.
<3-31

OPPORTUNITV FOR
RESPIRRTORV CRRE 

SUPERUISOR

Challenging opportunity for RRT 
w/strong organizational & communica- 
tion skills to assist in supervision of 
progressive Cardiopulmonary 
Services Dept. Responsibilities in
clude supervision, quality assurance, 
employee performance evaluation, 
staff development & coordination or 
patient car.
Our department is responsible for all 
routine modalities of respiratory care 
as will as, ventialtory management, 
endotracheal intubation & ABG's. 
The cardiopulmonary Services Dept. 
is also actively involved in all critical 
care units including ICU, CCU & 
Cardiac Surgery ICU. Strong candi- 
dates will have at least 1 yr. of recent 
supervisory experience.
Staff openings also available CRTT 
or CRTT eligible req.

RELOCATION 
ASSISTANCE 
AVAILABLE

Interested applicants please submit 
resume or call

RoyWilliams 804-254-6178 
or apply to:

Richmond Memorial Hospital 
1300 tUestmood fiue.

Richmond, DR 23227
O-5)
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S""!tEEL SUTTER OPERATOR
Pittsburgh Tube Co. is seeking 
on exp. heavy duty Steel Slitter 
Operator at their Darlington, 
PA facility. The successful can- 
didates will work in a union 
shop and mušt have a good 
working exp. with slitter opera- 
tions. We ore in the process of 
installing a lorge slitter de- 
signed and built by Production 
Machinery Ine. with the eupabi- 
lities of slitting 72" wide steel 
master coils with thickness up 
to .500". (Jualified candidate 
send resume to: Pittsburgh 
Tube Co., Personnel Dept., 2060 
Pennsylvania Avė., Monaca, 
PA 15061.

PRODUCTION SUPERVISOR 
Pittsburgh Tube Co. is seeking 
a production supervisor tor a 
new slitter operation to be in- 
stalled at their Darlington, PĄ 
facility. The successful candi
date vvill direct the efforts of 
the hourly personnel in a union 
shop. You mušt hove the ability 
lo properly construct and com- 
municate to obtain maximum 
work efficiency from a heavy 
duty slitter designed and built 
by Production Machinery Ine. 
with capabilities of slitting 72" 
wide steel master coils with 
thickness up to .500". Salary 
and benefit package commen- 
surate with exp. Send resume 
to: Pittsburgh Tube Co., Per
sonnel Dept. 2060 Pennsylvania 
Avė., Monnrn. PA 15061.

FOOD SERVICE VORKERS 
$6.55/$6.85/hr. Willow Grove area. Full 
time day hours. No evenings/vveekends. 
Full benefit package. HMO/Life Insur
ance, paid national holidays, siek, per
sonai, vacation days, uriiforms & meals.

ARA Services. EOE..
(215) 828-8247, Debbie or Cathy.

No truck routes
(48-SO)

Drivers
$ $ $ $

•TRUCK DRIVERS 
R E G I O N A L

300-500 mile radius drlving positions. 1 year 
RECENT O.T.R. experience. good references / 
MVR pass drug tęst. Call NOW tor more infor- 
matlonl Watts (800) 344-1529

$ $ $ $

(48-50)

MASHINIST - 2nd shift, 2-3 min. exp., in 
operation of lathes. Able to work from 
blueprints & sėt up own work. Apply in 
person at Joseph Oat Corp, 2500 
Broadvvay, Camden, NJ. 08104 No 
phone calls please.
(48-50)

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

Experienced only Blue Cross/ 
Vacation & Pension Plan 

MOODY MACHINE PRODUCTS. INC. 
141 Carolina Avė. • Provldence , Rl 029005 

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

ENGINE LATHE OPERATORS
Immediote openings available 
for day and evening shift. Qual- 
ified canaidates mušt hove a 
minimum of 5 yrs. iob shop 
exp., be able to thread, reod 
blueprints, hove own tools. Sal
ary up to $12 hourly based on 
exp. Benefit package includes 
paid vacations ond holidays, 
hosoitalization and life insur 
ance.

Cal 216-481-3900 or apply in 
person betvveen 2 and 4 pm at 

1725 Clarkstone Rd.
Cleveland, OH 44112

(3-5)

MACHINIST _
VTL CNC OPERATOR

We are looking for an operator 
who has exp. with o G&L VTL 
CNC with numceripoth 80L pro
cess control. Mušt be able to 
read blueprints and do your 
own sėt ups. Programming exp. 
helpful. Day and night shifts 
available. Good benefits. Com- 
petitive hourly rotę and plenty 
of overtime available.

Cal 216-481-3500 or apply in 
person betvveen 2 and 4 pm at 

1725 Clarkstone Rd.
Cleveland, OH 44112

(3-5)

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

Juozo Tūbelio 
gyvenimo paveikslas 

Dipl. agr. Igno Andrašiūno paskaitos 
santrauka

(2)

Kaip J. Tūbelis išgelbėjo 
Lietuvos litą.

