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Čiurlionio ansamblis, mišrus choras ir kanklininkai, su meno 
vadovu - dirigentu Alfonsu Mikulskiu, pirmaisiais pokario metais 
Clevelande. Ansamblis praėjusį pirmadienį savo tarpe paminėjo 
50 metų sukaktį. Iškilmingas Auksinės Sukakties minėjimas 
įvyks š.m. gegužės 5-6 d.d. Clevelande.NIEKO KONKRETAUS

Po Gorbačiovo viešnagės Lietuvoje
Vytautas Meškauskas REIKALAUJA NEDVIPRASMĖS

DIRVA jau buvo spaustu 
vėjc, kai sausio 16 d. N.Y. 
TIMES paskelbė didelę Gor 
bačiovo kalbos Vilniuje da
lį. Iš to teksto nedaug paty
rėme naujo. Koresponden
tai jo mintis jau anksčiau bu 
vo trumpai, bet teisingai iš
dėstę. Kaip ir ankstyves
nėse jo kalbose ir knygoje 
apie perestroiką, trūksta 
konkrečių atsakymų, kaip iš 
tikro, jo nuomone, turėtų 
atrodyti ateities santvarka. 
Viena aišku, kad jis nori 
glaudesnės sovietinių res
publikų sąjungos, nes tokia 
leidžia greičiau pasiekti tiks • 
lą. Respublikos tačiau pa
geidauja nepriklausomybės, 
norėdamos pačios nuspręsti 
savo santykius su kitomis.

Gorbačiovas teisingai nu
rodė, kad atskirų respublikų 
suverenumą - teisę pasišalin ■ 
ti iš sąjungos jau konstatavo 
Stalino konstitucija, tačiau ji 
nenumatė tam reikalui me
chanizmo. Už tat jis įsakęs 
tą mechanizmą, atitinkamus 
įstatymus, paruošti Sovieti
jos Aukščiausiajai Tarybai.

Pasitraukimas iš sąjungos 
esąs komplikuotas, nes palic - 
čia daug ekonominių, socia
linių, politinių, teisinių, stra
teginių, saugumo ir tarptau- 
tinių-geopolitinių klausimų, 
įdomu, kad tą pasitraukimo 

procedūros spragą Gorba
čiovas įžiūrėjo tik Lietuvai 
apsisprendus siekti visiškos 
nepriklausomybės, kas bu
vo visiškai logiška susidariu
sioje situacijoje. Gorbačio
vas vaikščiojo debesų pa
kriaušėm, o žemėje viskas 
liko kaip buvo.

J. Paleckis, kompartijos 
sekretorius, taip aiškino pa
dėtį Gorbačiovo viešnagės 
išvakarėse LIETRATŪROS 
IR MENO sausio 6 d. Nr.:

"Gorbačiovui padary
čiau vienintelį didesnį prie
kaištą: per penkerius me
tus jis nesubūrė savo ko
mandos, savo štabo. Ta
čiau išklibinti tą granitinį 
monolitą ir sukurti ką nors 
žmonišką tikrai nepaprastai 
sunku. Sudėtingiausias eta
pas beveik jau įveiktas, dar 
nelengvi bus kiti metai, o 
paskui jau tiek daug nepri
klausys nuo vieno žmo
gaus. ”

Be to reikia atsiminti, kad 
Gorbačiovas žiūri ne iš lie
tuviško taško, bet visasąjun
ginio. Girdi:

"Dažnai įsivaizduojam, 
kad galim spjauti į Rusiją: 
tegul ten vyksta kas tik no
ri, kad ir blogiausi dalykai 
- mums nerūpi!

Čia vienas didžiausių 
mūsų paklydimų. Jeigu

Rusija nebus demokratiška 
- ir mes nebūsime nepri- | 
klausomi. Jeigu tai supran 
ta Vakarų Europa, tai mes 
tuo labiau turime tai įsisą
moninti. ”

Tai teisinga. Už tat prob
lemą lengviau spręsti pasida 
linus vaidmenimis, kaip teis 
mo salėje: vienas advokatas 
gina ieškovo interesus, o ki
tas atsakovo. Kad ir būda
mi vienašališki, jie padeda 
teisėjui padaryti, visus argu
mentus pasvėrus, teisingą 
sprendimą. Deja, šiuo metu 
gyvenama ne teisme. Rea
liam gyvenime daug nusve
ria smurtas ir iniciatyva.

Gorbačiovas savo kalbo
je priekaištavo Brazauskui, 
kad tas apie įvykius sužino 
iš laikraščių, atseit, aktyviai 
nedalyvauja juos iššaukiant. 
Bet ką daryti, jei jis ir kitų 
respublikų pareigūnai neran 
da kompetentingų pašneko
vų Maskvoje? Jos pareigū
nai tiek pat supranta Gorba
čiovą kaip ir mes, ir jokių 
toliau einančių sprendimų 
nenori, ir greičiausiai nega
li, padaryti.

AukščiausiosTarybos po
sėdžius Maskvoje Lietuvos 
laikraščiai aprašo su pašai
pa. Anot to paties Paleckio 
vienas iš pagrindinių TSRS 

(Nukelta į 2 psl.)

NEPRIKLAUSOMYBĖS LIETUVAI
Š.m. sausio 20 d. Vilniuje įyykąs XI Lietuvos Persitvarkymo Sąjū

džio seimas priėmė du pareiškimus, kuriuos pasirašė Seimo sesijos pirmi
ninkai: A. Abišalas ir G. Šileikis - praneša Lietuvių Informacijos Centras.

Dėl karinės agresijos Užkaukazėje

Tarybinė vyriausybė savo politika Užkaukazėje su
kūrė tokią situaciją, kuria galėtų pateisinti jėgos nau
dojimą Armėnijos, Azerbaidžano ir Gruzijos išlaikymui 
TSRS sudėtyje, slopinti tautų valstybingumo siekius. 
Šiuo metu ten vėl liejasi kraujas, šį kartą Baku, naudo 
jant reguliarią armiją ir modernią ginkluotę.

LPS Seimas griežtai smerkia bet kokią prievartą, to
dėl ryžtingai protestuoja prieš tokius tarybinės vyriau
sybės sprendimus ir tarybinės armijos veiksmus. Esa
me įsitikinę, kad tarpvalstybinių Azerbaidžano ir Armė 
nijos klausimų negalima išspręsti jėga, tuo labiau - 
trečiosios šalies jėga. Tarpvalstybiniams konfliktams 
spręsti turi galioti tarptautinės teisės primatas, tarp
tautinių organizacijų kontrolė.

LPS Seimas labai susirūpinęs, kad į šį konfliktą 
įtraukiami ir okupuotos Lietuvos Respublikos žmonės: 
mobilizuojami rezervistai, panaudojami privalomąją 
karinę tarnybą atliekantys Lietuvos jaunuoliai.

LPS Seimas reikalauja, kad Lietuvos TSR vyriausy
bė skubiai imtųsi priemonių dėl Lietuvos jaunuolių at
šaukimo iš dalinių, šiuo metu dalyvaujančių karinėje 
agresijoje prieš Užkaukazės tautas.

LPS Seimo nariai karo prievolininkai pareiškia, kad 
konflikto metu nė vienas neis į tarybinę armiją ir kvie
čia prisidėti prie jų visus Lietuvos karo prievolininkus.

Dėl politinės padėties Ir 
Lietuvos Nepriklausomybės

Lietuvos žmonių sueiga sausio 10-12 dienomis iš
reiškė tautos valią atkurti Lietuvos nepriklausomybę, 
kuri turi vienintelę visiems aiškią prasmę. Šiandieninė 
Lietuvos TSR vadovybė neatsisako ankščiau padarytų 
pareiškimų dėl Lietuvos suvereniteto TSRS sudėtyje, o 

(Nukelta į 2 psl.)
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ŠIMTINĖ

Partizanai svetimŲjų žvalgybų žabangose (5). - ČIA ieško 
--------  Vliko talkos. ■ Juozo Lukšos epopėja.---------

Pereitame Nr. pasakojo
me apie ČIA agento Belic 
susitikimą su gen. Plechavi
čium anglų zonoje. Gcncro - 
las užtikrino, kad pasiprieši
nimas Lietuvoje dar gyvas.

Po to Belic nuvažiavo į 
prancūzų zoną, kur gyveno 
VLIKo pirmininkas Krupa
vičius ir karinio skyriaus vir
šininkas pulk. Šova. Visi to 
pokalbio dalyviai buvo pa
keltoje nuolaikoje. Lietu
viai užtikrino amerikietį, 
kad VLIKas turi kontaktą 
su keturiom partizanų rinkti
nėm, kurios priešinasi ru
sams. Tuo pačiu laiku JAV 
ambasada Maskvoje atsiun
tė Lietuvos laikraščių ištrau
kas, kad 'banditų' bandos 
dar veikia. Tas žinias amba
sada laikė priešsovietinės 
veiklos stiprumo įrodymu. 
Tai buvo 1948 metams ru
denėjant.

Kartu, nuo tų pačių metų 
pavasario. Vakarų Vokieti
joje buvo gyvas to pasiprie
šinimo liudininkas Juozas 
Lukša, kuris su draugais pra
simušė iš Lietuvos į Vaka
rus. Jis pranešė, kad anglų 
remiami ryšininkai yra so
vietų kontrolėje, kad taria
mas partizanų vadas Marku
lis, apie kurį kalbėjom perei
tam numeryje, yra KGB ka
rininkas ir tuo pačiu Deks- 
nys, kuris Markulį užstojo, 
yra toks pats. Anot Lukšo, 
partizanai pasitikėjo VLIKu 
bet ne naujais politiniais jun
giniais. Tos žinios privertė 
britų SIS agentą McKibbin 
nuskristi į Slockholmą, kur 
prisilaikė Deksnys.

"Mums reikia radijo ry
šio su partizanais" - sakė 
britas.

"Jūs vis kalbat apie ryšius, 
bet ne kovą" - atsakė Deks 
nys, kuris kasdien išgerda
vo po bonką dektinės.

"Mes ją remiame" - atsa
kė McKibbin, nors gerai ži
nojo, kad jo vyriausybė abe
jojo pasipriešinimo stipru
mu.

"Jūs remiate, bet ką pada
rėte iki šiol" - teiravosi Dek
snys, - "ar radijas gali išva
duoti kraštą?"

Deksnys bandė susisiekti 

(Atkelta iš 1 psl.)

ir dabartiniai jos pareiškimai dėl nepriklausomybės yra 
daugiaprasmiai. •

LPS Seimas pareiškia, kad neapibrėžtumas nepri
klausomybės klausimu yra sąmoningas tautos klaidi
nimas. Tik nepriklausomybės paskelbimas garantuoja 
visų kitų problemų sprendimą, o ne atvirkščiai. Todėl 
Sąjūdžio Seimas teigia, kad nepriklausomybės atkūri
mas yra pirmaeilis uždavinys. Seimas mano, kad šių 
ypatingai svarbių rinkimų išvakarių metu visų partijų 
ir organizacijų bei Lietuvos TSR vadovybės pozicijos ir 
veiksmai turi būti vienaprasmial ir aiškūs. (LIC)

su Markuliu, nežinodamas, 
kad išdaviką buvo kėsina- 
mąsi užmušti ir dėl to KGB 
jį perkėlė į Leningradą. Nei 
Žymantas nei Žilinskas neti
kėjo, kad jų organizacija bu 
vo sovietų infiltruota. Mc
Kibbin, kuris pats buvo al
koholikas, bandė Deksnį nu 
girdyti, bet ir visai girtutėlis 
Deksnys nieko neišdavė.

Tuo laiku Vakarų santy
kiai su Sovietija toliau blo
gėjo, o jos saugumas ieško
jo būdų geriau infiltruoti 
emigrantus į ČIA bei SIS 
operacijas. Iš Pabaltos vals
tybių prasidėjo nauja išveži
mų banga. Vakariečių žvai 
gybos iš to padarė išvadą, 
kad deportacijos parodo pa
sipriešinimo stiprumą.

Norą sužinoti, kas iš tik
ro darosi, 1949 m. rugpiū
čio mėn. paskatino žinia 
apie pirmos sovietų atomi
nės bombos sprogimą. Jei 
iki tol buvo laikoma, kad 
sovietų konvencionalinės 
kariuomenės persvarą atsto
jo JAV atominė galybė, da
bar brendo daug didesnis 
pavojus. Galimų ryšininkų 
ieškojimas ir užverbavimas 
įgavo naujų impulsų. "Rau
donajam Voratinklyje" dau
giau rašoma apie latvių ir 
estų talką tom žvalgybom. 
Mes čia apsiribojame lietu
vių veikla.

Prasidėjo karas Korėjoje. 
Belic, ČIA ryšininkas su pa- 
balticčių 'veiksniais, kartą 
paaiškino, privačiai susiti
kęs,' savo britų kolegai Mc
Kibbin’, kad padėtis pasi
keitusi.

Iki šiol britų ryšiai buvo 
palaikomi per Švediją, jai 
talkininkaujant, o VLIKą 
buvo monopolizavęs pran
cūzų Deuxieme Bureau. 
1949 m. sausio mėn. Krupa 
vičiui apsilankius Washing- 
tonc, jam buvo pažadėta po
litinė parama ir pagalba slap 
tom operacijom.. Dirbęs 
ČIA A. Vaivada asmeniškai 
jį užtikrinęs amerikiečių tal
ka. 1949 m. birželio mėn. 
pulk. Šova persikėlė su šei
ma į Muencheną.

Lukša su dviem draugais 
kuriuos prancūzai 18 mėne- 

šių treniravo grįžimui į Lie
tuvą, gavo pranešimą, kad 
jų misija atšaukiama. Mat, 
prieš tai pasiųsti žmonės din 
go be žinios ir prancūzai įta 
rė, kad jie gal buvo išduoti 
Lukšos ar jo bendrų. Užsi
gavęs Lukša tuojau priėmė 
amerikiečių pasiūlymą dirb 
ti su jais. Jis, pagal ČIA žar
goną, juk buvo 'mission- 
ready’!

Pagal surinktas autoriaus 
žinias, Lukša tiktų būti Hol- 
lywoodo herojum. Gražus 
ir drąsus, pamaldus katali
kas, karštas patriotas. Jį vi
są laiką griaužė sąžinė, kad 
paliko savo tautiečius kovo
ti vienus. Per savo kamba
rio langą Paryžiuje jis girdė
jęs prancūzų vasaros laimin 
gus garsus, tačiau pats bu
vęs pasmerktas neveikiai. Jį 
kankinęs kurtumas tų žmo
nių, kurių tylą padėjo nu
kryžiuoti jo tautą. Taip jis 
rašė savo sužadėtinei Nijolei 
Bražėnaitei, dabar Paronctto. 
Prieš išvykstant į amerikie
čių zoną, juos sutuokė prel. 
Krupavičius. Nijolę Lukša 
vadinęs savo antrąja žmona 
- pirmoji buvo Lietuva.

1950 m. spalio 3 d. Luk
ša su dviem draugais, Bene
diktu Trumpiu ir Paulium 

Širviu, Wiesbadeno aerodro - 
me sėdo į amerikiečių lėktu
vą C-47 be jokių identifika
cijos ženklų. Lakūnai buvo 
du čekai, atlikę eilę įskridi- 
mų į sovietų okupuotas teri
torijas. Kad išvengus rada
ro susekimo, jie skrisdavo 
vos 200 pėdų aukštumoje ir 
tik prieš parašiutininkų išme 
timą pakildavo iki 500 pė
dų, reikalingų parašiuto išsi 
skleidimui ir sėkmingam nu
sileidimui.

Jie buvo išmesti ir nusilei
do 100 km. nuo numatytos 
vietos, Tauragės apylinkėse. 
Tamsoje jie negalėjo rasti 
dalies su jais parašiutais nu
leistų daiktų. Kiekvienas jų 
turėjo po dešimt laikrodžių, 
3,000 rublių ir 2,000 dole
rių. Ir, žinoma, revolverius 
ir kulkosvaidžius.

