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Greitai keičiasi-rūpesčiai didėja
Vytautas Meškauskas

Gorbačiovo perestroika 
Vakaruose buvo sulikta su 
euforija. Gyvenimas Sovie
tijoje laisvėjo, jis pats, atro
do, neturėjo jokių agresy
vių minčių. Jo viešpatavi
mas vedė prie karinių pajė
gų sumažinimo ir ginklavi
mosi sulėtinimo. Iš to ne
sunku buvo padaryti išva
dą, kad Gorbačiovas reika
lingas galimos pagalbos jau 
vien tam, kad vėl neiškiltų 
koks naujas Stalinas. Tokia 
pažiūra galėjo dar sustiprėti 
sovietų satelitams pradėjus 
eiti demokratijos link.

Tiesa, girdėjosi atsarges
nių įvertinimų. Bet tai bu
vo vadinamųjų 'dešiniųjų' 
nuomonės. Didesnį joms 
svorį davė, kaip jau anks
čiau minėjom, kas tris mė
nesius pasirodančiam JAV 
Menų ir Mokslų Akademi
jos žurnale DAEDALUS 
'’tspp.’isdintas kaž kokio ’Z’ 
straipsnis, kurio ištrauka 
pasirodė ir N.Y. TIMES. 
Z’ rašo, kad Gorbačiovas - 
neatsisakydamas nuo komu
nizmo, bet tik pasišovęs jį 
pataisyti, - yra pasmerktas 
nepasisekimui. Vakarai jam 
padėdami tik prailgintų pra
sidėjusią agoniją. Šiuo me
tu su sovietais galima būtų 
tartis tik apie ginklų sumaži - 
nimą ar laisvos ekonominės 
zonos Pabaltijos respubliko
se įsteigimo.

Sausio 14 d. vedamaja
me N.Y. TIMES kritikuoja 
'Z', kurio tikroji pavardė vis 

Gorbačiovas: - Ką jūs sakote? Perestroika?
Brazauskas ir Co.: - Nepriklausomybė! (Le Monde)

dar nežinoma, nors virto 
daugiausiai spėliojama mįs
le. Vedamsis reiškia viltį, 
kad Gorbčiovas pasirodys 
esąs taip pat lankstus kaip 
kad buvo Lietuvoje, kur su
tiko su daugelio partijų siste
ma. Net gi netrokšdamas 
Vakarų stiliaus demokrati
jos ir kapitalizmo, Gorbačio
vas siekiąs pakaitos, nežino- 
dams kaip ji galutinai atro
dys. Kaip ten būtų - Vaka
rai neturį alternatyvos kaip 
tik padėti Gorbačiovui.

To paties laikraščio ben
dradarbis William Safire ne
nori su tuo sutikti. Norėda
mas nepakenkti Gorbačio
vui, Valstybės Departamen
tas dabar atsisako pakartoti 
tai, ką sakė per 50 metų. 
Būtent, kad Baltijos valsty
bių prijungimas yra neteisė
tas. Vietoje to, reikėjo pa
reikšti savo pasitenkinimą 
dėl baltų pasirinkto taikos 
kelio į nepriklausomybę ir 
pažadėti jiems padėti . 
Aiškiai pasakyti sovietams, 
kad jei tos trys valstybės fak
tinai atgautų laisvę, mes ryž
tamės kartu su Sovietų Są
junga ir Europos valstybė
mis sukurti Baltijos ūkinę 
zoną su savo valiuta. Tuo 
mes padrąsintumėm privatų 
ūkį, pajėgų pakeisti koman
dinę sistemą - tuo pačiu pa
greitindami dieną, kada rub
lis taps keičiamas į kitas va
liutas ir Sovietijos rinka bū
tų atidaryta.

(Nukelta į 4 psl.)

Rašytojas, publicistas Algis Rukšėnas, Nationalities Service Center Clevelande egzekutyvinis 
direktorius. James A. Hoss nuotr.

Sovietai gali panaudoti kietesnes
priemones Algis Rukšėnas

Mihailas Gorbačiovas 
sausio 11-13 dienomis lan
kėsi Lietuvoje. Kokia nau
da buvo Lietuvos komu
nistų partijai iš to atsilanky
mo?

Čia įdomus ir labai svar
bus klausimas. Turėdamas 
savo asmenišką požiūrį į 
Gorbačiovo kelionės scena
rijų, atsakyčiau taip - į Gor
bačiovo kelionę Lietuvon 
reikia žvelgti per KGB-isto

Tėvynės Garsų radijo vedėjo Juozo Stempužio pokalbis su 
žurnalistu, knygų autorium, Tautybių tarnybos centro Clevelan
de egzekutyviniu direktorium Algiu Rukšėnu apie Lietuvos vals
tybinę nepriklausomybę ir alternatyvas. Pokalbis buvo transliuo
tas 1990 m. sausio 21 per Clevelando WUJC FM 88.7 radijo stotį.