Apie šią finansinę istoriją 
Bronius Kazys Balutis savo 
atsiminimuose štai ką rašo: 
"Sako*, Kaune visi įsitikino, 
kad Londone reikalinga nau
jo žmogaus, nes taip politi
kos taip ekonomikos 
atžvilgiais Londonas pasida
rė svarbiausia Lietuvai vieta. 
Tūbelis padėkojo už gerą tar
nybą Washingtone ir nustebi
no pareiškimu, kad aš Lietu
vai ten uždirbęs kelioliką mi
lijonų litų.

Istorija pasirodė šitokia. 
Amerikoje 1929 metais prasi
dėjo krizė. Drauge prasidėjo 
ir abejojimai apie Amerikos 
dolerio vertės pastovumą. Ki
lo gandas apie nuvertinimą. 
Lietuvai šis klausimas turėjo 
pirmaeilės svarbos, nes litas 
buvo paremtas ne tik auksu, 
bet ir doleriu. Doleriai Lietu 
voje turėjo plačią ir laisvą 
apyvartą, o pats litas būdavo 
vadinamas "mažu dolcriu- 
ku". Ne tik visi Lietuvos ban
kai turėdavo apsčiai Ameri
kos dolerių, bet jų buvo ne
maža ir privačių piliečių ran
kose. Jų nuvertinimas galėjo 
padaryti Lietuvos gyvento
jams skaudžių nuostolių.

Todėl suprantama kodėl 
aš iš vyriausybės susilaukiau 
paklausimą: kas bus su dole
riu? Ar išlaikys jis savo ver
tę, ar bus nuvertintas? Tai 
buvo vienas sunkiausių mano 
karjeroje klausimų. Klaidin
gas atšakos galėjo Lietuvai 
brangiai kainuoti. Bet kur 
gausi tikrąjį? Juk nieks iš 
anksto tokių finansinių pro
jektų neskelbia! Rūpestis ne 
vieną naktį man miegą truk
dė.

Vartojau visus prieinamus 
būdus tinkamam atsakui gau
ti. Atsidėjęs sekiau Ameri
kos finansinę spaudą. Teira
vausi pas bankininkus, ekono 
mistus ir stambesnius politi
kierius. Niekas negalėjo duo 
ti aiškaus ir tvirto atsako. 
Amerikos vyriausybės parei
gūnai, visus gandus neigė. 
Nusprendžiau eiti pasiteirauti 
pas patį Iždo Sekretorių, ku
riam išdėsčiau ypatingą Lietu 
vos lito padėtį. Jis tvirtai pa
reiškė: "Galite drąsiai savo 
vyriausybei pranešti, kad do
leris nebus nuvertintas". Tos 
pačios nuomonės buvo ir Val
stybės Departamentas.

Padėtį sunkino Amerikos 
Prezidento (Hooverio-Roos- 
velto) rinkimų kova. Kiek
viena partija paskelbė savo 
programas, kuriose buvo sun
ku ką nors tikro susigaudyti. 

Be to, nežinoma buvo kuri 
partija laimės. Demokratų 
programoje buvo posakis 
apie "sound and adequate eur 
rency", kuris galėjo visko 
reikšti.

Visų savo studijų ir galvo
jimų išvadas suglaudęs, pata
riau Lietuvos vyriausybei jos 
turimus Amerikos dolerius 
laiku pakeisti auksu. Tas ma 
no patarimas buvo įvykdytas. 
Prezidentu išrinktas Roosvel- 
tas vėliau nuvertino dolerį, 
bet Lietuva iš to nuostolių ne 
turėjo. Kaune matyt mane 
paskaitė labai gudriu žmogu
mi ir nusprendė iš Washing- 
tono atšaukti ir paskirti Lon
donan, kuris tuo metu išrodė 
Lietuvai svarbiausia vieta."

Mano studijų metu (1927 
- 1931) Žemės Ūkio Akade
mijoje, Žemės ūkio politikos 
dėstytojas prof. dr. Jurgis 
Krikščiūnas dažnai priminda
vo prof. Holzo posakius ir 
mintis. Noriu čia kalbamo 
reikalo aiškumui vieną mintį 
panaudoti "Nėra kito verslo, 
kur reikalautų daugiau ir įvai 
resnių žinių, kaip būti geru 
ūkininku. Kas nori teisingai 
dirvą įdirbti ir patręšti, kas 
nori kultūrinius augalus tiks
liai auginti, kas nori produk
cijos gyvulius auginti, šerti ir 
prižiūrėti, kad jie savo pro
dukcija įdėtą kapitalą ir dar
bą gausiai apmokėtų, visų 
pirma tas turi būti susipaži
nęs su pagrindiniais gamtos 
mokslo dėsniais, kurie ap
sprendžia augalų ir gyvulių 
gyvenimą. Toliau, kas nori 
tinkamai savo ūkį organizuo
ti ir jam sėkmingai vadovau
ti, tas turi žinoti bendras ir 
specialias ūkininkavimo sąly
gas, nuo kurių priklauso kiek
vieno ūkio našumas bei pasi
sekimas, t. y. jis turi suprasti 
ir žinoti politinės ekonomijos 
pagrindus".