Už savaitės visi trys paga
liau susitiko. Pasidalinę pa
tyrimu turėjo konstatuoti, 
kad partizaninis judėjimas 
buvo labai nukentėjęs, ta
čiau miškai jiems dar buvo 
palyginti saugūs. Pirmam 
radijo pranešime į Mucnche - 
ną buvo tik konstatuotas 
pats atvykimo faktas. Šir
vys, turėjęs pranešimą per
duoti per radiją, rado, kad 
baterijos buvo sušlapusios, 
todėl tik vėliau sugebėjo tą 
pranešimą perduoti. Jis liko 
vietoje, o Lukša pradėjo ieš ■ 
koti ryšių su partizanais.

■ Iš kitos pusės
Vienas iš naujų reiškiniųdabartinėje Lietuvoje, ku

riais galima tikrai pasidžiaugti, yra padidėjusi spaudos 
laisvė. Tiesa, ji nėra visuotina. Vis dar veikla valstybi
nių paslapčių apsaugos komisija, kuri stengiasi išplės
ti savo kompetencijos ribas. Kaip vyksta nuolatinė ko
va tarp jos ir norinčių skelbti tiesą, parodo Liudo Dam 
brausko laiškas LITERATŪROS IR MENO praėjusių 
metų gruodžio 23 numeryje. Jo prisiminimų ištrauko
je JAUNIMO GRETOS mėnraštyje buvo teigiama:

"Turbūt Tarybų Sąjungoje nerasim kitos vie
tos, kur veistųsi tiek dykaduonių, parazitų, kaip 
saugumo organuose ir lagerių administracijose ... 
Man regis, Stalino laikų dideliuose lageriuose ne
buvo tiek daug etatų kaip dabar".
Kalba sukasi apie 1987 metus. Tada jau sumažėju

sio lagerio vienoje zonoje kalinių liko tik 30, tačiau sar
gybinių ir prižiūrėtojų skaičius buvo toks pat. Auto
rius vyresniuosius išvardina pavardėm. Ir dėl viso to 
cenzūra nesikabino. Ji tačiau išbraukė sekančias eilu
tes:

"Du saugumiečiai, vadinami čekistais: kapito
nas Novikovas ir leitenantas Jeršovas. Cenzorė, 
valgyklos vedėja, siuvyklos meistras ir kontrolier
ius, buhalterė, medicinos personalas (1.5 gydytojo 
ir 2.5 med. seserų etatai), 12 prižiūrėtojų ir 25 ka
riški sargybiniai. Tad nuolat mus melžė 53 parei
gūnai ..."
Mįslė čia tokia: kodėl praleista aukščiau minėta, o 

nepraėjo čekistų pavardės ir konkretūs pareigūnų skai
čiai? Prie tos paslapties dar galime pridėti kitą. Kodėl 
nepraleistą vieta JAUNIMO GRETOSE galima buvo pa
skelbti LITERATŪROJE IR MENE, dar sų autoriaus 
priedu, smerkiančiu cenzūrą -

"... nepraleidimą tik dalies teksto, motyvuojan
čio visuomeninio parazitizmo reiškinius, galima 
suprasti ne kaip kovą prieš valstybių paslapčių at
skleidimą, o kaip brutalų pasikėsinimą Į viešumą, 
be kurio neįmanomas mūsų persitvarkymas".
I tuo reikalu autoriaus laišką cenzūrai atsakė Vals

tybių paslapčių apsaugojimo Vyr. valdybos viršininko 
pavaduotoja J. Rakauskienė. Ji rašo:

"... kai kurie duomenys iš Jūsų straipsnio ... 
buvo pašalinti, remiantis Žinių, draudžiamų skelb
ti atviroje spaudoje, sąrašo reikalavimais".

"Juos buvo galima skelbti, tik gavus Valstybės 
saugumo komiteto atstovo spaudai leidimą, dėl ku
rio žurnalo redakcija nesikreipė."
Išeina, kad 'atviroje' spaudoj negalime skelbti to, 

apie ką gdlima rašyti 'neatviroje'? Pagal pavadinimus 
turėtų būti atvirkščiai. (vm)

Nieko konkretaus...
(Atkelta iš 1 psl.) 

vadovybės minusų yra tai, 
kad nei Gorbačiovas, nei 
Ryškovas, nei Jakovlevas 
nėra dirbę sąjunginėse res
publikose. O ankščiau, nuo 
Stalino iki Černenkos, visi 
turėjo tokią patirtį. Tai pa
dėtų jiems susigaudyti, nors 
- kaip Paleckis pats čia pat

Vėliau Širvys gavo šif
ruotą panešimą per pasiunti
nį ir, nors tikrai nežinojo tu
rinio, manė kad jis patvirti
no liūdną partizanų padėtį 
ir raportavo, kad jokios mo
bilizacijos nėra. Kadangi 
Washingtonc ir kitur kursa
vo gandai, kad mobilizacija 
iš tikro vyksta, telegrama 
buvo palaikyta įrodymu, 
kad Lukša ir jo draugai pa
kliuvo į KGB tinklą. Juos 
išdavęs prieš tai į Lietuvą at - 
vykęs Deksnys. įtarimą su
stiprino 5-ji neva Lukšos te
legrama, kurioje buvo pra
šoma atsiųsti naują agentų 
partiją su politiniu vadovu, 
padrąsinti partizanus. Vai
vada buvo įsitikinęs, kad tai 

(Nukelta į 3 psl.) 

pripažįsta, - dėl to tada tau
tom tikrai nebuvo geriau.

Stagnacija pasireiškia ne 
tik centrinėse įstaigose, bet 
ir respublikinėse. Štai GIM 
TASIS KRAŠTAS rašo, kad 
Maskvos priimtas įstatymas 
dėl Lietuvos ūkinio savaran
kiškumo nerado jokio at
garsio Lietuvos Aukščiausio
je Taryboje ir dėl

“... deputatų abejingu
mo ekonomiškiems klau
simams, nepaisant priimtų 
nutarimų, Lietuvos ekono
minis savarankiškumas 
1990-siais metais praktiš
kai jau prarastas".

SSSR valstybiniai užsa
kymai 1990 m. jau išdalinti, 
sutartys geruoju ar prievarta 
jau sudarytos. Pavyzdžiui, 
iš 400,000 Lietuvoje paga
mintų televizorių vietoje pa 
siliks tik 125,000. Kiti - iš 
vežti.

Greitai jau būsią kalba
ma apie 1991 m. valstybinį 
užsakymą. Atskirų įmonių 
balsas jį svarstant negali bū
ti labai svarus, o Aukščiau
sioji Taryba, kuri turėtų gin 
ti ir Lietuvos ūkiškus reika
lus, tyli. Ir Čia reikalingi, 
anot laikraščio, konkretūs 
sprendimai ir konkretūs 
įstatymai. Ir labai skubiai.
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Kanklių vadovė muz. Ona Mikulskienė su muz. Gediminu 
Purliu, naujuoju Čiurlionio ansamblio dirigentu.

V. Bacevičiaus nuotr.

Pagarba dirbantiems 

ir ištesėjusiems
Pirmadienį, 1990 m. sau

sio 15, LTMA "Čiurlionis" 
rinkosi repeticijai-šventei, 
diena dienon penkiasdešimt 
metų ansanblio įsikūrimo su
kaktyje. Auksinė sukaktis

APAČIOJE: Čiurlionio ansam
blis Vilniuje 1941 m. su dirigentu 
Alfonsu Mikulskiu ir ansamblio 
valdybos pirmininku Edvardu 
Karnėnu. 

bus iškilmingai paminėta ge
gužės 5-6, todėl baigę die
nos darbą šampano taures 
pakėlė tik patys sukaktuvi
ninkai ir keletas artimųjų 
ansamblio draugų-sekėjų. 
Muz. Onai Mikulskienei, 
nuo pirmosios įsteigimo die 
nos gyvenančiai Ansambliu 
raudonų rožių puokštę įtei
kė Vladas Bacevičius, ke

turiasdešimt-penkerius me
tus foto aparatu rašęs "Čiur
lionio" istoriją.

Skambus, spalvingas ir iš
raiškus Čiurlionio ansamblis 
auksaamžių gretose išryškė
ja savo tęstinumu, aktyvia 
veikla bei įnašu į bendrąją 
lietuvišką veiklą. Reikia ti
kėti, kad didžiosios sukak
ties šventėje bus pilnai at
versti ansamblio istorijos la
pai, vaizdžiai parodą nueitą 
Vilnius-Vicna-Dettingenas- 
Clcvclandas kelią iki dabar.

įkūrėjo muz. Alfonso Mi
kulskio idėją - išryškinti tau
tinį lietuvių meną, parodyti 
jo grožį ir svarbą, ugdyti 
meilę jam ir vertės suprati
mą, - ištikimai ir sąžiningai 
tęsia jo gyvenimo bendrake
leivė, kanklių vadovė muz. 
Ona Mikulskienė, kartu su 
visu ansambliu.

Šiuo metu darbą tikrai su
aktyvino, specialiai tam at
vykęs, Klaipėdos konserva
torijos dirigentas muz. Gedi
minas Purlys, į šventės pasi
ruošimą įsijungęs visa savo 
siela. Pirmoji 'vieša repeti
cija' tam bus jų atliekama 
programa Vasario 16 d. mi
nėjime Clevelande.

Subtiliai atžymėta simbo 
linė sukaktis, sutampant mė
nesio ir savaitės dienai, yra 
gražus pavyzdys ir besitę
siančios 'čiurlioniškos šei
mos' tradicijos, kuri tampriu 
idėjos ir bendro darbo ryšiu 
tebejungia, nežiūrint laiko 
ir atstumu, besikeičiančias 
ansambliečių gretas.

Pagarba dirbantiems ir 
ištesėjusiems! įdėtos pastan
gos, laikas ir darbas tesu
skamba Auksinio Jubilie
jaus šventėje vyturio gies
me ir lakštingalos suokimu, 
išsakant tai, kuo buvo tikė
ta, kam buvo penkiasdešimt 
metų dirbta.

Bendromis jėgomis pa
siruošimas tebūnie prasmin
gu simboliu tolimesniam, 
laisvam ir nevaržomam dar
bui čia ir laisvoje Tėvynėje.

(d)

Partizanai...
(Atkelta iš 2 psl.) 

sovietų saugumo darbas. 
Jis dar nesuprato, kad Luk
ša kovojo ne už savo tautos 
išlaisvinimą, bet tik asmeni
nį išsigelbėjimą. Jų baterija 
baigė išsisemti.

Tuo tarpu karas Korėjoje 
iškėlė mintį, kad, rasit, so
vietai - amerikiečiams siun
čiant vis daugiau kariuome
nės į Korėją, gali panorėti 
išbandyti karo laimę Vaka
rų Europoje. Pentagonui 
buvo skubiai reikalingos ži
nios iš Sovictijos.

1950 m. balandžio 19 d. 
Lietuvoje buvo nuleistas 
VLIKo bendradarbis J. Bu
tėnas. Jį lydėjo radistas Ku- 
kauskas (?). Butėnas ieško
jo Lukšos, Kukauskas susi
tiko su Širviu, kuris slapstė
si tame pačiame bunkeryje 
nuo pat atvykimo. Ten jį 
nuvedė sutiktas partizanas. 
Širvys informavo, kad rusai 
viską seka ir žino.

Kukauskas ir jį atvedęs 
liko slėptuvėje, o Širvys su 
kitais išėjo ieškoti išmesto ra 
dijo siųstuvo, kurį naujai at
vykę užkasė. Grįžtant juos 
įspėjo vienas ūkininkas, kad 
miške buvo susišaudymas. 
Netrukus paaiškėjo, kad Ku - 
kauską atvedęs partizanas 
buvo nušautas, o Kukaus
kas suimtas. Jis sutiko ben
drauti su sovietais.

Tuo tarpu Butėnas veltui 
stengėsi kaip nors susisiekti 
su Lukša. Dviem savaitėm 
praėjus po atvykimo, miš
kas, kuriame jis slėpėsi, bu
vo apsuptas. Negalėdamas 
išsigelbėti jis prarijo ciano 
kalio kapsulę.

KGB, pasinaudojusi Ku- 
kausko suėmimu, bandė 
kontaktuoti Lukšą. Jis vy
ko į numatytą susitikimo 
vietą,, įsakęs sąvo bendrams 
jį nušauti, jei pasirodytų, 
kad susitikimo vieta yra 
spąstai. Jo nepažymėtas ka

pas niekados nebuvo rastas. 
Viešas jo garbinimas Lietu
voje prasidėjo tik pereitais 
metais.

Radijo pranešimai ateida 
vo į Muencheną, bet jie bu
vo siunčiami ne Širvio, bet 
KGB, kuri surado siųstuvą 
slėptuvėje ir juo naudojosi, 
siųsdama, anot Vaivados, 
patrijotines nesąmones.

(Sekančiam Nr. Zigmo Ku
dirkos nuotykiai.)

PARAMA IŠ EUROPOS
Pagal naujus Federalinės Vo

kietijos Respublikos (Vakarų Vo
kietijos) įstatymus, moterys, pa
gimdžiusios bent vieną vaiką Vo
kietijoje (pačiai motinai gimus 
prieš 1921 metus — motinos gi
mimo vieta neturi jokios rei
kšmės), turi teisę gauti mėne
sinę pensiją (28.80 Deutsėhe 
Mark už vaiką gimusį Vokieti
joj)-

Sis įstatymas taip pat galioja 
moterims, kurios po Antrojo Pa
saulinio Kaaro buvo “displaced 
persons” (D. P.) Vakarų Vokieti
joj.

Motinos, gimusios prieš 1907 
metus turi teisę į šią pensiją nuo
1987 spalio 1 d.; gimusios nuo 
1907 iki 1911 (imtinai) — nuo
1988 spalio 1 d.; gimusios nuo 
1912 iki 1916 (imtinai) — nuo
1989 spalio 1 d.; o gimusios nuo 
1917 iki 1920 (imtinai) — nuo
1990 spalio mėn. 1.

Dėl išsamesnės informacijos 
galima kreiptis j New Yorko ad
vokatą JOSEF GRILICHES, 
Esq., 245 East llth Street, New 
York, NewYork 10003 (telefo 
nas: 212 - 477 - 3427); advokatas 
Griliches, kaunietis, žinąs lietu
vių ir vokiečių kalbas.

MANUFACTURING

SUPERVISOR
POWDER COATING-PAINT 

Hofmano Industries <nc, (7 mi. VVest 
of Reading), a leading manufaclur- 
er of welded steei tubing currenlly 
has an oDening for an exper'd Pow- 
der Coaling/Painl Suoervisor. The 
individual we are seeking mus! be a 
seif-starter, mechanicallv inclined. 
have knoweidge of automated pow- 
der coafing & oaint processes & 
work vvithin elose coating loler- 
ances. We offer excellent benefits 
covering you & your family. Salary 
commensurale with aualifications 
& exoerience. Piease send resume 
& salary hislory in confidence to: 

HOFMANN INDUSTRIES INC.
3145 Shillington Road 

Sinking Spring, PA 19608
E.O.Č.

MANUFACTURING

PLATING SUPERVISOR 
Hofmano Industries Ine, (7 mi Wesl 
of Reading). a leading manufactur- 
er of welded steel tubing currenlly 
has an ooening for an exper'd 
hands-on individual to suoervise 
our Piating Depl. The individual we 
are seeking muši have 2-3 yrs ex- 
perience in z»nc piating Chemistry 
background a plūs. We offer excel- 
lent benefits covering you & your 
family. Salary commensurale with 
oualificalions & experience Piease 
send resume & salary hislory in 
confidence to:

HOFMANN INDUSTRIES INC. 
3145 Shillington Road

Sinking Soring, PA 19608 
E.O.Č.