ALGIS RUKŠĖNAS 1965 metais Case Western Reserve uni
versitete gavo politikos mokslo bakalaurą ir 1967 metais lliino- 
jaus valstybiniame universtitete politikos mokslo magistrą, para
šęs studiją apie Lietuvos partizanų operacijas. 1968-71 metais 
United Press International žurnalistas. 1971 metai palikęs žurna - 
listo darbą, dvejus metus rašė knygą apie dramatišką. Simo Ku
dirkos 1970 m. pabėgimą nuo sovietų žvejybos laivo. David Mc 
Kay leidyklą knygą "Day of Shame " išleido 1973 metais. 1989 
metais The Cleveland Roundtable atspausdino Rukšėno studiją 
apie etninių mažumų problematiką. 1989.XI.14 jis skaitė paskai 
tą užsieno valstybių konsuliariniam korpui Clevelande apie So
vietų Sąjungos ir Rytų Europos padėtį, vasario mėnesį kalbės 
Michigano ir Ohio valstijų FBI valdininkų konferencijoje apie 
Pabaltijo respublikų laisvės sąjūdžius ir respublikų nepriklau
somybės konceptą. Nuo 1988 m. The Nationalities Services 
Center egzekutyvinis direktorius, paskaitininkas tarptautinės 
politikos klausimais, oficialus narys "Directory of Nortnern Ohio 
Expertise in International Affairs".

akis. Jis yra kilęs iš KGB, 
Andropovas buvo jo savo
tiškas 'krikšto tėvas', jeigu 
tokiais žodžiais galima pasa
kyti. Bendrai, į sovietų po
litiką reikia žvelgti iš tokio 
taško, kad ji remiasi ne mo
rale, bet tuo, kiek ir kas gali 
būti jiems naudingiausia. 
Nors gal kelionė buvo ir 
kiek spontaniška, nes Polit- 
biure jie ilgai ginčijosi ką 
daryti su Lietuva, bet mato
mai jokių aiškesnių sprendi
mų nepadarė. Kuriam nors 
Politbiuro nariui pasiūlius, 
kad reikia nuvažiuoti į Lie
tuvą ir pažiūrėti, kas joje da
rosi, Gorbačiovui, matyt, 
buvo priimtinas siūlymas 
'nupirkti' šiek tiek laiko.

Bet vistiek, prieš važiuojant 
į Lietuvą, jie tarp savęs išsi
kalbėjo, kokia iš tos kelio
nės bus nauda Maskvai, ko
kia LKP, ką pagaliau jie nu
važiavę sužinos?

Nėra jokios abejonės, 
kad Gorbačiovas važiuoda
mas į Lietuvą jau žinojo 
100%, ką lietuviai galvoja 
ir koks yra LKP planas. Ab 
soliučiai tikra, kad čia nebu 
vo, kaip anglai sako, "fact 
finding mission", nors ir bu 
vo skelbta, kad važiuos pa
tirti lietuvių nuomonės. Tą 
nuomonę, dar kartą teigiu, 
Politbiuras jau žinojo. To
liau noriu pabrėžti, kad jo 
kelionė į Lietuvą buvo ne 

(Nukelta i 8 psl.)
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savaitine PoiĮTiu^^

Partizanai svetimųjų žvalgybų žabangose (6). - Zigmo Kudirkos 
--------------- atvejis. - Baigiamos pastabos. ---------------

Kaip jau minėjom, Gor
bačiovo erai prasidėjus san
tykiai tarp Vakarų ir Sovie
tų taip pagerėjo, kad 'Raudo
nojo Voratinklio' autorius 
galėjo parinkti medžiagos 
savo knygai apie žvalgybų 
karą net pačioje Sovietijoje. 
Jis net galėjo pasikalbėti su 
vienu likusiu dar gyvu britų 
agentu Zigmu Kudirka.

Kudirka 1944 m. buvo 
iš mokyklos suolo vokiečių 
paimtas apkasų kasti. Po ka
ro jis atsidūrė britų zonoje, 
vėliau Londone ir ruošėsi 
emigruoti į Kanadą. Per 
1950 m. Kalėdas jis susitiko 
su vienu buv. Lietuvos ka
riuomenės pulkininku, ku
ris jam pasiūlė prisidėti prie 
kovos su bolševizmu. Ka
ras be abejonės greitai pra
sidės ir reikalingi savanoriai 
palaikyti ryšį su milžiniška 
partizanų armija. Jam buvo 
pažadėta mokėti po penkis 
svarus į savaitę ir duotas pa
žadas po karo gauti britų ar 
kokios nors kitos Vakarų 
valstybės pilietybę. Kudir
ka suliko ir buvo pasiųstas į 
mokyklą’ Lbndono 111 Old 
Church street.