Tai tiesūs ir šventi žodžiai 
apie ūkininką ir jo verslą. 
Nežinau ar tos mintys buvo 
kartojamos tada, kada Juozas 
Tūbelis studijavo Rygos poli 
technikos institute, bet labai 
gerai patyriau ir pastebėjau, 
kad Juozas Tūbelis atkreipė 
didelį dėmesį į žemės ūkio 
švietimą ir penkių didžiuo
sius ūkininkų telkinius arba 
tvirtoves. Juozas Tūbelis sa
vo darbų programos turinyje 
pažymėjo, kad Lietuvos eko
nominės ir kooperatinės ben
drovės: Maistas, Pieno cen
tras, Cukrus, Linas ir Lietū
kis yra Lietuvos žemės ūkio 
tvirtovės ir jos sudaro Lietu
vos žemdirbiui pagrindinius 
atramos punktus iš kurių Lie

tuvai ateina labai reikalingas 
užsienio kapitalas.

Lietuvos užsienio prekyba

1932. XII 22 (Vyr. Žin.
Nr. 401) įstatymu buvo įves
ta importo licenzijų arba leidi 
mų sistema cukrui, druskai, 
fosfatams, geležiui, plienui, 
skardai, akmens anglims, ce
mentui, medvilnės verpalams 
ir siūlams, popieriui ir karto
nui, vilnoniems audiniams. 
Vėliau sekusieji įstatymai, - 
1934, 1935 ir 1936 m. licenzi- 
juojamų prekių sąrašą vis plė
tė, ir po paskutiniojo pakeiti
mo jau apie 85% viso faktiš
kojo importo buvo licenzijuo- 
jama. Licenzijų sistema Lie
tuvoje buvo įvesta atsižvel
giant į prekybos balanso 
struktūrą ir ji jau buvo pla
čiai praktikuojama nemažo 
kitų valstybių skaičiaus tarp
tautinės prekybos santykiuo
se. Licenzijų sistemos įvedi
mas žymiai pagerino užsie
nio prekybos balansą Lietu
vos naudai. Taip pat taikan
tis prie kitų valstybių prakti
kos, 1935. X. 1 išleistas įsta
tymas užsienio valiutos ope
racijoms tvarkyti, buvo suda
rytos specialios sutartys su 
kraštais, kurie jau varžė savo 
valiutos laisvą judėjimą, kaip 
Vokietija, Suomija, Graikija, 
Italija, Latvija ir Vengrija.

Pasaulinė ekonominė kri
zė Lietuvoje jau 1931 m. pra
dėjo rodytis, o žiauriausiai pa
sireiškė 1933-35 trimetį, ka
da nuo 1930 vidurkio (331,6 
mil. litų) sumažėjo net 54% 
(iki 153,2 mil. litų) Po to 
bendras eksportas pradėjo pa
mažu atsigauti, ir jau 1936- 
38 m. buvo apie 29% aukš
tesnis už 1933—35 m. vidur
kį. Šią sunkią ekonominę kri
zę sunkiai pergyveno Lietu
va. Ir tai atsitiko Juozui Tū- 
beliui esant ministeriu pirmi
ninku. Bet ir tuo sunkiu lai
kotarpiu Juozas Tūbelis suge
bėjo pastatyti du cukraus fa
brikus: Marijampolėje 1931 
m. ir 1935 m. Pavenčiuose. 
Juozo Tūbelio vyriausybė rū
pinosi Lietuvos linų padėti
mi. Linų ūkio padėtis pradė

A.A.

ALOYZUI BENUI

mirus, jo liūdinčiai žmonai GENEI ir jo visai 
šeimai, gilią, užuojautą reiškia

Konservatorių klubas

A. A.

ALIUI BENUI
mirus, žmonai GENOVAITEI, giminėms ir 
artimiesiems reiškiame nuožirdžią užuojautą.

Stefa ir Vytautas 
Gedgaudai

jo sparčiai gerėti tik nuo 
1934 m. kai "Lietūkis įsteigė 
atskirą linų prekybos skyrių.

"Lietūkio kooperatinis li
nų skyrius išsilaikė dėl to, 
kad į linų prekybą įsijungė 
žymiai platesniu mastu. Prie 
Šiaulių buvo pastatytas dide
lis fabrikas nebruktiems li
nams perdirbti į pakulas. 
Ten pat buvo įsteigti centri
niai sandėliai ūkiniams bruk
tiems linams paruošti ir su
rinkti eksportui.