CT Techrrofogist
Mobile Technologv Ine, a balionai 
mobile imaging companv, is seek
ing a molivated lechnologisl lo per- 
form CAT sean procedures in El- 
kins Park, PA. This bari time 
posilion indudes 10 lo 15 hours of 
weeklv scheduled work and/or 
emergencv call rolafion. Interesled 
aoolicants mušt be ARRT registrv 
eiigible. CAT sean experience is de- 
sirable, specificailv in GE 9800 
eouiomenf. For more informalion 
piease contact:

Mobile Technologv Ine.
5)0 Heron Drive. Unil 309 

PO Box 334 
Bridgeporf. NJ 08014 

(609) 467-1350

NURSES-RNs LPNs
FULL & PART TIME-ALL SHIFTS 

Work m a lovely suburbai setting on 
Ine Atlantic Oceon n Monbotton 
Beach, Brooklvn w/publK transporto- 
tion ot tbe doorstep & plenlv of free 
porking avoiloble. We ore o 253-bed 
voluntorr long term care focllftv offer- 
ing competitive salary, a comorehen- 
sive beneift pockage + o pleasant 8. 
professionol rrorkmg environment. For 
more mformotion pleasecoll: 

Suzanne Dovis, DNS

718 646-4441 X 235 
MENORAH NURSING HOME 

1516 Oriniai Blvd, Bklyn NY11235 
Eaual opptv emplover mrt



4 DIRVA • 1990 m. sausio 25 d.

■ laiškai Dirvai
VLIKAS ŠAUNA PRO ŠIKŠNELĘ?

VLIKo "Elta" 1990 m. 
sausio 3 d. išsiuntinėjo išei
vijos spaudai, ir visa eilė 
laikraščių paskelbė (žiūr. 
1990 m. sausio 11 d. "Dir
vos" Nr. 2), Vliko sveikini
mą Lietuvos komunistų par
tijai. Dr. K. Bobelis, Vliko 
pirmininkas, pražiopsojęs 
dvi savaites (po partijos XX 
-jo suvažiavimo nutarimo) 
sukruto, Busho-Gorbačiovo 
paskelbtajai naujametei tai
kos svajai įpėdžiui, pasvei
kinti Vliko vardu “Lietu
vos komunistų partiją, at
siskyrusią nuo Maskvos in
ternacionalinio politinio 
diktato ...”.

Sveikinimo telegrama, 
adresuota partijos pirmajam 
Sekretoriui Algirdui Bra
zauskui, dr. K. Bobelis be 
niekur nieko išaukštino ko
munistų partiją ligi padan
gių. Deja, šis saldžiažodžia- 
vimas nesuviliojo Algirdo 
Brazausko - jis (priešingai 
Busho-Gorbačiovo sąvei
kai) Vlikui nieko neatsakė.

Vadinamos Lietuvos ko
munistų partijos rankomis 
1940 m. buvo pasmaugia 
Lietuvos valstybinė nepri
klausomybė. Partija išžudė 
trečdalį lietuvių tautos, so- 
vietizavo Lietuvą ir apiplėšė 
visus jos žmones. Partija, 
raudonosios armijos durtu
vų ir NKVD bei sovietų 
prokuratūros teroro remia
ma, penkiasdešimt metų nio 
kojo lietuvių tautą: klastojo 
jos istoriją, žalojo kultūrą ir 
mokslą, persekiojo bažny
čią, rusino, niekino, išnau
dojo.

Ir dabar, - dvelktelėjus 
'atvirumu bei pertvarka' ir 
slystant valdžios monopo
liui iš partijos rankų, -ji vi
somis keturiomis ryžtasi iš
silaikyti, bandydama persi
vilkti kitais kailiniais, kad 
tuo būdu, pridengdama sa
vo nusikaltimus lietuvių tau
tai nuo žmonių akių, galėtų 
palenkti juos savęsp per šį 
vasarį įvyksiančius Aukš
čiausios Tarybos rinkimus 
ir kaip nors išsilaikytų val
džios balne.

Vilniuje 1989 m. gruo
džio 19-20 d. įvykęs parti
jos XX-sis (neeilinis) suva
žiavimas neatskyrė 
Lietuvos komunistų partijos 
“nuo Maskvos internacio

LITHUANIAN AMERICAN ROMAN CATHOLIC FEDERATION YOUTH CAMP I)AI\AV\
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

nalinio politinio diktato”, 
kaip dr. K. Bobelis prasima
no, bet nutarė tik “reorga
nizuoti TSKP Lietuvos res
publikinę organizaciją į 
savarankišką LKP” (nuta
rimo 1 str.), čia pat tuojau 
pririšdamas ją prie Maskvos 
komunistų partijos, būtent: 
“LKP sieks palaikyti lygia
teisės partnerystės ryšius 
demokratinių idėjų pagrin. 
du su TSKP ...” (nutarimo 
4 str.).

Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdis nesveikino Lietuvos 
komunistų partijos, persivil- 
kusios rinkiminei propagan 
dai parankesniais kailiniais. 
Partijos seimas, įvykęs Vil
niuje 1990 m.sausio 6 d., 
nutarė, kad Sąjūdis - kaip 
anksčiau, taip ir dabar - 
“yra politinė opozicija 
Lietuvos komunistų parti
jai ...”; "kad LKP turi 
įvertinti savo praeitį ir 
įvardinti nusikaltimus

Mačiau Daumanto-Lukšos žuvimą...
Atvykus į JAV nuolati

niam gyvenimui pagal piliety ■ 
bę, teko susipažinti su lietu
vių išeivijos spauda, kurioje 
rašoma apie Lietuvos poka
rio įvykius. Jie nevisiškai ati 
tinka tikrovę, pavyzdžiu - 
Juozo Lukšos "Daumanto" 
žuvimo aplinkybės.

Baigiu ruošti platesnio 
masto prisiminimus apie Tau 
ro Apygardos partizanus. 
Ten bus plačiau apibudinta 
nuo Daumanto grįžimo iš Va
karų iki žuvimo vietovės, ry
šiai iŠ Čekistų klastotės.

Šiuo kartu trumpai pami
nėsiu Daumanto žuvimo ap
linkybes, kurios yra tikros, 
man asmeniškai visur daly
vaujant.

1951 m. balandžio mėn. į 
Lietuvą Kazlų-Rūdos miško 
ruože, tarp Papylvio ir Kajac - 
kų kaimų, Vakarų žvalgyba 
nuleido du asmenis, Butėną 
ir Kukauską. Nuleistų desan- 
tinikų vienas parašiutas įstri
go į aukštą pušį, kurie jį pali
ko tokioje būklėje. Balan
džio 19 d. rytą parašiutą apti
ko čekistai ir nustatė, kad į 
Lietuvą siunčiama Vakarų 
žvalgai.

Jiems likviduoti buvo stai
giai permesta labai didelis 

prieš Lietuvos gyventojus 
ir valstybę, pasmerkti baž
nyčios persekiojimą, atsiri
boti nuo tų nusikaltimų bei 
jų vykdytojų, likviduoti sa
vo senąsias struktūras ir at
mesti buvusius veiklos me
todus ...”.

Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdžiui ir toliau pasilie
kant opozicijoje, Vlikas bet
gi, sprendžiant iš jo pirmi
ninko sveikinimo žodžių, 
peršasi besąlyginėn koalici- 
jon su Lietuvos Komunistų 
partija, kuriai, išskyrus kai 
kuriuos jos narius, neabejo
tinai arčiau širdies yra ir 
Amerikos administracijai 
patrauklios Gorbačiovo 
“perestroikos” labas, negu 
Lietuvos valstybės atstaty
mas.

Avaizda, apdovanodama 
politine išmintimi, vis dėlto 
buvo šykštoka Vliko pirmi
ninkui, jo gerbėjų savo lai
ku kai kuriuose išeivijos 
laikraščiuose apšauktam pa
ties Dievo parinktu lietuvių 
tautos vadu.

Bronius Nemickas 
New York, N Y

skaičius kariuominės į Suval
kijos kraštą, o daugiausia į 
Kazlų-Rūdos ir Lekėčių miš 
kus. Per tokį staigų kariuo
menės pasirodymą, tuose 
kraštuose, žuvo daug partiza
nų. O kurie buvo likę, tarp 
partizanų buvo nutrūkę ryšiai 
ilgesnį laiką. Taipat buvo nu - 
trūkęs ryšys tarp Daumanto 
ir Trumpio. Trumpis 1951 
m. gegužės mėn. žuvo kartu 
su kitais partizanais.

Butėnui su Kukausku pa
vyko pasiekti, jiems Vakaruo
se išduotą ryšį ir gyvenamą 
vietą. Kokiu tai būdu ar per 
kratą, ar išdavimu jų slėptuvę 
rado čekistai. Butėnas žuvo, 
o Kukauskas pasidavė gyvas. 
Butėnas ir Kukauskas turėjo 
dar atsarginius ryšio punktus 
duotus Daumanto Vakaruo
se. Kukauskas ryšį turėjo 
Marijampolės apsk. Sasna
vos krašte pas Mačinską. Ku - 
kauskas pasitikėjęs čekistų 
pažadais, savo ryšį ir Mačins
ką perdavė čekistams. Ir taip 
atidavė visus šriftus, kurie bu - 
vo surišti su Daumantu ir pra
dėjo reikalauti susitikimo. 
Daumantas gavęs nuo Ku- 
kausko tokį aiškų nurodymą, 
be jokių iškraipymų, pradėjo 
ruoštis susitikimui. Čekistai 

paėmę į savo rankas tokį ga
rantuotą ryšį, pradėjo siųsti 
Kukausko vardu ryšininkus, 
kol prisišaukė Daumantą į su
sitikimą.

Mums atėjus kartu su Dau 
mantų susitikti Kukauską, 
Daumantas patikslinimui Ku 
kauskui dar parašė laiškutį, 
man žibinant elektriniu žibin 
tuvėliu, užsidengus palapine. 
Atsakymą gavo teisingą. Pas 
kutiniai Daumanto žodžiai: 
Jei "Dzikas” (taip vadino Ku
kauską) nepardavė mus, tada 
susitiksime, o jei! - tada žū
sime. "Spyglys ir Pipiras" li
kite užnugaryje. Mudu Povi
lai eisim, prasiskirkime, kad 
nebūtume kartu. Aš paėjau 
apie 15-20 metrų į šoną. Su
sitikimo vietoje Daumantas 
paklausė: "Dzikai" tu čia, 
koks tai buvo neaiškus atsa
kymas. Daumantas suriko, 
ugnis ir iš jo automato pasi
girdo ilga serija, kuri susilie
jo su čekistų serijomis. Toje 
vietoje Daunmantas ir žuvo.

Aš stovėdamas toliau, šo
ne leidau į priekį kelis auto
mato šūvius ir kritau ant že
mės. Virš manęs gulinčio 
pralėkė pirmi čekistų automa
tų šūviai, kurie manęs nelie
tė. Pasinaudojus nakties tam 
suma pavyko laimingai pas
prukti. Po metų laiko, per ki 
tą tokį susitikimą buvau če
kistų nustvertas.

Man būnant kalėjime, la
geriuose ir Lietuvoje įvairūs 
asmenys, čekistų agentai-pro 
vokatoriai klausinėdavo apie 
Daumanto žuvimą. Aš nie
kam tiesos nesakiau ir nega
lėjau sakyti, nes Čekistams 
daug kas buvo nežinoma.

Buvo čekistų paskelbta, 
kad Daumantas buvo nutver
tas gyvas. Būk tai lydėję 
draugai nušovė, kad nepatek
tų gyvas. Daumantas čekistų 
nustvertas nebuvo. Jis paju
to, kad Kukausko parduotas 
ir pirmas į juos atidengė, iš 
vokiško automato ilgą seriją 
ir vietoje žuvo.

Daumanto lavonas buvo 
nuvežtas į Kauno saugumą ir 
kiemo sandėlyje numestas, 
dėl atpažinimo. Man lage
riuose teko susitikti asmenų 
kuriems jis buvo rodomas.

Kukauskui už teisingą če
kistams ryšių-paslapčių išda
vimą teismo nebuvo ir lig šio 
laiko laisvai gyvena Vilniuje. 
Aš asmeniškai Kukausko ne
pažinojau ir nemačiau. Kai 
aš buvau suimtas, tikriausiai 
jam čekistai mane rodė, kaip 
ir visiems pardavikams.

Partizanų lavonus nuo 
1949 ar 1950 m. ant galvių 
neguldydavo o veždavo į 
Kauno, ar Vilniaus saugumą. 
Tą viską turi gerai žinoti tuo 
laiku dirbę saugume, jaunes
ni letanantai ir talkininkavę 
Sakalovo būriui ir buvę rusų 
tardytojų vertėjais. Kaip 
man žinoma Morkevičius, 
Marcinkevičius, Sasnauskas, 
Urbonas, Miknevičius ir kiti. 
Per mano tardymą šie asme
nys talkininkavo saugumui 
Kaune ir Vilniuje ir buvo pa
tikimi net Sakalovui. Jie ir 
turi gerai žinoti kur dėjo Dau 
manto lavoną ir kitų partiza
nų.

Juozas Lukša "Dauman
tas" žuvo Kauno rajone Vei
verių v. Pabartupio kaime 9 
km. nuo Garliavos link Pažė
rų prie Bartupės Kanalo ir 
prie Navynos miškelio 1951 
m. rugsėjo 4 d. Žuvimo vieto
je, dabar yra mažas ir aukštas 
kryžius.

Povilas Pečiulaitis— 
"Lakštingala"

LPN’S / RN’S
Start your New Year off right, become 
Gerontoloaical specialist at our 120 bed 
facility. Your competence and compas- 
sion earn you a very special kind of 
respect - Try it - you’ll likę itl
We offer highly competitive pay & bene
fits including: Flexible schedules, tuition 
reimbursement after 90 days, health, 
dental & vision insurance, 7 paid holidays 
& paid vacation. For an opportunity to 
make a difference in the lives of our resi- 
dences contact Esther Tomaszewski, 
at Sycamore Creek Nursing Ctr., 
Coraopolis, PA Tel. 412 - 331-6060.

MACHINIST - 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 
Broadway, Camden, NJ. 08104 No 
phone calls please.
(4B-S0)

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. 
(3-5)

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 ROADWAY SERVICES is seeking do- 
pendable, self starters who own and operale 
their own tractors and straighl trucks. If you 
are looking for a secure, ycar-round stable 
income, we have a position available for you. 
If you have a minimum of one year expcri- 
ence, wc can offer:
• Hasslc free weekly scttlcmenls
• Zone stop in frcight handling pay
• Pulling wcll mainlained company trailers
• Secure, ycar-round operation
• Home cvery night
Spartan Exprcss can offer you a new begin- 
ning for the 1990’s.

For more information call 
313-584-9300 

SPARTAN EXPRESS 
A ROADWAY SERVICES COMPANY

(3-4)

MACHINIST
Horizontai Boring Mill 
Operalers. Immediate opening 
for aav and night shift posi
tions. Oualified canaidates mušt 
be able to read blueprints and 
do their own sėt ups. Excellent 
nouriv rate and night shift pre- 
mi'jm. Benefits include hospi- 
taliration ond life insurance, 
oaid holidevs and paid vaca- 
tions.

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

1725 Clarkstone Rd.
Cleveland, OH 44112

(3-S)

TYPESETTER
Penta exoerience preferreo bul will 
Iram on svstem Pnnceton Univer- 
sity Press Call for aoooinlment. 
609-896-2111, Ask for Rufh or Phil



DIRVA • 1990 m. sausio 25 d. 5

KŪRYBA IR MOKSLASII
Draugo vyr. redaktoriaus kun. Prano Garšvos 

deimantinė sukaktis Jurgis Janušaitis

Šių metų sausio mėn. 18 
d. dienraščio Draugo modera
torius ir vyr. redaktorius kun. 
Pranas Garšva užsklendė sa
vo turiningo ir prasmingo gy
venimo septyniasdešimt pen
ktąjį lapą. Sukaktis, atrodo, 
praeis be didelių iškilmių, sa
kyčiau, kukliai, nes to nenorė
jo ir pats garbingasis jubilia
tas. Kada artimieji jo bičiu
liai ir aktyvūs visuomeninkai 
panoro suruošti jam pagerbi
mą, jis trumpai atsakė - ne.