1952 m. balandžio 20 d. 
Kudirka jau buvo vokiečių, 
dabar britų tarnyboje esan
čiam kariškam grcitlaivyjc, 
kuris artinos prie kranto ne
toli Latvijos uosto Ventpilės 
Krante matėsi raudona švie
sa. Kudirka, iškeltas į ma
žesnį laivelį, sušuko: - "Mes 
ateiname nuo Gabrieliaus'. 
Sutartas atsakymas skambė
jo: - "Luciferis jūsų lau
kia!"

Keturi vyrai išlipo iš lai
velio, 2 įlipo į jį nuo kranto 
Vienas latvis, kitas lietuvis 
vardu 'Edmundas'. Jis buvo 
labai paslaptingas ir atsisakė 
net pasakyti savo tikrąją pa
vardę Žymantui aiškinda
masis, kad jis bijo, kad britų 
žvalgyba yra infiltruota so
vietų agentų. Žymantas, 
kaip paprastai, anot tos kny
gos autoriaus Tom Bower, 

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

lengvai pasitikėjo. Edmun
das turėjo rudenį grįžti į Lie 
tuvą. Jo radistu buvo pa
skirtas kaip tik tas pats Z. 
Kudirka, kuris SIS sąrašuo
se figūravo kaip 'Conrad', o 
padirbtus dokumentus tu
rėjo Zigmo Durbos vardu. 
Zigmas instinktyviai nepasi
tikėjo Edmundu, tačiau bri
tų majoras John Liudžius jį 
užtikrino, kad jo nepasitikė
jimas nepagrįstas. Nuo Ku
dirkos tačiau buvo nuslėpta, 
kad du anksčiau pasiųsti 
agentai buvo sovietų suimti 
ir kad Deksnys buvo įtaria
mas.

Reikia pastebėti, kad 
ČIA Baltic Branch Muenchc- 
nc gaudavo pranešimus iš 
Lietuvos. Juos siuntė Jonas 
Kukauskas, kuris išdavė 
Lukšą. Be to vis dar buvo 
nesuimtas Lukšos radistas 
Širvys. Jis neturėjo radijo, 
bet sugebėjo 1954 m. pri
siųsti laišką. Agentūros ana
listai nustatė, kad jis buvo 
jo paties rašytas, nors tada 
jau vyravo nuomonė, kad 
visi pasiųsti agentai arba žu 
vo ar buvo KGB diriguoja
mi. (Kaip vėliau paaiškėjo, 
Širvys buvo suimtas tik tų 
metų gale.) ČIA Baltijos 
grupės v-kas tais metais į 
Londoną pasiuntė Ameri
kos lietuvaitę Louise Bedar- 
fas palyginti.jos ir britų SIS 
gautus pranešimus. Praneši - 
mai buvo labai panašūs ir 
visai nenaudingi. Tai vedė 
prie ČIA operacijų nutrauki 
mo. Jos viršininkas John 
Foster Dullcs oficialiam pra 
nešime Kongresui pareiškė: 
"pavergtos tautos turi 
žinoti, kad jos nėra pa
mirštos".

Bet grįžkime prie Zigmo 
Kudirkos. Vėl atvykęs su 
'Edmundu' į Lietuvą 1952 
melais, apsigyveno su kal
viu viename ūkyje. Išeida
vo pakvėpuoti tyru oru tik 
naktimis. Reguliariai gau
davo pranešimus iš 'Edmun
do', kuriuos persiųsdavo 

Londonui. Reguliariai pra
nešimai būdavo gaunami ir 
iš kilų dviejų agentų - 'Albi - 
no' (Aniceto Dukaičio) ir 
'Mike' (Aniceto Peršloto). 
Britams kartais atrodė, kad 
jie turėjo daugiau laimės už 
amerikiečius.

1955 m. Z. Kudirka per
sikraustė į Vilnių, iš kur laiš
kais prašė jį atsiimti į Londo 
ną. Jo buvimas čia neturįs 
jokios prasmės. Londonas 
atsakė: "Jūrų operacijos 
šiuo metu neįmanomos". 
Pasiteisinimas už savo agen
tų palikimą bėdoje buvo 
toks, kad tie žinojo savo dar 
bo riziką ir negali skųstis 
dėl savo likimo. Žymantas 
buvo simpatiškesnis. Jis pra 
nešė: - "Mes negalime or
ganizuoti grįžimo. Smakrą 
aukštyn. Tavo situacija nė
ra tokia bloga. Bandyk pa
bėgti per Švediją".