(Bus daugiau)

Kfa&'lVM&T
2? I V O S

• Kelionė laivu iš Los An
geles į Meksiką! Lietuvių 
grupė organizuojama ateinan
tiems metams, kovo 3-10 d. 
Registracija vyksta šiuo metu. 
Kelionę organizuoja Vida 
Jonušiėnė, Amber Travel 
Service, 11745 Southwest 
Hwy., Palos Heights, IL 
60453, tel. 708-448-7420.KURSE - RN, needed full lime on our ll-7am shift. 5 nighfs/wk, no vveekends in- volved. We offer excellenl salary with paid benefits including deniai. For details call Direclor of Nurses 609-896-0016.

AIRCRAFT AVIONICS 
Great oppty. for mgr. & head 
tech w'extensive bench work 
on general aviation mav/com 
systems. FCC License requi- 
red. Mušt be able to obtain Air- 
man's Certificate. Pay $13.00 
and up, good company bene
fits

Send resume and 
references to:

PEGASUS 
MAINTENANCE COMP.
4503 N. MAIN LOC NO. 19 

FORT WORTH, 
TEXAS 76106

ATTN: DAN K VVILSON

MACHINIST
Horizontai Boring Mill 
Operoters. lmmediate opening 
for aoy ond night shift posi
tions. Ouolified candidates mušt 
be able to read blueprints and 
do their own sėt ups. Excellent 
hourly rate ond night shift pre- 
mium. Benefits include hospi- 
tolization ond life insurance, 
paid holidays and oaid vaca
tions.

Cal 216-481-3500 or apply in 
person betvveen 2 and 4 pm at 

1725 Clarkstone Rd.
Cleveland, OH 44112

(8-5)
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A. A.

Mylimai Mamytei iške
liavus i Amžinuosius Namus, 

mielus draugus

DANUTĘ IR VYTAUTĄ 
RAMONIUS,

bei kitus gimines, nuoširdžiai 
užjaučiame.

Angelė ir Vytautas 
Staškai

Joana Račilienė 
Aldona ir Vytautas 

Mauručiai

A A

Mylimai mamytei iškeliavus t amži
nybę, mielą DANUTĘ RAMONIENĘ 
ir kitus gimines, nuoširdžiai užjau
čia,

Taupos Direktorių Taryba 
ir tarnautojai

NASTAZIJAI GAIDŽIŪNIENEI

mirus, jos vyrui mūsų bičiuliui BA
LIUI GAIDŽIŪNUI ir artimiesiems, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

L.K.V.S. Ramovės 
Clevelando Skyrius

DETROIT
ŠV. ANTANO BAŽNY

ČIA NEUŽDAROMA
Gruodžio 30 d. Šv. Anta

no bažnyčioje kilo gaisras. 
Sudegė altorius, zakrastija ir 
joje esantieji bažnytiniai rū
bai, knygos ir kiti daiktai.

Parapijos klebonas kun. 
Alfonsas Babonas apdegęs 
veidą, rankas ir koją gydosi 
ligoninėje. Bažnyčioje vyks
ta remonto darbai. Už dviejų 
savaičių pamaldos jau bus at
remontuotoje bažnyčioje. 
Laike remonto kun. Kazimie
ras Simaitis mišias laiko že- 
mai-koplyčioje tokia tvarka: 
savaitės dienomis 7:30 v. r. 
sekmadieniais 9:00 ir 10:30 
v. r.

Sekmadienį sausio 7 d. po 
mišių parapijos tarybos pirmi
ninkas Algis Zaparackas pas
kaitė kardinolo Edmundo 
Szoka' laišką, lietuvių ir an
glų kalbomis, patvirtinant, 
kad Šv. Antano parapija, yra 
veikli ir nebus uždaryta. Šv. 
Petro parapija kun. Kazimie
rui Butkui išėjus į pensiją, 
bažnyčia bus uždaryta ir tos 
parapijos parapijiečiai galės 
prisijungti prie Šv. Antano 
parapijos.

MIRĖ MARCELĖ KU
RIENĖ

Marcelė Kurienė mirė sau 
šio 4 d. Henry Ford ligoninė
je sulaukusi 79 metus. Sau
sio 9 d. po atlaikytų Šv. Anta 
no parapijos koplyčioje pa
maldų, buvo nuskraidinta į 
Putnamą ir palaidota šalia sa
vo vyro Justino Kuro lietuvių 
vienuolyno Dangaus vartų ka - 
pinėse.