Tad nors spaudos pusla
piuose žvilgterėkime į kun. 
Prano Garšvos nuskubėjusius 
metus, jo prasmingą lietuvių 
tautai, Lietuvai ir išeivijai gy 
venimą.

Jis gimė 1915 m. sausio 
mėn. 18 d., Pasnietalio kai
me, Veliuonos valsč. Kauno 
apskrityje. Baigė neprikl. 
Lietuvoje Marijonų gimnazi
ją, Marijampolėje, filosofiją 

v.s. Stefai Gedgaudienei
Lietuvių Skautų Sąjungos
Seserijos Vyriausiai Skautininkei

Miela Sese Stefa,

Artėjančių šv.Kalėdų proga iš širdies sveikinu Jus ir 
visą Lietuvių skaučių seseriją, linkiu geros sveikatos ir 
laimės. Tegu Jfisų veidus kuo dažniau puošia giedra,pavasariš
ka šypsena, kuri 'brolius dažnai ir pralinksmina ir padrąsina.

Ta pačia proga noriu padėkoti Lietuvių skaučių seserijai 
už didžiulę paramą mūsų atgimimui, Seserijos dėmesį ir Vaišin
gumą ilgai minės musų pasiuntiniai - Gintaro-Ąžuolo mokyklos 
auklėtiniai. Jūsų ryžto ir užsispyrimo dėka pagelba mums atė
jo kai labįausiai buvome jos reikalingi. Jūsų pagelbos ranką 
prisiminsime ne tik skaitydami gražiai kompjuteriu paruoštą 
"Skautų aidą", bet ir kiekviename Lietuvos skautų žingsnyje, 
nes niekada neužmirštami tie, kifrie stovėjo prie Lietuvos
Skautų Sąjungos atgimimo

Budėkime t

1989 12 15
Kaunas

studijavo Marijonų seminari
joje, teologiją VDU ir Tubin- 
geno universitetuose, o Ro
mos Angelikume gavo teolo
gijos licenciato laipsnį.

Turėdamas pašaukimą tar
nauti Kristaus vynuogyne ir 
rūpintis žmonijos gėriu ir dva
siniu gyvenimu, kun. Pranas 
Garšva 1933 m. rugpiūčio 15 
d. įstojo į Marijonų vienuoly
ną, ten būdamas siekė aukštų
jų mokslų ir 1942 m. spalio 4 
d. buvo įšventintas kunigu. 
Pradžioje jis eina kapeliono 
pareigas Marijampolės Aukš
tesniosios Prekybos mokyklo
je, o pokario metais Tubinge- 
no lietuvių kolonijoje.

Prasidėjus emigracijai, 
1948 m. išvyksta Argentinon 
ir ten aktyviai įsijungia į pas
toracinį darbą, eina laikraščio 
Laikas vicedirektoriaus pa
reigas, dirba Aušros Vartų lie
tuvių parapijoje, drauge eida

mas Avellanedos Buenos Ai
res Marijonų vienuolyno vir
šininko pareigas.

Kun. Pranas Garšva, dide
lio išsimokslinimo vyras, ša
lia įvairių pareigų tampa ir 
žymiu žurnalistu. Rašo Šalti
nyje, Laike, Darbininke, 
Drauge, Tėviškės Žiburiuose. 
Lux Christi ir kitoje spaudo
je.

Pagaliau, atidavęs didelę 
duoklę Argentinos lietu
viams, kun. Pranas Garšva 
persikelia į JAV ir nuo 1958 
m. rugsėjo mėn. 15 d. jį mato 
me Draugo redakcijos vado- 
vo-moderatoriaus pareigose.

Be šių pareigų, jis vado
vauja Lietuviškosios knygos 
klubui, buvo skaučių seseri
jos dvasios vadovas. Šalia 
publicistikos, parašė marijo
nų veiklos Amerikoje istoriją 
Negęstanti šviesa.

Tai prabėgomis stabtelėjo

Draugo vyr. redaktorius kun. Pranas Garšva, sulaukęs 75 
metų amžiaus.

me prie sukaktuvininko di
džiųjų darbų.

Redaktoriaus kėdėje sėdė
ti nelengva. Ypač šiais lai
kais, kada tėvynėje vyksta to
kie dideli pokičiai, o išeivijo
je banguoja dar daug nesan
taikos bangelių. Redaktorius 
kun. Pranas Garšva ypač šal
to būdo, bet jautrus. Jis kas
dien turi išklausyti mūsų "gu
druolių" patarimus, pamoky
mus, pabarimus. Tačiau visa 
tai jis priima krikščioniška 
širdimi. Gal dėl tų didžiųjų 
ir kilniųjų redaktoriaus savy
bių, Draugas išliko vienu iš 
rimtųjų, objektyviųjų dienraš
čių išeivijoje.

Jubiliato darbštumas, tylu
mas, kuklumas, principingu
mas jį įrikiuoja į didžiųjų 
spaudos darbininkų ir visuo- 
meninkų gretas.

Jo kabinete stalas pakrau
tas daugybės rankraščių. Vie
ni bendradarbiai savo raši
nius paruošia sąžiningai, 
kruopščiai, tvarkingai, o kiti 
atkištinai, tardami juk redak
torius jų darbus pataisys, net 
gal ir perredaguos. O kiek 
čia reikia kantrybės, drauge 
ir sumanumo. Redaktorius 
juk skaito visus gautus raši
nius, juos koreguoja, daboja, 
kad juose nebūtų asmeniško 
pykčio, sąskaitų suvedinėji
mo, kas mūsuose kai kada 
pasitaiko.

Nedėkingas redaktoriaus 
darbas, retai kada gal kas jam 
padėkoja.

Bet redaktorius tarnauja 
skaitančiai visuomenei, dabo
ja, kad negęstų lietuviškas žo
dis, kad laikraštis būtų įdo
mus, būtų jungtimi po platų 
pasaulį pasklidusiems lietu
viams. Kad jame atsispindė
tų aktualijos iš tėvynės ir išei
vijos lietuvių gyvenimo. Tad 
redaktoriaus darbas vyksta 
dieną naktį, jis tuo gyvena vi
sas dienas.

Prisimindami garbingojo 
jubiliato kun. Prano Garšvos 
deimantinę amžiaus sukaktį, 
nuoširdžiai linkėkime jam 
sveikatos ir to paties ryžto 
budint lietuviškojo spausdin
to žodžio sargyboje, bei besi
rūpinant žmogaus dvasiniu 
gyvenimu.

Teatleidžia man jubiliatas, 
kad skubėjau jo gyvenimo ke
liu labai dideliais žingsniais, 
gal nepaliesdamas dar daug 
ir prasmingų datų ir darbų. 
Aukščiausiojo palaimos 
Jums, mielas Jubiliate.

* JAV LB KRAŠTO 
VALDYBA išleido lankstinu 
ką "Lithuania - Lietuva." 
Tai trumpa informacija anglų 
kalba apie Lietuvą. Lanksti
nuką redagavo dr. T. Remei
kis, meniškai apipavidalino 
dail. Petras Aleksa.

Pernai, minint Molotovo - 
Ribbentropo pakto sukaktį, 
Krašto valdyba išleido infor
macinį lankstinuką anglų kai 
ba "NAZI - SOVIET PACT 
August23, 1939".

Taip pat šiai gėdingai su
kakčiai paminėti Krašto val
dyba išleido Sauliaus Sužie
dėlio parašyta 128 puslapių 
knygelę "History and Com- 
memoration IN THE BAL- 
TIC, The Nazi - Soviet Pact, 
1939 - 1989".

Šiuos leidinius galima gau 
ti kreipiantis į JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdy
bą, 2713 Wcst 71 st. Str. Chi 
cago, II. 60629. Lankstinukų 
kaina 15 centų, knygelės 5 
doleriai.

OPINTING 4. Pre-Press posl- 
ttvns ovoH. 4 color strlppers, 
comero operators & press- 
men. Eicellent benefits wHti 
53 year okl Cumberlond Plo- 
teou buslness. Good worfclng 
envlronment, no blg city hos- 
sels. Send resume to: T AP 
Publlshlna Co., Attn: Steve 
Stone, P.O. Box 509, Cross- 
vllle, TN 38557.
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Ar reikia Lietuvos Žurnalistų Sąjungai kompiuterio?
Lietuvos Žurnalistų Są

jungos pirmininkas Domas 
Šniukas jau prieš kiek laiko 
per "GIMTĄJĮ KRAŠTĄ" ir 
kai kuriuos išeivių laikraš
čius pakvietė šių metų vasarą 
visus išeivijos žurnalistus da
lyvauti pasaulio lietuvių - 
žurnalistų Forume, "nes vi
siems tapo aišku, kad tik vie

na Tėvynė, vieninga tautos 
istorija, literatūra, menas..." 
Vieninga, tai vieninga. Rei
kia manyti, kad gerbiamas 
pirmininkas galvoja ir apie 
"vieningą žurnalistiką", o gal 
žurnalistų vienybę...

Tačiau istorija tuo nesibai
gė, nes paskui šitą LIETU
VOS ŽURNALISTŲ SĄ

JUNGOS aplinkraštį, išeivių 
žurnalistus, tame tarpe ir 
DIRVOS, pasiekė ir kiek kon
kretesni kolegų iš Lietuvos 
prašymai, kurie jau leidžia 
šiek tiek įsigilinti į kai ku
riuos spaudos gyvenimo Lie
tuvoje aspektus. LIETUVIŲ 
ŽURNALISTŲ SĄJUN
GOS (JAV) pirmininkė Kle

vą Vaidžiūnienė perdavė p. 
Šniuko prašymą "padėti įsi
gyti kompiuterį... kuris padė
tų jiems Sąjungos darbe". 
Paslaugi ponia K. Vaidžiūnie
nė pasiūlė susimesti "bent po 
50 dol.." kad tokį kompiuterį 
už 6,000 dol. mieliems kole
goms pavergtoje tėvynėje bū
tų galima nupirkti.

Belieka pasiaiškinti, kas 
gi ištikrųjų yra LŽS ir ko-

BALTIC
1990 METŲ 

LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ DAINŲ 

ir ŠOKIŲ FESTIVALIUI 
LIEPOS 5-8 DIENOMIS

BALTlC TOURS
siūlo septynias išskirtinas 7, 10 ir 13 dienų 

keliones į 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 Nevv 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 #703 C liepos 3-16, “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 #703D 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 Nevv 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 Nevv 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 Nevv 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 - 15dienųkelionė.
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. CSA 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. ČSA 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 gruodžio 29 - sausio 11,1991: 
$1,799.00 iš Bostono ir Nevv Yorko, 
$1,999.00 iš Chicagos.

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

Smulkesnėms informacijoms ir brošiūrai, kreipkitės j 
BALTlC TOURS • 77 OakSt., Suite 4 • Nevvton, MA 02164 

Tel. 617/965-8080 • Fax 617-332-7781

kiems reikalams jiems prisi
reikė kompiuterio? Ar tikrai 
to reikia "laisvėjančios Lietu
vos spaudai"?

LŽS atsišaukime į tautie
čius kolegas reikia tikėti vyra
vo patriotiniai motyvai, kalbė
dami apie "vienybę, mes pra
dedame jaudintis! Tačiau 
kas per vienybę mes randa
me LŽS, kuri bevelytų laiky
ti save "Lietuvos Respubli
kos metų Žurnalistų Sąjun
gos tradicijų natūralia pavel
dėtoja... Kaip atsidūrusi sava
rankiška organizacija..."

Nežinau šiandien Lietuvo
je tokios organizacijos, kuri 
tituluoja save kūrybine ir tuo 
pačiu nelaiko savo pareiga 
"atsiskirti" ir "atsikurti". Bet 
su visa atsakomybe reikia pa
sakyti, kad būdama iš esmės 
tik valdiškų biurokratų, tegul 
ir "savarankiškų", valdoma 
profsąjunga, savo metu der
gusi ne vieną padorų žurna
listą, kaip pavyzdžiui G. Ieš
mantą, "laisvėjančioje Lietu
voje" (Ačiū, Dievui) nebeat- 
stovauja visų žurnalistų. Ne
žinau ar buvo pakviesti ir tie 
žurnalistai, kurie niekada 
LŽS nepriklausė, t.y. žmonės 
darbavęsi Lietuvos laisvės 
reikalui savo plunksną, pakė
lę Lietuvą iš sustingimo savo 
kukliais lapeliais, nevisada tu
rėdami pakankamai patyrimo 
ir neturėdami jokios paramos 
iš "savarankiškos", "tęsian
čios tradicijas" LŽS.

Nuo 1989 pavasario Lietu
voje jau įvyko, galbūt ne vi
sai "šviežiausiomis žiniomis" 
jau du Nepriklausomos Žur
nalistų Sąjungos suvažiavi
mai atstovaujami daugiausia 
Sąjūdžio ir nepriklausomos 
spaudos darbininkų. Tiesa 
jiems nepavyko prieiti visus 
patenkinančio sprendimo. 
Bet pagaliau tai ir yra demo
kratija, kuria žurnalisto 
plunksna pirmiausia ir turi 
ginti.

Tad ar neverta lukterėti ir 
susilaikyti nuo dovanų bent, 
kiek sako sveikas protas iki 
to "nepriklausomų, vieningų 
ir savarankiškų žurnalistų Fo 
rūmo"?

Paulis Vaitiekūnas 
“Naujosios Santaros” 

(Lietuvoje) redaktorius

V&TMfURŠKJ'TE
STEHATlj) I?^TI

‘DIRVOS

ATTENTION - HIRING!
Government jobs - your area. Many 
immediate openings vvithout waiting 
listortest. $17,840-$69,485.

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

ATTENTION: EARN 
MONEY READING BOOKSI 

$32,000/year income potential. 
Detaiis.

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

ATTENTION: EASY WORK 
EXCELLENT PAYI 

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

(2-4)
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litas’ dalyvauja 
ekonominiame 
Lietuvos atgimime

Lito bendrovė pradėjusi sa
vo pirmuosius žingsnius 
prieš 25 metus turėjo vieną 
tikslą: sujungti lietuvišką ka
pitalą į ekonominę jėgą, kuri 
užtikrintų lietuvio investuoto
jo ateitį. Tad kuriant šią ben
drovę jos vizija buvo aiški. 
O šiandien jau virtusi tikro
ve, nes 60 mil. turtas tai ryš
kiausiai patvirtina. Todėl į 
taip sėkmingai besiverčiančią 
bendrovę drąsu kiekvienam 
investuoti savo kapitalą ir juo 
išvystyti ekonominę bendro
vę su kuria skaitysis ir ameri
kiečiai. O dar svarbiau, kad 
bendrovė įsijungs į atsiku
riančios Lietuvos ūkį. Isto
riškai pažvelgę į Lietuvos 
ūkio raidą, matome, kad ir po 
pirmojo pasaulinio karo Lie
tuvos akys krypo į šio krašto 
lietuvius siekiant ekonomi
nės pageltos. Tuo labiau mū
sų kapitalas bus reikalingas 
tėvynėje šiandien.

Grįžimas su kapitalu į tė
vynę turi šiokią tokią analogi- Jiems viešint šiame krašte 17
ją su Pietario "Algimantu". 
Štai Algimantas, gudų pa
grobtas, auga svetimoj šaly. 
Tačiau tėvynė liko jo širdy 
gyva ir susidarius tinkamom 
sąlygom grįžta ir čia pilies 
kuore suradęs gyvą motiną ir 
požemiuose paslėptus turtus 
rengiasi kovai su Aršuoju. 
Nugalėjęs Aršųjį, paima Gar
diną ir tampa Lietuvos valdo
vu. Romanas baigiamas ryt
mečio vaizdu: "Lietuva dar 
miegojo, bet ji rengėsi busti 
stipri ir galinga. Tačiau budo 
ne iš sykio, o iš lengvo", kaip 
ir dabar.

Džiugu, kad mums į tėvy
nę šiandien nereikia grįžti su 
kardu ir skydu. Šiandien po
litika vystosi gana taikiu bū
du ir pirmoj eilėj kreipiamas 
dėmesys į patį žmogų, į jo 
gerbūvį, į tautų ūkinį pajėgu
mą. Lito organizacija labai 
tiksliai pramatė eventualiai 
ateinančius pasikeitimus. 
Jau šešeri metai, kai aktyviai 
studijuoja Lietuvos ūkinę pa
dėtį ir palaiko ryšius su kraš
to ekonomistais ir industria- 
listais. Pernai vasarą, Lito 
prezidentas Vytautas Vcbc- 
liūnas atvykęs į Vilnių, Gedi
mino aikštėje buvo sutiktas 
televizijos ir radijo reporte
rių, valdžios ir ūkio žmonių 
su kuriais praleido 12 dienų 
pasitarimuose, planavimuose 
ir sutarčių pasirašyme.

Tad pagrindinė Litas Inter- 
national Ine. veikla daugiau
sia reikšis tuo, kad pajungus 
visas Lietuvos ūkines galimy
bes, Lietuva galėtų išeiti į pla
tų pasaulį.

Lito International Ine. rolė 
šiuo atžvilgiu yra, kaip tarpi

ninko tarp vakarų pasaulio ir 
atgimstančios Lietuvos.

Kalbant apie analogiją su 
Pietario "Algimantu", Lito 
bendrovės nariai taip pat už
augę ir išsimokslinę už tėvy
nės ribų. Čia išmokę finansų 
ir ekonomijos karvedybos, 
gali ją pritaikyti ir atgimstan
čioj tėvynėj. Apsišarvavę ne 
pilies rūsyje rastais turtais, 
bet mokslu žiniomis galime 
tėvynę vesti į laimingesnę ir 
šviesesnę ateitį. Mums pa
kanka kūrybingumo, išradin
gumo ir darbštumo. Besi- 
vystant Lietuvos ūkiui ir kraš - sugrįšiu. Jis grįžo, žinoma, 
to gamybai, lietuviai gali teik- neapsigyventi, bet atnešda-
ti visam pasauliui savo patar
navimus. Ypač kai mūsų ge
ografinė padėtis yra tarp rytų 
ir vakarų, mes galime tapti 
šių dviejų pasaulių gėrybių ir 
išminties tiltu.

Tuo tikslu iš Lietuvos pe
reitą rudenį į Ameriką buvo 
pakviesti 30 valdžios ir indus - tautos gerovei.
trijos rinktiniai asmenys.

dienų, Lito bendrovė turėjo 
progos juos supažindinti su 
Amerikos bizniu nuo rytinių 
pakraščių iki pat Floridos, 
Marco Island. Ten vykusių 
konferencijų metu buvo už- 
mėgsti ryšiai su įvairių indus- 1918 metais sunkiausiomis
trijų vadais ir kitom asmeny
bėm. Tiems, kurie negalėjo 
šiame suvažiavime dalyvauti 
pasitarimų mintys gera valia 
buvo perduota raštu.

Litas būdamas labai tole
rantiškas ir visus gerbdamas, 
turi bičiulių kiekvienam mies
te ir kiekvienoj industrinėj ša
koj. Lito prezidentui viešint 
Lietuvoje teko kalbėti pačiu 
populiariausiu laiku per tele
viziją. Pokalbiai truko virš 
trijų valandų. Visuomenė į 
jo mintis atsiliepė labai šiltai 
ir su entuziasmu.

Tad matome, kad Pietario 
"Algimantas" simboliškai jau 
grįžo į kraštą. Tai skatinimas 
išpildyti mūsų tėvų pažado, 
kad grįšime į tėvynę. Vytau
tas Vebeliūnas kalbėdamas

Vytautas Vebeliūnas su Sirijaus fabriko direktorium Petru 
Krautu Neringoje

Beach Club Marco Island, Floridoje, kur įvyko lietuvių ekonominė konferencija.

per televiziją Gedimino aikš
tėje pakartojo net garsiuosius 
generolo McArthur'o žo
džius: "I shall rotum" - aš 

mas tėvynei naujų idėjų, 
naujų metodų, kaip socialisti
nį, suvalstybintą ūkį paversti 
našiu tarnaujantį žmogui, ne 
valstybei. Juk Lietuvos žmo
nių kasdieninis darbas turi su 
kurti materialų pagrindą eko
nominiam suklestėjimui ir

Vedini aukščiau iškeltų 
minčių į tėvynę turime grįžti 
nebūtinai fiziškai. Tėvynei 
galime padėti ir čia gyvenda
mi. Tad junkimės su Lito 
bendrove, pirkime jos akcijas 
ir tapkime šios kilnios institu 
cijos kariais savanoriais. Jei 

sąlygomis mūsų savanoriai iš
ėjo tėvynę ginti, tai šiuo lai
ku ją ginti kapitalu yra kur 
kas lengviau negu savo gy
vybe.

Sužydėjus vėl krašte so
dams, galėsime ir mes pasa
kyti, kad ir mūsų pastangų da
lis šiuose žieduose slypi.

Litas International bendro
vė kviečia visus geros valios 
lietuvius simboliškai grįžti į 
tėvynę. Ne aukų prašome, o 
siūlome investuoti kapitalą, 
kuris tėvynę prikels iš ūkinio 
skurdo į šviesią ir užtikrintą 
ateitį ir kartu turėsite ir savo 
įdėto kapitalo palūkanomis. 
Šis kvietimas lyg ir sutinka 
su poeto Šilerio aprašomu 
Trojos karu kuris, kaip ir mū

sų pavergimo dienos, truko 
50 metų. Ten poetas sako: 
"Skambėkite linksmos dai
nos, nes laivai jau atsukti 
link tėviškės židinio ir plau
kia vėl atgal į tėvynę."

Tad atsukime savo "lai
vus" ir širdis link tėvynės ir 
ženkime kartu su atgimstan
čia tauta. Investavimas 10 
dolerių nėra per mažas ir 
100,000 dolerių nėra per dide 
lis. Akcijas galima įsigyti 
skambinant: Trading Dcsk - 
Ladcnburg, Thalman & Co., 
Ine. (212) 940-0183 arba 1 
(800) 523-8425. Jeigu turė
tumėt kokių klausimų sąryšy
je su akcijų pirkimu, skam
binkite į Litas International 
Ine. (718) 441-2811

Lito Bendrovė

Į PARAMA DIRVAI Į
Atnaujindami prenumera

tą ir kitomis progomis Dirvai 
aukojo:

A. Petkauskas, Chicago. . . . . . . . . .  5.00
M. Noreika, Ormond B. . . . . . . . . . .  5.00
J. Lendraitis, Palos Hts. . . . . . . . . . .  25.00
A. Karaša, Fallston. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00
J. Markevičius, Chicago. . . . . . 10.00
J. Meilienė, Chicago. . . . . . . . . . . . .  10.00
P. Simanauskas, Bristol. . . . . . . . . . .  5.00
T. Penikas, Woodhaven. . . . . . .  10.00
Dr. R. Sidrys, Streator. . . . . . . . . . . .  15.00
Dr. E. Jansonas, Osterville. . . . . . 25.00
J. Zalatogėnas, Chicago. . . . . . . .  10.00
K. Stravinskas, Bcvcrly Sh. .. 10.00
J. Jasinevičius, Euclid. . . . . . . . . . . . .  10.00
Pre. J. Kučingis, LA. . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.00
A. Bagdžiūnas, Hillcrest. . . . . . . . . .  5.00
J. Grabauskas, Chicago ......... 10.00 
A. Urbonas, St. P’burg. . . . . . . . . . .  5.00
J. Agurkis, Omaha. . . . . . . . . . . . .  25.00
S. Petrulis, Chicago. . . . . . . . . . . . . . . .  5.00
V. Miškinis, Toronto . . . . . . . . . . . . . .  5.00
P. Rimkus, Miami B. . . . . . . . . . . . . . . . .  5.00
A.A. Onos Didžiulytės-
Karužienė atminimui . . . . . . . . . . . . . 100.00
J. Duncia, St. P-burg . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
Z. Obclcnis, Russell. . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00
E. Trečiokas, Singcr Island ... 20.00 
A. Mackuvienė, Euclid. . . . . . . . .  15.00
N. Matijošaitis, L A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.00
J. Čipkus, Willoughby. . . . . . . . . . . . . 5.00
A. Rastauskas, Rich’d Hts. . . . . . . . 5.00
P. Paliulis, Cambridge. . . . . . . . . . . . .  5.00
J. Šumskis, Chicago. . . . . . . . . . . . . . .  15.00
B. Cepauskienė, Gulfport. . . . . 10.00
S. Leveckis, OrmondB. . . . . . . . . .  10.00
M. Selivončikas, Dorchestr.... 5.00 
E. Balceris, Tucson. . . . . . . . . . . . . . . . .  15.00
S. Pangonis, Omaha. . . . . . . . . . . . . . . 15.00
A. Plioplys, Toronto. . . . . . . . . . . . . .  10.00
J. Lapinskas, Chicago. . . . . . . . . . . . 5.00
Dr. A. Diškėnas, St. P’burg ... 20.00
B. Narbutas, Vista. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.00
A. Simutis, E. Rockaway. . . . . . . . . 25.00
D. Kižys, Cleveland. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
A. Sandargas, Ormond B. . . . . . 10.00
V. Mažeika, Park Ridge. . . . . . . .  75.00
J. Danta, Occan Gate. . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
V. Senuta, Brockton. . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
B. Vembre, Brockport. . . . . . . . . .  10.00
V. Žcbertavičius, Sunny H. . . . . . 5.00
L. Jankauskienė, St. P’burg ... 5.00
B. Petrošius, Chicago. . . . . . . . . . . . . .  5.00
V. Daugelavičius, Weston. . . . . 15.00
V.Gilys, Los Angeles. . . . . . . . . . . . .  10.00

V. Sniolis, S. Pasadena. . . . . . . . . . 35.00
XY, Chicago. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00
A. Zdanys, Newington. . . . . . . . . . .  5.00
J. Užupis, Worth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.00
K. Laskauskas, Baltimore. . . . .  25.00
A. Misiūnas, Detroit. . . . . . . . . . . . . . . .  10.00
K. Ralys, Cleveland. . . . . . . . . . . . . 10.00
V. Domavičius, Brookfield.... 5.00 
V. Stasiūnas, St. P’burg. . . . . . . . . .  5.00
S. Jurgelevičius, Dorchester ... 5.00 
S. Skorupskas, Bloomfield .... 5.00 
P. Šūkis, Keamy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25.00
V. Kulnys, Toronto . . . . . . . . . . . . . . .  10.00
B. Paprockienė, Glendale. . . . . 30.00
J. Kutra, Santa Monica. . . . . . . . . .  10.00
S. Gofensas, Brockton. . . . . . . . . . . .  5.00
N. Gintalas, Baltimore. . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
B.Zabukas, St. P’bug. . . . . . . . . . . . . . . 10.0
E. Varanka, Clarendon. . . . . . . . .  25.00
J. Rūtenis, Hyannis. . . . . . . . . . . . . . . . .  10.00
J. Mikalauskas, Seminole. . . . . . . 5.00
F. Juras, Cleveland. . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.00
J. Širka, Palos Hills. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
O. Daškevičienė, Chicago .... 20.00
K. Sirgidas, Richmond Hill.... 5.00
A. Klein, Rochester. . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.00
K. Bačauskas, Woodhaven .. 30.00
E. Litvinas, Chicago. . . . . . . . . . . . . . .  10.00
L. Dovydėnas, Lenox. . . . . . . . . . . . .  5.00
L. Šimkūnas, Cherry Hill. . . . . . . . 5.00
A. Grinius, Detroit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25.00
A. Leparskas, Warren. . . . . . . . . . . . . .  5.00
S. Virpša, Chicago. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
P. Jadviršis, Chicago. . . . . . . . . . . . . .  10.00
G. Stanulis, Downers Grove.. 10.00
M. Vilutis, Beverly Shores .... 10.00
V. Kalendricnė, Weston. . . . . . . . 20.00
A. Sutkus, Homewood. . . . . . . . . . 25.00
D. Uzas, Maspcth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.00
K. Vaičeliūnicnė, Cleveland .. 5.00 
J. Liutkus, St. P’burg. . . . . . . . . . . . .  15.00
J. Pilmonas, Hickory Hills. . . . . . . 5.00
P. Kudukis, Cleveland. . . . . . . . . . . 5.00
A. Pautienis, Richmond Hts. 20.00
J. Vėlyvis, Cleveland. . . . . . . . . . . . . . .  5.00
W. Dichl, Wickliffe. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
E. Laurinaitienė, Panonia. . . . . . . 5.00
V. Labanauskas, Twisp. . . . . . . . . . .  5.00
John Kanccvičius,

Lawrence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  998.00
J. Budreika, Toronto. . . . . . . . . . . . . . 10.00
J. Gilvydis, Franklin. . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00
P. Didelis, Phila. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5.00
V. Ignas, Stafford Spr. . . . . . . . . . . . . .  5.00
B. Palski, Bowie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.00
B. Thomas, Euclid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00
K. Laikūnienė, Cleveland ... 100.00
S. Augonis, Boston. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
O. Norkus, Los Angeles. . . . . . . .  5.00
S. Martišauskas, Brockton .... 25.00
A. Lileikis, Norwood. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
B. Briedis, Chicago. . . . . . . . . . . . . . . .  10.00
J. Mockaitis, Lansing. . . . . . . . . . . . . . .  5.00
B. Marijošius, Toronto. . . . . . . . . . . .  5.00
A.A. Juozo Turčinsko

palikimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100.00
J. Vaineikis, Chicago. . . . . . . . . . . .  10,.00
J. Velička, Westlake. . . . . . . . . . . . . . . .  10.00
J. Juodišius, Cleveland. . . . . . . . . .  10.00
V. Šeštokas, Los Angeles. . . . . . . 75.00
V. Augustinas, St. P’burg. . . . . . . 5.00
G. Gražienė, Chicago. . . . . . . . . . . .  15.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame.

FLEHOGRAPHIC 
PRESS OPERRTORS 

Bloomfield CT flexible medical packaging 
manufacturer. 1st shift. Applicants should 
have konvvledge 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

MEDICAL INDUSTRIES
16 Southvvood Rd., Bloomfield, CT 06002 
O-e,
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6
3001 W. 59th Str.
Chicago, III. 60629
Tel. 312 (471-3900)

UEIHII fūNDAS T^inHOllllllH FOUNDAIIOII
Santrumpos: atm. įn.= atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio 
= aukotojas, įm.=įmokėjo, atst. = atstovauja, asm.= asmuo, 
suma po pavardės = įnašų iš viso.

1989 m. rugsėjo mėn.
4 x $5 Davidonis L., $5; Kim S., $5; Vilčinskas E., $5; Zelvis 

B., $5.
12 x $10 Brakas Martinas, $20; Giedraitis K., $10; Idika Alg., 

$10; Kaunelis S. ir D., $10; Kovas Br., $20; Nagevičius Leonidas 
ir A., $240; Palonienė Sofija, $135; Ražauskas Kazys ir Roza, 
$210; Sved Dana, $30; Tuskenis Antanas ir Apolonija $110; 
Vaitkevičius Stasys, $170; Wolff Valeria, $205.

6 x $20 Bagdonas Leo, $30; Butvilą J. $20; Klimas dr. An
tanas ir Danguolė, $250; Kregždė Jokūbas ir Danutė $70; Lungis 
Steponas atm. įn.: Lungienė E., $145; Skukas Albin, $20.

15 x $25 Faus Daiva, $25; Naudžius Jonas ir Emilija atm. 
įn.: Jankūnas Kazimieras, $25; Petravičius Vygand, $35; Sirutis 
Aloyzas ir Gražutė, $525; Shatas Romas, Gertrude ir Mrs., S., 
$1,150; Umbrasas Edmund ir Marylee, $25; Noreika Joseph, $25; 
Januškis Mečys ir Rūta, M.D., $1,325; Elertas Saulius, $25; Baltrė- 
nienė Uršulė, $25; Augonis Stasys, $450; Stasiūnas Kastas atm. 
įn.: DiMarco Viktorija, $148; Daukantas Bladas ir Zuzana, $500; 
Borevičius kun. Jonas atm. įn.: Baras Stasys ir Elena, $25.