A. Gr.

Mylimai Motinai ir Močiutei

A. A.

SERAI ČIURLIONIENEI

mirus, sūnų VYTENĮ IR LIUDĄ anū
kus bei kitus artimuosius giliai už
jaučia

Birutė Paprockienė

Mielam viekšniečiul,
SLA prezidentui

POVILUI DARGIUI

mirus, žmonai GERTRŪDAI, giminėms ir 
visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Stefa ir Vytautas 
Gedgaudai

II (Taupa
Lithuanian Credit Union 

Lietuvių kredito ‘kooperatyvus 

767 Lašt 185th Street

Cleveland, Ohio 44119

(216) 481-6677

įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

ATTENTION: EASY WORK 
EXCELLENT PAYI

Assemble products at home. Details. 
(1) 602-838-8885 Ext. VV-1753

(2-4)

Sfif, /uperior Avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui

/uperior Avinę)/
Pagrindinis skyrius

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

DARBO VALANDOS: Pirmadieniais uždaryta. pSL1C
Kitomis dienomis nuo 9:00 iki 4:00. —

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

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

Visi Bankiniai Patarnavimai

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

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

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

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

Mūsų Tikslas: Ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Della E., William J. Sr.,
William J. Jakubs Jr. ii

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.
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• DIRVAI adresuojant 
laiškus į pašto dėžutę, pra
šom pridėti skaičių 6. Pagal 
pašto nurodymus, dabarti
nis adresas yra:

DIRVA,
P.O. Box 603206, 

Cleveiand, OH 44103

* TAUTINĖS muzikos 
ansamblio VILNIUS artistai 
atvyksta į Clevelandą šį penk 
tadienį apie 6 vai. vak. (iš 
Chicagos). Su jais drauge at
važiuoja New Opera Compa
ny of Chicago meno vadovas 
komp. Darius Lapinskas.

MUZIKA • DAINA • HUMORAS
LIETUVOS ANSAMBLIO VILNIUS 

KONCERTAS
šeštadienį, 1990 sausio 20, 7 vai. vakare 

Dievo Motinos parapijos salėje

V ADOVAS-
LIETUVOS VALSTYBINĖS KONSERVATORIJOS 

LIAUDIES INSTRUMENTŲ KATEDROS VEDĖJAS 
PROF. ANTANAS SMOLSKUS

Programą atlieka: 
Lietuvos operos solistai 

JOLANTA ČIURILAITĖ (sopranas) ir 
ARŪNAS MALIKONIS (baritonas),

LINA NAIKELIENĖ - 
žymiausia Lietuvos kanklininkė,

ARŪNAS VALUCKAS - 
operos orkestro artistas. Groja violenčele, 

styginiu ir kankliniu kontrabosu.

REMIGIJUS VILKAITIS ir 
ARŪNAS STORPIRŠTIS - 

garsiojo Jaunimo teatro aktoriai.

VILNIAUS ansamblio programą jungia 
kiekvieno menininko aukščiausio lygio 

profesionalus kūrinių išpildymas.

Visi kviečiami
Vilniaus ansamblio koncerte dalyvauti. 

Bilietų kaina vienoda -10 dol.
Vietos numeruotos. Bilietai gaunami 

sekmadienį Dievo Motinos parapijos kavinėje, 
kitomis dienomis Taupoje, tel. 481-6677.

Koncerto pelnas skiriamas 
Lietuvos atgimimo patrijarcho 

dr. Jono Basanavičiaus paminklui atstatyti.

Rengėjai - Lietuvių kultūrinio darželio draugija

Clevelando lietuviai su 
svečiais menininkais galės 
susitikti šeštadienį po koncer 
to Dievo Motinos parapijos 
svetainėje. Sekmadienį rytą 
Vilniaus ansamblio artistai 
išvyksta į Rochesterį.

• ALIS BENAS, po stai
gios širdies operacijos, sau
sio 8 d. mirė Clevelando li
goninėje, sulaukęs 63 metų 
amžiaus. Nuliūdime liko 
žmona Genovaitė ir kiti ar
timieji.

Velionis, atvykęs į JAV, 
tarnavo garsioje 82 parašiu
tininku divizijoje ir buvo pa 
siekęs viršilos laipsnį. Mė-

Susipažįstant su iš Lietuvos atvykusiu jaunu žurnalistu Paulium Vaitiekūnu, kurį Vilties valdyba 
pakvietė bendradarbiauti Dirvoje. Iš kairės: dr. Viktoras Ceičys, Vilties draugijos vicepirm. dr. Vladas 
Bložė, žurn. Paulius Vaitiekūnas, Tėvynės Garsų radijo programos vedėjas Juozas Stempužis, 
Vilties draugijos sekretorius Vladas Blinstrubas ir dr. Elena Ceičienė. V. Gedgaudo nuotr.

go sportuoti ir turėjo piloto 
laipsnį skraidyti oro balio
nais.

Atsisveikinime kalbėjo 
Alio giminaitis adv. A. Šir
vaitis, R. Kudukis ir V. Če- 
čys.

Jo palaikai sudeginti ir 
bus nuvežti į Lietuvą.