1 x $30 Ambrazieius Vincas atm. įn.: Ambrose Marius, $580.
15 x $50 Bračauskas Kazimieras,$1,150; Jakštas Juozas 

atm. įn.: Jakštas VVilhelmine, $80; Juknevičius Jonas Gen. Štabo 
Pik. Itn.: 25 m. mirties proga įm. Juknevičienė Elena, $350; 
Levickas Vincas, $50; Liaukus Sigitas ir Milda, $250; ivlatuzas 
Charles ir Joanne, $50; Medelis Liūdas, $90; Nutautas Stasys 
atm.: Nutautienė Anelė, $250; Pūkštys R.. $50; Raulinaitytė dr. 
Jūratė, $50; Šalčiūnas Vincas ir Ona, $350; Šatinskas Henrikas 
ir Liucija, $50; Trumpa Vincent, $50; Viliušis Adomas, $250; Zalu- 
bas Romualdas, $225; Zarkis Gaida, $50.

1 x $55 Naudžiūtė Renata, $100.
47 x $100 Barulis Valentina, $100; Birmantas Eugenijus, 

$300: Bobinienė Konstancija atm. įn.: Bobinas Feliksas ir Janina, 
$800; Bružienė Elena atm. įn.: Bobinas Feliksas ir Janina, $800; 
Bražys Vincas ir Ona, $300; Butkus kun. Alfonsas atm. įn.: 
Smilgienė Julija, $100; Černius Rimas, $1,400; Čižikas Balys atm. 
įn.: Čižikaitė Bronė, $1,900; Clorus John F., $100; Draugelis 
Arūnas ir Irena, $275; Dubinskas dr. J. ir dr. V., $1,700; Gaška 
Antanas atm.: Gaškienė Emilija, $1,000; Gečienė Saulė atm. įn.: 
Gečas Alfonsas, $300; Janulis Pranas, $500; Janušauskas Jonas, 
$100; Jokubka dr. Petras ir Elena, $300; Jonikas dr. Petras ir Ona; 
$575; Kamarauskas Vincentas ir Kotryna atm. įn.: Kamar P., $100; 
Kaunas Jonas, $100; Kulys Alfred V., $100; Laukaitis Juozas P. 
$125; Lavan Edward F., $100; Matulionis Vladas atm.: 
Matulionienė Marcelė, $345; Merkys Raimundas atm. įn.: 
Merkienė Janina, $100; Mikalčius Edvardas Vitas: įm. Mikalčius 
Juozas, $100; Mikalčius Juozas, $400; Mikalčius Linas Rikardas: 
įm. Mikalčius Juozas, $100; Mikalčius Svajūnas Jacinto ir Danutė; 
įm. Mikalčius Juozas $200; Mikalčius Vida Audra: įm. Mikalčius 
Juozas, $100; Pačkauskas Leokadija, $100; Peters (Petravičius) 
Bronislava, $100; Prunskis Jonas ir Vanda, $1,500; Prunskis Jonas 
V., M.D., $100; Radzevičius Vytenis ir Saulė, $100; Remienė Mari
ja, $1,500; Ringus dr. Edmundas, $1,400; Sealey Raphael, $100; 
Sirtaut Anthony ir Mary, $100; Skiotys Edvardas ir Zuzana, $300; 
Smith Danguolė S., $100; Šmulkštys Magdalena, $2,130; 
Steponaitis kun. Justin, $125; Tamkutonis Gerald C., $1,200; 
Vaitkus Rimantas ir Aldona, $1,100; Vitkus Vai. ir Viktorija, $600.

1 x $125 Grikinas Telesforas atm. įn.: Bliūdžius Algis ir 
Angelė $100, Sadūnas Jonas ir Gioria $25, $225.

5 x $200 Aidukas Antanas ir Juzė, $400; Baltutis Vytautas 
ir Ona, $1,000; Daunoras Juozas ir Janė, $2,200; Kulikauskas 
Linas Robertas: įm. Rudaitienė Marcelė, $200; Ostis Algirdas ir 
Regina, $700.

2 x $250 Janušonis Antanas atm. įn.: Petrauskas Vladas ir 
Juzė, $250; Kūra Rev. Francis, $250.

2 x $300 Gaška Aleksandras atm. įn.: Gaška Emilija, $500; 
Zulpa Kazys atm. įn.: įm. draugai, $500.

2 x $400 Lirgameris Eugene Z. atm. įn.: Lirgameris Leslie 
$100 ir 12 kt. asm., $400; Vizgirda Vytautas ir Aldona, $1,000.

1 x $500 Petrulis Vytas ir Marija, $600.
3 x $1,000 Lietuvos savanorio Fulgento Janonio ir žmonos 

Marijos stipendijų fondas: Janonienė Marija, $27,500; Miknis An- 
drew ir Victoria, $1,000; šakinskas Petras atm.: šakinskienė Julija, 
$2,000.

1 x $1,524 Karalevičius Stasys, $4,593.60.
1 x $2,000 Šuopys Jonas ir Elfriedė, $4,000.
1 x $5,000 X, $5,000.
Iš viso $21,269.

1989 m. spalio mėn.

3 x $5 Cejauskas A., $5; Kireilis dr. R., $5; Shatinskas E. 
& M. atm. įn.; $5.

8 x $10 Dranginis Rev. A., $10; Gudzevich E., $10; Kiukys 
v., $30; Lirgameris Eugene atm. įn., $410; Miliukevičius J. atm. 
įn., $10; Strolia F .'ir T., $10; Turulis Vladas atm. įn., $405; Warn- 
Varnas Nijolė, $110.

1 x $15 Mažeika Alf. ir Anna, $30.

5 x $20 Kasparavičiūtė Petronėlė, $445; Noreikienė Marija, 
$320; Rydlinski C., $20; Stasiūnienė Liucija, $220; VVilleke K. ir 
A., $20.

1 x $20.61 Boreisis A., $20.61.
6 x $25 Damušytė Gintė, $25; Garbus Richard, $50; 

Matulaitienė Jadvyga, $25; Norkus Alfonsas atm., $125; Stočkienė 
Alma, $25; Vale Michael atm., $25.

1 x $30 Klosis VValter, $65.

(Bus daugiau)

Juozo Tūbelio 
gyvenimo paveikslas 

Dipl. agr. Igno Andrašiūno paskaitos 
santrauka

(3)
1934-35 m. "Lietūkis iš

siuntė į Latvijos linų mono
polio sandėlius Rygoje prakti • 
kuotis visą eilę agronomų, ku 
rie paskui sudarė "Lietūkio" 
linų skyriaus, o vėliau koope
ratyvų sąjungos "Lino" bran
duolį.. Savo ruožtu vyriausy
bė įvedė griežtesnę linų pre
kybos ir eksporto kontrolę, 
kurią vykdė prie Finansų mi
nisterijos įsteigtoji Vyriausio 
jo linų prekybos kontrolie
riaus įstaiga. Kiekviena siun 
ta į užsienį buvo įstaigos kon 
trolicrių tikrinamą ir plom
buojama. Šią Lietuvos linų 
eksporto prekybą labai verti
no Finansų ministeris Juozas 
Tūbelis. Jis tikėjosi kad Lie
tuvos linų ūkis tarp kitų Lie
tuvos žemės ūkio gamybos 
šakų ateityje gali vaidinti di
delį vaidmenį.

Juozas Tūbelis beveik vi
są savo gyvenimą aukojo Lie 
tuvai ir jos žemės ūkiui. Jam 
Lietuvos žemdirbys ir jo pro
fesija buvo ta brangenybė, ku 
rioje glūdi tikroji Lietuvos 
valstybės ateitis. Juk Lietu
vos žemdirbių sūnūs ir du
kros su mažom išimtim kitų 
profesijų, sudarė pirmuosius 
atsikūrusios valstybės admi
nistracijos kadrus. Žemdir
bių vaikai prisidėjo prie Lie
tuvos, kad ir ne didelių mies
tų atlietuvinimo. Iš žemdir
bių luomo kilo mūsų mokslo 
žmonės, rašytojai, meninin
kai ir visi tie lietuviai, kurie 
šventai tikėjo, kad Nemuno, 
Šešupės, Neries, Dubysos ir 
Mūšos pakrantėse gyveną 
žmonės, kurie sudaro tvirtą 
lietuvių tautos pagrindą, bu
vo ir liks tikrasis laidas, liūdi ■ 
j antis mūsų tautai priklausan
čią vietą Europos tautų šeimo - 
je. Juozas Tūbelis savo būde 
ir savo dvasioje tuos gražiuo
sius mūsų tautos pradus išlai
kė ir išsaugojo. Šias J. Tūbe
lio išskirtinas būdo savybės 
labai gerai vertino ir Lietu
vos žemės ūkio mokslo iški
liosios asmenybės. Už nuo
pelnus ir didelį rūpestį ug
dant ir tobulinant žemės ūkio 
mokslo priemones ir už duos 
nią finansinę paramą žemės 
ūkio kultūros įvairiems dar
bams paremti Žemės Ūkio 
Akademijos Profesorių Tary
ba diplomuotam agronomui 
Juozui Tūbcliui suteikė gar

bės daktaro laipsnį.
Juozas Tūbelis mėgo lan

kytis ŽŪA dvaro pavyzdingo 
ūkio laukuose. Dažnai ano 
meto LST korporacijos "Jau
nosios Lietuvos" valdyba jį 
pakviesdavo apvainikuotas 
su didele pagarba ir dėkingu
mu Juozui Tūbeliui sutei
kiant LST korporacijos "Jau
nosios Lietuvos" spalvas ir 
garbės laipsnį.

1939 m. rugsėjo 30 d. 
Kaune sustojo plakusi Juozo 
Tūbelio širdis. Šį jo neteki
mą skaudžiai pergyveno visa 
Lietuva, o ypatingai Lietuvos 
žemdirbiai - ūkininkai. Po J. 
Tūbelio mirties prasidėjo di
džiosios Lietuvos Valstybės 
nelaimės, vargai, skausmai ir 
pažeminimai.

Ir kai aš žvelgiu iš 50 me
tų perspektyvos į J. Tūbelio 
mirtį, atsiskirimą iš gyvųjų 
tarpo man ateina sekantį min. 
tis:

- Dr. H. C. diplomuotas 
agronomas Juozas Tūbelis bu 
vo didelis žmogus, didelis lie 
tuvis, o didieji žmonės, gyvų
jų žmonių gretose nemiršta. 
Jų atlikti darbai mūsų tautai 
ir valstybei lieka liudinin
kais, ateinančiom generaci
jom, kurios gali pasisemti sti 
prybės ir paskatinimo ateities 
kūrybos darbams, kad Lietu
va ir jos valstybė būtų gyva 
ilgiem amžiam.

BOSTON
MIRĖ INŽ. B. GALINIS

Sausio 13 d. Nonvell nuo 
širdies smūgio mirė inž. Bro
nius Galinis, eidamas 79 - 
sius amžiaus melus. Velionis 
reiškėsi ne tik savo profesijo
je, bet ir visuomenėje veiklo
je. Jis veikė ALIAS - goję, 
Alte, Balfe, Vilniaus Krašto 
Lietuvių S-goje ir kitose or
ganizacijose, kaip Bostono Ii ■ 
tuanistinės mokyklos tėvų ko - 
mitetas ir 1.1.

INŽ. J. VAIČJURGIO 
MIRTIES METINĖS

Vasario 1 d. sukanka vic- 
neri metai, kai Dorchcsteryje 
mirė inž. Juozas Vaičjurgis. 
Likusios našlės Valerijos rū
pesčiu sausio 28 d. 10 vai. 15 
min. ryto Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje So. Bos

tone bus atnašaujamos Šv. 
Mišios už jo sielą. Prieš Mi
šias ir Mišių metu Bcrklee 
muzikos kolegijos profeso
rius Mattcw Marvulio atliks 
J. S. Bacho, J. J. Quantz, J. 
Naydno ir Fridricho Didžiojo 
atitinkamus mišių liturgijai 
kūrinius.

KLAIPĖDOS SUKILI
MO SUKAKTIES MINĖJI
MAS

Sausio 14 d. Laisvės Var
po laidoje paminėta Klaipė
dos sukilimo sukaktis. Juo
zas Stašaitis nupasakojo Šau
lių s-gos vaidmenį Klaipė
dos sukilime, iškeldamas re
tai tokiais atvejais minimus 
faktus. Žodinė programa per 
pinta muzika Klaipėdos ar jū
ros tema. Tai buvo vieninte
lis Klaipėdos sukilimo sukak
ties minėjimas Bostono ir 
apylinkės lietuviams.

RENGINIAI

* VASARIO 11 Brockto- 
no Lietuvių Tarybos rengia
mas Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo sukakties minė
jimas.

* VASARIO 18 Cape 
Code ruošiamas Vasario 16 - 
sios minėjimas, kuriuo rūpi
nasi LB Cape Codo apylinkė.

* VASARIO 18 Bostone 
rengiamas Lietuvos laisvės 
dienos minėjimas, kuriuo rū
pinasi Amerikos Lietuvių Ta. 
rybos Bostono skyrius.

* VASARIO 24 8 vai. 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos salėje sporto klubo 
Grandies vakaras su ansamb
liu "Octava” iš Lietuvos.

* BALANDŽIO 22 Lan
taną restorane Randolphe me
tinis Šv. Petro lietuvių parapi 
jos So. Bostone banketas.

* GEGUŽĖS 6 Brock
tone kun. Alberto Abračins- 
ko kunigystės 50-ties metų 
jubiliejaus minėjimas.

* GEGUŽĖS 6 2 v. p. p. 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos salėje komp. Jeroni 
mo Kačinsko kūrinių koncer
tas, rengiamas LB Bostono 
apylinkės.

Immediate opening for 
PHVSICRL THERAPIST 

at
DIRGNOSTIC MEDICRL 

CENTER
11950 McCorkle

Chesapeake, W. VVirginia 25315
Excellent benefits 

with built incentives 
For more information 

contact
Travis Muilins

304-949-1010
(3-6)

Machinist
ENGINE LATHE OPERATORS 

Immediate openings available 
for dav and evening shift. Qual- 
ified candidates mušt have a 
minimum of 5 vrs. iob shop 
exo., be able to thread. reod 
biueprints. have own tools. Sol- 
arv up to hourly based on 
exo. Benefit package includes 
paid vacations ana holidavs. 
nosoitalization and life insur 
ance.

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

1725 Clarkstone Rd. 
Cleveland, OH 44112 

(3-5)
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A.A.

NASTUTEI GAIDŽIŪNIENEI 

mirus, jos vyrą BALĮ GAIDŽIŪNĄ ir 
šeimą nuoširdžiai užjaučiame.

Vytenis ir Liuda Čiurlioniai

Apie sportą
Vladas Vijeikis

A. A.

NASTUTEI GAIDŽIŪNIENEI

Amžinybėn išėjus, jos vyrui BALIUI 
GAIDŽIŪNUI, dukrai RŪTAI su šei
ma, sūnui KĘSTUČIUI ir jo šeimai, 
visiems jų artimiesiems užuojautą 
reiškiame ir netekties skausmu dali
namės

Eleonora, Mečys Valiukėnai 
Šarūnas Valiukėnas, 
Velionies krikštasūnis

A. A.

NASTAZIJAI GAIDŽIŪNIENEI

mirus, jos vyrui BALIUI GAIDŽIŪ
NUI, šeimai ir artimiesiems reiškia
me širdingą užuojautą.

Vytautas Janulaitis

Sportas niekad nebuvo ma 
no siekių pirminis objektas. 
Žinoma, todėl, kad neturėjau 
tam reikalingų fizinių savy
bių. Bet kai Lietuvoje buvo 
žaidžiamos Europos pirmeny
bių krepšinio rungtynės, spe
cialiai pastatytoje salėje, ta
da pasireiškiau, kaip didelis 
sporto entuziastas. Prarėkiau 
gerklę ir taip mostagavau sa
vo rankomis, kad pusmetį jau
čiau skausmą petykauliuose. 
Tad visdėlto reikia mane pri
skirti prie sporto entuziastų.

Viso šito nevisiškai aiškio
je akivaizdoje, pripažinsiu, 
kad labai užjaučiau mūsų 
krepšininkus, kurie buvo pri
versti kovoti po sovietiška vė
liava. Ir slaptai ir pusiau slap ■ 
tai sakė, kad jie daug geriau 
sviedinį mėtytų jeigu ant jų 
krūtinių būtų lietuviškos spal ■ 
vos. Taip kaip anais gerais 
laikais, kai Lietuva laimėjo 
Europos meisterio vardą. 
Ah, lai buvo sielą į padanges 
keliantis įvykis.

Bet laikai pasikeitė. Kal
bu apie dabartinius laikus. 
Gorbačiovas sako "Norite va 
žiuoli? Važiuokite. Kur nori 
te?"

Mūsų sviedinio specialis
tai tuojau pat sutiko. Mas
kva sako, Maskva žino ką sa
ko. Dabar sviedinius mėto 
su dideliu cntuziasmu. Spal
vos pasikeitė. Dabar spalva 
žalia. Dolerio žalumo spal
va. Geltona, žalia, raudona. 
Kam to reikia, jeigu užtenka 
žalios dolerinės spalvos. Ir 
tuojau pat išskubėjo į užsie
nį. Lietuvos rinktinė? Lietu
vos spalvos? Kam jų reikia, 
jeigu žalia spalva šaukia.

Taigi, anais laikais rėkiau 
už mūsiškius prieš visą Euro
pą kovojančius. O dabar 
rėks amerikiečiai. Ir kaip 
jiems nerėkti jeigu gerus pi
nigus sumokėjo, o gal dar la
žybose gerą sumą išdėjo. Ši
to viso akivaizdoje imu mas
tyti. Kas gi stipresnis? Rub
lis mūsų krepšininkų nepajė
gė nupirkti, o doleris be ma
žų pastangų patraukė į savo 
pusę. Visi žino, kad doleris 
tvirtesnis už rublį, bet dabar 
buvo įrodyta be jokių abejo
nių.

Ir dabar mano menkoje 
makaulėje iškyla baisus klau
simas. Sakysime susitinka

Arvydas Sabonis priėmime pas Gorbačiovą...
National Geographic nuotr.

Lietuvos ir Amerikos krepši
ninkai. Ir matau mūsų tau
tiečius amerikoniškoje pusė
je, o kitoje pusėje gryni lietu
viai. Už ką aš turiu rėkti? 
Anais metais labai gerai žino
jau. Čia lietuviai, Čia latviai, 
čia prancūzai. Tai už ką rėk
siu? Nebuvo klausimo. Rė
kiau už saviškius. Bet kaip 
dabar? Abiejose pusėse sa
viškiai.

Labai tolimoje praeityje ir 
man teko sviedinį paspardyti. 
Tada vadinome futbolu, kas 
labai nelietuviška. Ir niekad 
neatėjo mintis į mano jauną 
galvą, kad galima didžiulius 
pinigus už tai gauti. Jeigu bū
čiau žinojęs...

i

Viso šito akivaizdoje aš 
gerokai nuliūdau. Bet mano 
draugas Florijonas sako:

- Nusiramink. Su sviedi
niu Lietuvos vistiek ncatva- 
duosi.

Aš beveik sutikau, bet yra 
dar daug klausimų.

O vis dėlto. Žiūriu į "Na
tional Geographic" žurnalą 
1990 m. sausio, numerį. Ten 
matau Gorbačiovą žiūrintį į 
Sabonį. Lyg žiūrėtų į dangų. 
Tas lietuvis dvigubai dides
nis už Gorbačiovą.

Tas tai pakėlė mano savi
jautą. Štai lietuvis žiūri į ru
są iš viršaus. Lyg kaip Algir 
das, kuris kalaviju į Krem
liaus vartus daužė.

.nC>Ą KELIONĖS/lypyftU 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)

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

Grįžimo datos - įvairios.
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

Visos kelionės užsakytos per Maskvą. Vyksta derybos dėl tie
sioginių skridimų į Vilnių. Deryboms pavykus ir surinkus pakan
kamai keleivių, visi skridimai bus tiesiogiai (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

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

(216) 486-2530

RITA MATAS
— Broker — G.R.I. — C.R.A.

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas



10, •DIRVA • 1990 m. sausio 25 d.

VASARIO 16-toji LOS ANGELES MIESTE
Los Angeles ir plačiųjų 

apylinkių lietuviai rengiasi iš 
kilmingam šių metų Vasario 
16 dienos Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo 72 
- jų metų sukakties minėji
mui.

Tėvynėje vyksta laisvėji
mas. Visi sekame ten vyks
tančių dinamiškų įvykių eigą. 
Širdyse jungiamės su tėvynai
niais ir jų nepalaužiamu pasi
ryžimu šiais metais Lietuvai 

A. A.
NASTAZIJAI GAIDŽIŪNIENEI

iškeliavus Amžinybėn, neišpasakyto 
liūdesio valandose likusius; jos vyrą 
BALĮ GAIDŽIŪNĄ, sūnų KĘSTUTĮ, 
dukrą RŪTĄ, jų šeimas, gimines ir 
artimuosius, nuoširdžiausiai užjau
čiame ir kartu liūdime.

Aldona Sandargienė
Milda ir Jonas Saudargai 

Donatas Saudargas 
Floridoje

Česė Paliulienė
Jūratė Naujalienė 

Genovaitė ir Jurgis Vasiliauskai 
Australijoje

A. A.

Mielai BRONEI MIKLIENEI ir gimi
nei, dėl sesutės Onos KARUŽIENĖS 
mirties, giliausią, užuojautą reiškia.

Barbara ir Teodoras Blinstrubai 
Stella ir Augustas Paškoniai

A. A.

NASTAZIJAI GAIDŽIŪNIENEI

amžinybėn iškeliavus, jos liūdinčią 
šeimą, vyrą BALI, dukterį. RŪTĄ ir 
sūnų KĘSTUTĮ su šeimomis, širdin
gai užjaučiame ir liūdime kartu.

Izabelė Jonaitienė 
Mega Bamiškaitė 

Rimutė ir Donatas
Nasvyčiai

Mielai ir brangiai

NASTUTEI GAIDŽIŪNIENEI

mirus, nuoširdžiausią užuojautą 
reiškiame kolegai BALIUI GAIDŽIŪ- 
NUI, jo šeimai ir artimiesiems. Dali
jamės skausmu.

Ona ir Jonas Vengriai

atgauti pilną Nepriklausomy
bę.

Daug padaryta, tačiau pas - 
kutinieji žingsniai visada sun 
kiausi.

Todėl mūsų visų išeivių 
pareiga jiems padėti, kad pa
siekti laimėjimai nebūtų pra
rasti ir pakaktų jėgų bei išma
nymo pagrindinei pergalei ap
vainikuoti su laisva ir Nepri
klausoma Lietuva.

Šio pasiryžimo vedini va

sario 18d., sekmadienį, iškil
mingai minėsime šią šventę. 
Tai dienai yra numatyta tokia 
programa:

10:15 vai. ryto vėliavų pa
kėlimas Šv. Kazimiero para
pijos kieme. Organizacijos 
prašomos dalyvauti su savo 
vėliavomis. Pageidaujama, 
kad moterys ir mergaitės pasi
puoštų tautiniais rūbais.

10:30 vai. iškilmingos pa
maldos su pritaikintu pamoks
lu. Mišias gieda parapijos 
choras ir solistai vadovauja
mi muz. Aloyzo Jurgučio.

12:30 vai. p.p. Akademija 
- Minėjimas Šv, Kazimiero 
parapijos salėje. Pagrindinę 
kalbą pasakys dr. Robertas 
Vitas iš Chicagos. Meninę 
dalį atliks: Jaunimo Choras 
Spindulys, kurį paruošė ir 
jam diriguos muz. Viktoras 
Ralys neseniai atsikėlęs iš 
New Yorko nuolatiniam gy
venimui į Los Angeles.

Spindulio vadovė Dan
guolė Varnienė. Režisierius 
Algis Žemaitaitis.

Maloniai kviečiame pla
čiąją Los Angeles ir apylin
kių lietuvių visuomenę daly
vauti vasario 16-tos dienos 
šventės minėjime ir savo au
ka paremti Lietuvos laisvės 
kovų darbus.

Vytautas Šeštokas

DETROIT
LIETUVIŲ SURUOŠTA 

DEMONSRACIJA
Detroito Lietuvių Organi

zacijų Centro Valdyba sausio 
12 d. suruošė prie Federali
nio pastato Detroito miesto 
demonstraciją. Nežiūrint šal
to oro ir stipraus vėjo į de
monstraciją atvyko apie 100 
lietuvių. Nešdami lietuviškas 
vėliavas ir su įvairiais Šukiais 
plakatus, vaikščiojome prie 
pastato ir šaukėme: "Free
dom For Baltic Statės". Tarp 
lietuvių matėsi keletos vėlia
vų Latvijos, Estijos, ir kitų 
tautybių.

Susirinkus prie pastato, 
DLOC valdybos pirmininkas 
adv. Kęstutis Miškinis tarė 
žodį ir prisiminė šiuometi
nius įvykius Pabaltyje ir pra
šė juos remti. Senatoriaus 
Donald W. Ricgle atstovas 
paskaitė parašytą Valstybės 
sekretoriui James A. Baker 
raštą, kuriame jis prašo remti 
Pabaltiečių siekimą atgauti 
jiems nepriklausomybę. Į 
demonstraciją buvo atvykę 
televizijos, radijo ir spaudos 
atstovai. Sugiedojome Lietu 
vos himną ir išsiskirstėme. 
Demonstracija vakare buvo 
parodyta televizijoje.

PAMINĖTAS 
KLAIPĖDOS KRAŠTO 
ATVADAVIMAS

Sausio 14 d. Šv. Antano 
parapijoje buvo paminėtas 
Klaipėdos krašto atvadavi
mas. Kun. Kazimieras Si
maitis aukojo Šv. Mišias.

Kur Rytai susitinka 
su vakarais... (m

Agi a Sophia pradėta staty
ti Konstantino, bet nebuvo už 
baigta. Tik po 200 metų ją 
pilnai užbaigė imperatorius 
Justinas. Pastatas labai impo 
zantiškas, gencalus architek
tūrinis kūrinys. Jį suprojekta
vo du garsūs ano meto archi
tektai, kurie buvo kilę iš Azi
jos, tai Autimijus ir Izidorius. 
Šiuo triumfaliniu pastatu, rei
kia manyti, jie norėjo iškelti 
Bizantijos dvasinę kultūrą ir 
fizinę galybę. Bazilikos ko- 
pulą laiko keturios galingos 
kolonos, kurias statytojai at
gabeno iš Dianos šventyklos 
Efeze. Iš Otomanų valdymo 
laikų yra marmurinė choro 
galerija, sultono ložė ir dide
lės juodos, apvalios plakctės 
su auksu kaligrafiniais įra
šais. Mečetės vidus dabar ga 
na niūrūs, nes per langų vitra
žus į vidų patenka mažai švie 
sos. Be to mums ten lankan
tis ji buvo remontuojama ir 
pilna aukštų pastolių. Ypatin 
gų puošmenų dabar mečetėje 
nėra. Tačiau originaliai bazi
lika buvo gana turtingai deko 
ruota. Ją puošė aukso ir sida
bro altorius, brangūs vitražai, 
paveikslai ir nemaža plasti
nio meno. Istorijos bėgyje 
šios dekoracijos dingo: kry- 
žininkai išnešė auksą ir sida
brą, ikonoklastai sunaikino 
paveikslus, o vitražus ir plas
tinį meną žemės drebėjimas. 
Tačiau nežiūrint visų nelai
mių bei gamtinių katastrofų 
Agia Sophia savo didingumo 
nenustojo. Neveltui, užbai
gus bazilikos statybą impe
ratorius Justinas sušuko: 
"Dabar aš didesnis už Salia
moną". Tenka dar paminėti, 
kad Agia Sophia aplankė net 
du popiežiai: Paulius VI ir 
Jonas Paulius II.

Skersai gatvės nuo Agia 
Sophia graži keturkampė 
aikštė iš kurios gėlynų iškyla 
pilkas Ahmet Cami mečetės 
kolosas apsuptas šešių mina
retų. Tai vienintelė iš 500 
Istambulo mečečių turinti 6 
minaretus. Ahmet Cami dar 
vadinama mėlynoji mečetė, 
nes jos vidus išklotas mėly-

Gražiai giedojo parapijos cho
ras. Į koplyčią buvo įneštos 
ir prie sienos pastatytos 6 vė
liavos. Po mišių sugiedotas 
Lietuvos himnas.

Šv. Antano parapijos kle
bonas kun. Alfonsas Babo- 
nas sausio 12 d. apleido ligo
ninę ir gydosi nuo apdegimo 
namuose. Kun. K. Simaičio 
pranešimu, gal būt, per porą 
savaičių pasveiks ir grįš prie 
savo pareigų.

A. Grinius

Henrikas S tąsąs

nom glazūruotom plytelėm. 
Ji paprastai laikoma turkų ar
chitektūros klasika.

Vidus labai erdvus ir gerai 
apšviestas. Šviesa į ją paten
ka per 260 pusiau apvalius 
langus, kuriuos puošia spal
vingi vitražai. Šviesos re
fleksai nuo mėlynų sienų pri
pildo visą erdvę melsva švie
sa, kuri suteikia tam tikrą ra
mumą ir mistinį grožį. Sieno
se labai detali mozaika su sti
lizuotų gėlių ir augalų simbo
liais. Tarp stilizuotų gėlių 
ryškiausiai matomos tulpės ir 
gvazdikai. Gyvulių ir žmo
nių simboliai muzulmonų me
ne nevartojami. Grindys iš
klotos brangiais kilimais ir, 
kaip paprastai, į mečetes su 
batais niekur neįleidžiama. 
Patį mečetės svorio centrą 
sudaro jos milžiniška kopula 
(90 pėdų diametro), kuri lai
koma 4 rytietiško stilius kolo
nų. Kolonas per vidurį juo
sia juodos juostos su auksi
niais kaligrafiniais įrašais.

Sultono ložę puošia mar
muro kolonos ir labai smulki 
rytietiška metalo ornamenti
ka. Sultonas mečetės archi
tektui buvo pavedęs ne vien 

tik vidų išpuošti kiek galima 
iškilmingiau, bet norėjo, kad 
ir iš lauko ji kuo nors skirtųsi 
nuo kitų. Tad sutaręs su ar
chitektu prie mečetės pastaty 
ti auksinius minaretus. Ta
čiau greit pamatė, kad tokią 
sumą pinigų niekad nesu
rinks ir nuo to projekto atsisa
kė. Vietoj auksinių minaretų 
tada nutarė statyti 6 minare
tus, kas taip pat buvo drau
džiama, nes 6 minaretus gali 
turėti tik pati centrinė Ka- 
abos mečetė Mekoje. Tačiau 
sultonas to nepaisė ir taip ša
lia Ahmet Cami mečetės iški
lo 6 nepaprastai gražūs mina
retai.

(Bus daugiau)

* FLORIDOS Atlanto pa 
kraščio lietuviai sausio 28 d. 
9:30 v. ryto kviečiami daly
vauti Inter American Parade 
of Hialea (Miami). Lietu
viai, nešini trispalve vėliava, 
žygiuos pirmose eilėse. Prie 
tribūnos, kur bus TV, sugie
dos lietuvos himną ir Marytė 
Prunskytė pasakys trumpą žo 
dį angliškai, ispaniškai ir lie
tuviškai. Renkamasi 531 W 
29 St. Hialea. Dėl smulkes
nių informacijų skambinti 
(305) 822-6601.