• ANTNINA ČEPUKAI- 
TIENĖ, žymi šaulių veikėja 
mirė Clevelande, sulaukusi 
80 metų amžiaus. Palaidota 
sausio 11d. Visų Sielų kapi
nėse. Atsisveikinime prie 
velionės karsto budėjo šau
lės ir šauliai.

"OKTAVOS" ANSAMB
LIS CLEVELANDE

Lietuvos Nacionalinės Fil
harmonijos profesionalinis 
pramoginės muzikos ansamb
lis "Oktava", šiuo metu gas
troliuojantis Š. Amerikoje, š. 
m. vasario 4 d., 4 vai. p.p. 
koncertuos Clevelande, Die
vo Motinos parapijos salėje. 
Koncertą rengia Clevelando 
Lietuvių Sporto Klubas ŽAI
BAS.

"Oktavos" ansamblį sura
do 7 instrumentalistų kapela, 
2 dainininkai solistai ir Lietu
vos Miss Gracija, šokėja Eri

ka Meškauskaitė, tarptauti
nės klasės gimnastė, laimėju
si 2 sidabro medalius meni
nės gimnastikos pasaulio 
čempionate. Vieneto vado
vas ir kompozitorius - M. Ta
mošiūnas.

"Oktava" yra žymiausias 
Lietuvos lengvo žanro muzi
kos kolektyvas ir kaip repre
zentacinis vienetas, yra daly
vavęs įvairiuose tarptauti
niuose muzikiniuose festiva
liuose ir koncertavęs daugely
je kraštų.

"Oktavos" ansamblis su sa
vo skirtinga programa bus 
clevelandiečiams didelė nau- 
janybė.

Bilietus įsigyti galima pas 
Romą Apanavičių 531-6995, 
Ingridą Bublienę 481-8854 
vakarais ar 486-8692 dienos 
metu, Dievo Motinos parapi
jos svetainėje sekmadieniais 
po lietuviškų pamaldų ir pas 
platintojus.

Bilietų kainos: $ 10.00 ir 
$ 7.00, moksleiviams ir stu
dentams - $ 5.00

ATTENTION - HIRINGI 
Government jobs - your area. Many 
immediate openings without waiting 
listortest. $17,840-$69,485.

Call 1-602-838-8885. Ext. R-J753 
(2-4)

VASARIO 16-osios MI
NĖJIMAS CLEVELANDE

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 72-jų metų su
kakties minėjimas įvyks sek
madienį, vasario mėn. 18 d. 
sekančia tvarka:

10 vai. - Šv. Mišios Die
vo Motinos parapijos bažny
čioje. Prieš Mišias, vėliavų 
pakėlimas prie paminklo žu- 
vusiems už Lietuvos laisvę.

10:30 vai. - Šv. Mišios 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčio 
je-

4 vai. - Iškilmingas minė
jimas Dievo Motinos parapi
jos salėje, 18022 Neff Road.

Kalbas pasakys: Lietuvos 
partizanas POVILAS PE- 
ČIULAITIS ir tarptautinės 
teisės advokatas WILLIAM 
J. H. HOUGH III iš New 
Yorko, autorius plataus veika
lo apie Pabaltijo Valstybių 
okupacijos neteisėtumą.

Koncertinę dalį atliks 
ČIURLIONIO ANSAM
BLIS vadovaujamas Lietu
vos Konservatorijos Klaipė
dos fa kultetų profesoriaus 
GEDIMINO PURLIO.

Clevelando visuomenė 
prašoma gausiai dalyvauti.

Rengia ALT Skyrius ir 
LB Apylinkė.

TYPESETTER
Penia experience oreferred bul will 
train on svstem. Princeton Univer- 
sitv Press. Call for appointment. 
609-896-2111, Ask for Rulh or Phil

Naujoji Neringos Tn. tuntininkė Kristina Liutkutė-Freuden 
berger ir vėliavą perdavusi buv. tuntininkė Julija Taorienė, su 
jauniausiomis sesėmis ir jų vadovėmis. Antroje eilėje iš k.: Lilė 
Gelažytė, Tuntininkė, Julija Taorienė, Nida Gelažytė ir Aida 
Bublytė. V. Bacevičiaus nuotr.
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Lietuvos Pasiuntinybės 
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Ryšium su šm. sausio 13d 
THE NEW YORK TIMES 
išspausdintu straipsniu, 
"Tough Choices for the U.S.: 
Baltic Statės or Gorbachov," 
ir jame padaryta užuomina, 
kad paskutiniomis savaitėmis 
Lietuvos pasiuntinybės šefas 
nebuvo Washingtone, dien
raščiui buvo tuojaus nusiųs
tas patikslinimas.

Jame buvo pažymėta, kad 
p. S. Lozoraitis buvo Romo

BRANGI BRONE, 

MYLIMOS SESUTĖS NETEKUS, 
AŠ KARTU SU TAVIMI LIŪDŽIU.

KAZIMIERA 
Cleveland, Ohio

AUKOS DIRVOS DEIMANTINIAM VAJUI
Dirvos deimantiniam jubiliejui rengti vyr. ko

mitetas, kurio pirmininkė yra Irena Kriaučeliū
nienė, nuoširdžiai dėkoja visiems aukotojams 
vajaus atidarymo metu 1989 m. gruodžio 9 d.

Pinigai laikomi vyr. komiteto sąskaitoje, ku
rią tvarko ižd. Ona Daškevičienė, 7254 So. 
Troy St., Chicago, IL 60629. Tel. (312) 778- 
7864.

Antrasis aukotojų sąrašas:
Birutė ir Gediminas Bisklai, Clarendon Hill, III. 150.00
Stella Paškonis Downers, Grove. III........................50.00
Laima Jurkūnas. La Grange III................................30.00
Halina Bagdonienė Oak Lawn, III.........................15.00
Vaclovas Vanda Mažeikai, Park rige III............... 300.00
Ada Sutkuvienė, Homewood, III............................100.00
Albinas Kurkulis, Wheaton III...............................100.00
Teodoras ir Ritone Rudaičiai, Oak Lawn, III....... 100.00
Mindaugas Mažeika, Chicago III..............................20.00
Adolfas Dirgėla, Orland park III............................... 10.00
Dr. Leonas, Irena Kriaučellūnal, Lockport,Il....5,000.00 
V. Kažemekaitis, Racine Wls....................................50.00
Stasys Vaičius, Chicago III.......................................30.00
Marija Rockuvienė, Chicago III................................25.00
Kun. Jonas Kuzinskas, Chicago............................ 25.00
Rožė, Gintautas Kazlauskai, Wlllow Spr. III....... 20.00
Ona Elertlenė, Chicago III.........................................10.00
E. Vengianskas, Lakeside Mich............................... 10.00
L.S.T.Korp. Neo-Lithuania Vyr. valdyba...........2,000.00
O. A. Juodvalklai, Chicago III................................ 100.00
Vytautas Jonulaltls, Oak Lawn III........................ 100.00
Margarita ir Vaclovas Monikai Chicago III.......... 100.00
Janė ir Juozas Daunorai, Oak Lawn III..................75.00
Lietuvių Tautiniai Namai, Chicago III................... 500.00
Julius Karsas, Chicago III.........................................10.00
Alvydas Arbas, Chicago III........................................ 50.00
Arūnas ir Irena Draugelis, Negervllle, III................50.00
Soflla Plenienė, Oak Lawn, III...................................10.00
Alina, Valdellnas Domanskial Palos Park III........ 50.00
Bromus Gelažius Chicago III....................................10.00
XY................................................................................. 10.00
J. Kubilius, Cicero III.................................................10.00
Nelė Kukučionienė, Timley Park III......................... 10.00
Antanas Šantaras, Chicago III..................................10.00
I. Panka, Chicago III...................................................20.00
Jonas ir Ada Juškai, Chicago III.............................. 10.00
Bemus ir Rasa Skvlrblys, Chicago III......................10.00
J. Griauzdienė............................................................30.00
XY. Cicero.................................................................30.00
J. O. Keramlnas, Rockford III.................................. 20.00
Bačimos Restoranas, Chicago III........................... 500.00
Jonas ir Irena Levickas, Chicago III......................100.00
A.L.T.S. S-gos Chicagos skyrius.......................... 500.00
A. Budreckis............................................................... 20.00

je, taigi arčiau labai svarbių 
įvykių Lietuvoje. Būdamas 
Europoje jis palaikė visus sa
vo kontaktus, kurie jam buvo 
reikalingi ne tiktai su JAV 
bet ir kitų šalių įstaigomis. 
Jis yra Lietuvos atstovas ir 
prie Vatikano.

Kai dėl dilemos..., "Balti
jos valstybės ar Gorbačio
vas", tai mes jų gerai supran
tame. Tačiau lietuvių tauta 
eina legaliu keliu, atsargiai, 
lėtai, taikingai ir tvirtai į visiš 
ką nepriklausomybę. Ji nori

DIRVOS FAX 
(216) 431-1614

išspręsti problemas derybo
mis su okupantu.

Lietuviai tikisi, kad vaka
rai išreiškę savo susirūpini
mą Gorbačiovo likimu, taipgi 
patvirtintų, kad kiekviena tau 
ta turi teisę į laisvą apsispren 
dimą, kuris yra pagrindas 
tarptautinių problemų taikin
gam sprendimui.