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED NURSES & LPN's

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

Ghialaine Douglaa

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

(3-22)
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MIRĖ ANTANINA 
GELAŽIENĖ

Sausio 15 d. Clevelando 
ligoninėje mirė Antanina 
Nainytė-Gelažienė (1907 - 
1990), lygiai 20-čiai metų 
praslinkus po mylimo vyro 
Kazimiero mirties. Palaidota 
sausio 18 d. Visų Sielų ka
pinėse.

Velionė augo didelėje šei 
moję, stambiam ūkyje, Šiau 
lių apskrityje. Ji neteko mo
tinos būdama vos 16 melų 
ir taip tapo savo penkių bro ■ 
lių ir dviejų seserų auginto
ja-

Ištekėjusi už Kazimiero 
Gelažio, Antanina susilaukė 
savo šeimos - sūnaus Val
do ir trijų dukterų: Aman- 
dos, Audronės-Elenos ir Ni- 
jolės-Kristinos. Jos džiaugs 
mą didino ir devyni vaikai

A. A

NASTAZIJAI GAIDŽIONIENEI

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdi užuojauta 
jos vyrui BALIUI GAIDŽIŪNUI, sūnui ir 
dukrai su šeimomis.

ui ‘taupa
Litftuanian Credit Union 

Lietuvių 9(redito kooperatyvas 

767 Lašt 185th Street

C(eve(and, Ohio 44119

(216) 481-6677

įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

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

Visi Bankiniai Patarnavimai

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

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

Parduodame pinigines perlaidas (Money Orders), Travcler's Chccks, 
Priimame telefono, elektros, šildymo, ir vandens sąskaitas, 
Buckeyc 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.

čiai - ji buvo besąlyginė lie 
tuvė molina ir senelė.

Lietuvoje liko Antaninos 
jauniausia sesuo Elenutė, ki 
ta sesuo ir brolis Floridoje, 
brolienės Elena Nainienė ir 
Elvira Žemaitienė Clcvclan- 
de . Antanina Gelažienė pa 
laikė labai artimus ryšius su 
savo šeima, tris kartus aplan 
kė Lietuvą,

Šermenyse šiltą, jautrų 
žodį pasakė Elena Nainienė. 
Šv. mišias už velionės sielą 
aukojo kun. Gediminas Ki
jauskas, SJ. Mišiose giedo
jo Virginija Bruožytė.

Dirva ir Tėvynės Garsai 
reiškia gilią užuojautą sūnui 
dukterims, jų šeimoms ir vi
siems velionės artimiesiems.

(js)
• NIDA MARCINKEVI

ČIŪTĖ, viena iškiliųjų Gran

Stasė ir Jonas 
Kazlauskai

Po koncerto sausio 13 d grupė clevelandiečių su sol. Vaclovu Daunoru (sėdi viduryje), pianistu 
Robertu Bekioniu (stovi viduryje) ir aktorium Algirdu Grašiu (stovi dešinėje) vaišėse.

V. Bacevičiaus nuotr.

dinėlės šokėjų, sausio mėne
sį baigė Clevelando valsty
binį universitetą, gaudama 
meno istorijos bakalaurą.

Nida, gavusi universitete 
profesūros asistentės stipen
diją, dėstys ten pirmųjų me
lų meno istorijos kursą ir 
ruošis magistro laipsniui, pa
sirinkdama savo specia
lybei renesanso laikotarpį.

Marytė ir Kazimieras 
Marcinkevičiai dukters Ni
dos bakalaurą šventė sausio 
13 d. tik su šeimos nariais ir 
labai artimais bičiuliais, (js)

ATŠVENTĖ GIMTADIENĮ
Praėjusią savaitę Jadvyga 

Budrienė, ALT S-gos Cleve 
lando skyriaus pirmininkė, 
birutininkių ir skaučių vei
kėja, švęsdama savo gimta
dienį, susilaukė brangių sve
čių. į gimtadienio šventę at
skrido duktė prof. d r. Graž
vyda , sūnus Rimas su šei
ma iš Chicagos, dalyvavo 
sūnus Mindaugas, artimieji 
ir bičiuliai.

Tėvynės Garsai ir Dirva 
sveikina Jadvygą Budrienę 
gimtadienio proga, linkėda
mi geros sveikatos ir jėgų 
bei energijos visose parcigo 
se ir darbuose, kurių įnašas 
praturtina mūsų lietuviškąją 
veiklą. (js)

• TĖVYNĖS GARSŲ 
radijo programose teikiama 
daug naujienų iš Lietuvos. 
Tėvynės Garsai turi savaiti
nį telefoninį ryšį su kores
pondentais Lietuvoje ir in
formacijos įstaigomis Wa- 
shingtone, D.C. Lietuviš
kos programos girdimos iš 
WUJC FM 88.7 radijo sto
ties sekmadieniais nuo 8 vai 
ryto iki 10 vai. ir vakarais iš 
WCPN FM 90.3 radijo sto
ties nuo 7 vai. iki 8 vai.

ATVYKSTA KAUNO 
"SŪKURYS"

Tarptautinio garso estra
dinių šokėjų grupė Kauno 
"Sūkurys" nelauktai ir neti
kėtai pasirodys Clevelande.

"Sūkurio” šokėjai tik ką 
dalyvavo Kanadoje vykusia
me tarptautiniame turnyre 

ir, grįždami namo, užsuko į 
Ameriką aplankyti Lietuvių 
kolonijas. Penkios šokėjų 
poros šoks valsus, tango, 
fokstrotus, rumbą ir kitus sc 

nūs ir naujus estradinius šo
kius. “Sūkuryje” šoka trys 
poros 16-18 metų jaunuolių 
kiti vyresni. Jų tarpe - gar
sūs konkursų laimėtojai, es
tradinių šokių meistrai Ka- 
maičiai.

Šokių koncertą rengia 
Lietuvių Sodyba, pelną skir
dama Caritas organizacijai.

Visi kviečiami į Kauno 
“Sūkurio” estradinių šokių 
koncertą šeštadienį, sausio 
27 d., Dievo Motinos para
pijos salėje. Pradžia 7 vai. 
vakare. (js)

* CLEVELANDO PEN
SININKŲ metinis susirinki
mas ir naujos valdybos rinki
mai įvyks Vasario mėn. 7 d. 
2 vai. popiet. Lietuvių namų 
viršutinėje salėje.

Atvykite visi su svečiais 
skaniai papietauti, nuotaikin
gai pabendrauti ir kartu at
švęsti mūsų nario Jono Alek
sos šimto metų amžiaus su
kaktį.
STRATEGINIS PLANAS 

SU RYTŲ EUROPA 
Naujasis Cuyahogos ap

skrities planavimo komisi
jos direktorius Paulius Alšė- 
nas ir apskrities ekonominio 
vystymosi direktorė Nancy 
Cronin, sausio 16 d. Apskri
ties administracijos viešaja
me posėdyje pristatė strate
ginį planą dėl ekonominių 
ryšių su Rytų Europos kraš
tais.

Plane numatoma - atida
ryti tiesioginį orinį susisieki 
mą iš Clevelando į Rytų Eu
ropos kraštus, paruošti tarp 

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delio E., William J. Sr.,

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoįai

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.

universitetų, Nasos bendro
vės, kitų kolegijų ir institutų 
personalo apmokymo bei 
pasikeitimo programas, ska
tinti Clevelando pramonės 
ir prekybos bendroves suda
ryti bendrojo kapitalo tarp
tautines įmones pasinaudo
jant Growth Assn. ir Clevc- 
land Tomorrow organizaci
jų tarpininkavimu, skatinti 
formalius ir neformalius kul 
tūrinius, ekonominius ir 
technikos ryšius.

Šis apskrities planas geo
grafiškai apimtų Rytų Euro
pos ir Pabaltijo kraštus, (js)

* LIETUVIŲ ŽURNA
LISTŲ SĄJUNGOS nariai ir 
spaudos skaitytojai kviečiami 
siūlyti Šių metų žurnalisto 
premijai kandidatą-tę.

Premijos įteikimas įvyks 
Floridoje per Atvelykį.

Esam paprašyti sudaryti 
komisiją ir nubalsuoti kandi
datą per vieną mėnesį, taigi 
laiko nedaug.

Pavardę siūlyti LŽS pirm. 
R. K. Vidžiūnienės adresu, 
23500 Via Galera, Valencia, 
CA 91355, arba telefonu 
(805) 259 7020.

• RICHMOND HEIGHTS 
HOME FOR SALE by ovvn- 
er. Choice lot on cul-de-sac. 
Private, secure, spacious 
fully fcnced yard, perfect for 
family. Bcautiful “Ranch 
Style” master bungalovv vvith 
3 bedrooms on first floor. 
Large upstairs. Bascmcnt 
vvith deluxc vvet bar. Security 
system. Centrai A/C. More. 
1759 Sunsct Dr., tel. (216) 
289-9316. Asking $129,000
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• VYTAUTAS ŠEŠTO
KAS, Los Angeles, Ca., Dir
vos bendradarbis, atnaujin
damas prenumeratą pridėjo

A. A.

BRONIUS V. GALINIS

1990 m, sausio 13 d., sulaukęs 78 
metų amžiaus Bostone staiga mirė 
BRONIUS V. GALINIS.

Velionis gimė Vilniuje. 
Bostono apylinkėse išgyveno virš 40 
metų. Iki paskutinių gyvenimo die
nų velionis buvo Amerikos Lietuvių 
Architektų ir Inžinierių Sąjungos 
Centro Valdybos narys, priklausė Pa 
šaulio Lietuvių Bendruomenei, Bos
tono Lietuvių Piliečių Klubų, Bosto
no Ramovėnams ir Lietuvių Fondui.

Sausio 16 d. po šv. Mišių šv. 
Petro lietuvių parapijos bažnyčioje 
velionis buvo palaidotas Reft Hills 
kapinėse Bostone.

Prašome visus gimines, drau
gus ir pažįstamus prisiminti velionį 
savo maldose.

•Nuliūdę žmona- IRENA TRUM 
PYTĖ, duktė JŪRA, duktė GIEDRĖ 
PENČYLIENĖ su savo vyru, vaikai
čiai ANDRIUS NIKONIS ir NEMŪRA 
PENČYLA, brolis JUOZAS su žmo
na, krikštasūnis ALGIS GALINIS su 
šeima, giminės Amerikoje, Lenkijoje 
ir Lietuvoje.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
prezidentui

POVILUI DARGIUI

mirus, gilią, užuojautą reiškiame jo 
žmonai GERTRŪDAI ir artimie
siems.

SLA 14 Kuopos valdyba ir 
nariai:

Z. Dučmanas, pirmininkas
G. Bernotienė
P. Šukys
Br. Bernotas
J. Stempužis
O. Jokubaitienė
K. Vaičeliūnienė

Ilgamečiui Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Prezidentui

A. A.

POVILUI DARGIUI
mirus, žmonaiGERTRUDAI ir vi
siems artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą.

SLA 136-a Kuopa

auką 75 dol. su pastaba; 
"... Kadangi DIRVA šiais 
metais švenčia savo 75 me
tų garbino amžiaus deiman
tinę sukaktį, todėl manau, 
kad būtų tikslu ją pasveikin
ti ir su simboliniu 75 dole
rių skaičiumi. Ilgiausių me
tų mūsų tautos kultūros ir 
lietuvybės išlaikymo baruo
se”.

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

* IGNAS KAUNELIS, 
Wcstland, Mi., užprenumera
vo kaip dovaną, neseniai į šį 
kraštą atvykusiems Raimun
dui ir Loretai Sidabrams, 
Detroite. Sveikiname.

* Dr. EDVARDAS JAN
SONAS, Osterville, Mass., at
naujindamas Dirvos prenume
ratą, pridėjo auką 25 dol. 
Ačiū.

* JURGIS LENDRAI- 
TIS, Palos Hts, III., atnaujin
damas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 20 dol. Ačiū.

* Prel. JONAS KUČIN
GIS, Los Angeles, Ca., atnau
jindamas Dirvos prenumera
tą, pridėjo auką 75 dol. Ačiū.

* JUOZAS AGURKIS, 
Omaha, Ncbr. atnaujindamas 
Dirvos prenumerata, pridėjo 
auką 25 dol. Ačiū.

* ZENONAS OBELE- 
N1S, Russell, Oh., atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, pri
dėjo auką 25 dol. Ačiū.

* A. KARAŠA, Falston, 
atnaujindamas Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką 20 dol. 
Ačiū.

* EDMUNDAS TREČIO
KAS, Singer Island, Fl., at
naujindamas Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką 20 dol. 
Ačiū.

* Dr. A. DIŠKĖNAS, St. 
Petersburg, Fl., atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, pri-x 
dėjo auką 20 dol. Ačiū.

* ANICETAS SIMUTIS, 
Lietuvos gen. konsulas New 
Yorke, atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 25 
dol. Ačiū.

* VACLOVAS MAŽEI
KA, Vilties draugijos pirmi
ninkas, Posh Ridge, III., at
naujindamas Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką 75 dol. 
Ačiū.

* VLADAS ŠNIOLIS, S. 
Pasadcna, Fl., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridėjo 
auką 35 dol. Ačiū.

* VALERIJA IR J ULIJO 
NAS LASKAUSKAI, Balti- 
morėje, Md., atnaujindami 
Dirvos prenumeratą, pridėjo 
auką 25 dol. Ačiū.

* J. ŠIMONIS, Santa Bar
bara, Ca., užprenumeravo 
Dirvą dovanai br. ir Jamcs 
Miller, Vienna, Vo. Sveiki
name naujus skaitytojus.

* PAUL SHUKIS, Kear- 
ny, N. J., atnaujindamas Dir
vos prenumeratą, pridėjo au
ką 25 dol. Ačiū.

* Dr. BIRUTĖ PAPROC- 
KIENĖ, Glendale, N.Y., at
naujindama Dirvos prenume
ratą, pridėjo auką 30 dol. 
Ačiū.

A. A.

JUOZUI MEDELIUI

Clevelande mirus, seserį MARIJĄ
MIŠČIKIENĘ ir visą giminę nuošir-
džiai užjaučiame.

O. Aleknienė A. Lopez
L. E. Andriai A. Mockus
J. Antanaitienė Ch. Palonis
J. Aušra P. S. Pargauskai
H. R. Bacunas A. S. Radvilos
A. Dapkūnienė Z. S.Ramanauskai
A. Dimša P. Rimkus
M. Garolienė F. H. Sabai
P. G. Gedvilos K. Sakalienė
P. O. Griškeliai V. Saladžius
J. Gruzdąs B. O. Sergaučiai
P. M. Jakaičiai P. Skikūnas
S. J. Jazbučiai G. Stapulionienė
I. V. Jokšai I. Stongvilaitė
E. Jonušienė V. L. Šapėnai
O. Juodikienė A. Šatienė
A. S. Kamarauskai K. S. Šeputos
L. Karpavičienė P. O. Šilai
J. Kasiulaitis A. I. Šimkai
O. Kaulakienė M. Šimkienė
D. J. Kaunaitės V. Šukienė
P. Kaušas V. A. Taurai
E. Kereševičienė J. O. Vaičekoniai
K. K. Kodačiai J. A. Vaina
J. A. Korsakai A. M. Varnai
P. Krausienė A. E. Zigmantai
A. D. Liaugminai J. G. Salugos

Miami, Fla.

A. A,

JONUI BLOŽEI

Lietuvoje mirus, brolius DR. VLADĄ 
BLOŽĘ su šeima, PETRĄ BLOŽĘ ir 
kitus artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame.

Jonas ir Dalia Maurukai

A. A.

NASTAZIJAI GAIDŽIŪNIENEI

mirus, vyrui BALIUI GAIDŽIŪNUI, 
dukrai ir sūnui su šeimomis ir vi
siems artimiesiems, giliausią užuo
jautą reiškia.

Jonas ir Dalia Maurukai

A. A.

NASTUTEI GAIDŽIŪNIENEI

mirus, Jos vyrui, senam bičiuliui 
BALIUI GAIDŽIŪNUI, reiškiu gilią 
užuojautą ir linkiu stiprybės šiai 
didžiai nelaimei išgyventi.

Balys Vyliaudas
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