. JOHN KANCEVIČIUS, 
Lavvrencc, Mass., nuolatinis 
Dirvos rėmėjas, kasmet at- 
siunčiąs stambią auką laik
raščio leidimui sustiprinti, šį 
kartą atsiuntė 998 dol. Šir
dingai dėkojame už paramą

• A. A. ONAI DIDŽIU- 
LYTEI-KARUŽIENEI mi
rus Lietuvoje, jos giminės 
Amerikoje ir Kanadoje - 
p.p. Žeminiai, Mikliai, 
Pužauskai ir Vaičaičiai, - 
pagerbdami velionę. Dirvai 
paremti atsiuntė auka 100 
dol. Ačiū.

• KAZIMIERA LAIKŪ- 
NIENĖ, Clevelande, pagerb 
dama Lietuvoje mirusią a.a. 
Oną Didžiulytę-Karužicnę, 
Dirvai paremti atsiuntė auką 
100 dol. Ačiū.

• A.A. MYKOLO GU
RECKO mirties metinių pro 
ga, Elena Varankienė, Cla- 
rendon Hills, III., Dirvai pa
remti atsiuntė 25 dol. Ačiū.

• MEDJUGORJE, Švč. 
Marijos dabartinių apsireiški
mų šventovėn Jugoslavijoje, 
maldos kelionė su kun. dr. K. 
Trimaku rengiama pačiu ge
riausiu metų laiku, gegužės 
21-28 d. Dėl informacijos: 
Židinys, 2830 Denton Ct., 
Wcstchester, 11 60154 USA. 
Telef. 708-562-8948 (vaka
re ir savaitgaliais).

Amžinybėn iškeliavus Sibiro tremti
niui

JONUI BLOŽEI,

Jo brolį kolegą Dr. VLADĄ BLOŽĘ ir 
jo šeimą nuoširdžiai užjaučiame.

Aldona ir Vytautas 
Mauručiai

A. A.

NASTUTEI GAIDŽIŪNIENEI

mirus, didžiosios širdgėlos ištiktus 
Jos vyrą BALĮ, sūnų KĘSTUTĮ ir du
krą RŪTĄ su šeimomis giliai užjau
čiame.

Valė ir Bronius
Nemickai

Lietuvos “Miss Gracija - 89" Erika Meškauskaitė, 
gastroliuojanti Amerikoje su "Oktava".

DAINOS, MUZIKA IR GRACIJA...
Muz. Mindaugas Tamošių ■ 

nas, kuris bene trejetą ar ket
vertą kartų lankėsi JAV, pra
ėjusių metų pabaigoje atvyko 
ne vienas. Drauge atvyko 
prie Lietuvos filharmonijos 
veikiąs estradinis orkestras 
"Oktava", sol. Liutauras Če- 
prackas, sol. Žilvinas Bubclis 
ir Lietuvos "Miss Gracija" - 
Erika Meškauskaitė.

"Oktava" yra reprezentaci
nis vienetas. Jam teko lanky
tis ir koncertuoti Europos ir 
kitų kontinentų (Afrikoje,

Skaitykit ir platinkit
DIRVA

C 

Azijoje) valstybėse. Ameri
koje jau spėjo sėkmingai pasi
rodyti Ncw Yorke, Ncw Jer
sey. Baltimorėjc, St Pcters- 
burge. Sausio 26, 27, 28 d.d. 
koncertuos Chicagoje, vasa
rio 3 d. Detroite, vasario 4 d. 
Clevelande, o paskui ir kito
se JAV ir Kanados vietovėse.

"Oktava" groja ir dainuo
ja. Nostalgiškai skamba Atgi 
mimo laikotarpyje sukurtos 
patriotinio turinio dainos ir 
muz. Mindaugo Tamošiūno 
sukurti tango, panaudojant 
poeto Bernardo Brazdžionio 
poezijos posmus. "Oktavos" 
repertuaras gausus, įvairus ir 
aukšto lygio.

Išskirtino dėmesio verta 
Erika Meškauskaitė, tapusi 
neatskyriama "Oktavos" dali
mi. Ji praėjusiais metais bu
vo išrinkta Lietuvos "Miss 
Gracija". Erika grakšti, talen. 
tinga mergina. Nuo pat ank
styvos jaunystės reiškėsi me
ninėje gimnastikoje. Daug fi
zinės ir dvasinės įtampos pa
reikalavęs darbas buvo apvai
nikuotas diplomais ir meda
liais. Pasaulio meninės gim
nastikos pirmenybėse, kurios 
buvo surengtos 1987 m. Var
noje, Bulgarijoje, Erika Meš
kauskaitė pasipuošė dviem si
dabro medaliais. Rengiamuo
se koncertuose ji meisteriškai 
atlieka meninės gimnastikos 
šokius. Neseniai Erika pradė
jo sėkmingą drabužių mode
liavimą. Modeliuoja Lietuvo
je ir užsienyje.

"Oktava" atlikusi įsiparei
gojimus Šiaurės Amerikoje 
sugriš į Lietuvą. Dabar yra 
gera proga pasidžiaugti ir pa
sigrožėti "Oktavos" muzika, 
dainomis ir šokiais.

(ptr.)
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