Rugsėjo mėn. KGB jau 
irgi nebuvo jokios prasmės 
laikyti Kudirką laisvu. Jis 
buvo suimtas. Jo tardytojai 
KGB generolai Gormonrov 
ir Karpuchin jam paaiškino, 
kad nėra jokios prasmės ir 
gintis. Jie jam atpasakojo, 
ką jis darė Londone. Ed
mundas buvo jų žmogus. 
Prisipažink ir tai padės teis
me.

"Viskas, ko aš norėjau" - 
pareiškė Kudirka savo tardy
mo gale, - "buvo padėti sa
vo tėvynei ir įstoti į univer
sitetą."

Prokuroras reikalavo 25 
metų, teismas nuteisė 15-kai. 
Kudirka buvo paleistas po 
dviejų metų. Jam atvykus 
iš Maskvos į Vilnių, stoties 
perone laukė Edmundas. 
"Tu nebuvai blogas, nieko 
neužmušei, todėl taip greitai 
paleistas! ... vienintelis ke
lias pabaigti tą karą mums 
buvo kontrolė tų, kurie 
kurstė liepsnas" ...

• ••
Tais nepatenkintas ir au

torius. Senieji britų žvalgy
bininkai, dalyvavę 1918-22
metų kovose su Čeką to ne
galėjo užmiršti, o emigrantų 
politiniams veiksmams parti
zanų veikla buvo jų egzis
tencijos pagrindas. Antra 
vertus, jei šiandien pasikar
totų panaši padėtis, - būtų 
elgiamasi taip pat. Sovietų 
elgesys buvo toks, kad jie 
ne lik sukūrė partizanus, bet 
ir mįslę žvalgyboms, ką jie 
iš tikro ruošiasi daryti.

Autorius surinko nema
žai medžiagos, pavaizduo
jančios vyriausybių ir aukš
tų pareigūnų galvojimą. 
Lietuvą liečiamieji įvykiai 
mums gal ir geriau žinomi, 
mes juos čia perdavėm lai
kydamiesi autoriaus inter-

■ Iš kitos pusės
Atėję iš Lietuvos laikraščiai kiek pakeitė iš tarptau

tinių agentūrų ir užsienio korespondentų pranešimų 
susidariusį vaizdą apie M. Gorbačiovo trijų dienų vieš 
nagę Lietuvoje. Pavyzdžiui, nebuvau anksčiau užtikęs 
tokios Gorbačiovo pašnekesio su minia vietos, kurią 
pranešė vilniškė ELTA. Michailas Sergejevlčius aiški
no:

"Kai kas užmiršo, kokia buvo Lietuva. Aš išdrįsiu 
priminti. Iš vienkiemių kilusieji, neįsižeiskitel 
Tai nežemina Jūsų tautos, visa šalis tada buvo valstie
čių šalis. Ir pažvelkite į dabartinę. Lietuvą,. Ji iš pa
grindų pasikeitė ... Priminsiu dar vieną faktą - iki 
revoliucinėje Lietuvoje buvo 57 % užsienio kapitalų. 
O mums sakoma: savarankiškumas, savarankišku
mas. Tegul niekas neįsižeidžia - aš grįžtu prie faktų. 
Praėjo 40 metų po kolonijinės sistemos sugriovimo, 
kai daugelis valstybių įgijo politinį savarankiškumą. 
Bet iš esmės Jos ir nebuvo saarankiškos, ir nėra to
kios. Jos buvo žaliavinis priedelis ir tokios tebėra. 
Pigiai superkami ištekliai ir pigiai eksploatuojama 
darbo jėga. O metropolijoje užtikrinamas aukštas 
pragyvenimo lygis. Taigi Jeigu kas šiandien nori nu
traukti ryšius mūsų šalyje, mesti kurią nors respub
liką, mažą tautą į akivarą - aš, draugai, šioje politi
koje nedalyvausiu."

Na. Lietuvos-SSSR santykiuose sunku prileisti, 
kad Lietuva, o ne SSSR būtų metropolija, kuri išnau
dotų mažesnes respublikas. Jei taip, kodėl Gorbačio
vas piestu stoja prieš nepriklausomybę? Mažesnė vals
tybė visados turės skaitytis su didesniosios interesais! 
Atsakymas visai aiškus. Didesnė valstybė nori išnau
doti mažesnę, neturėdama jokių varžtų, kurie šiuo at
veju būtų mažesniosios nepriklausomybė.

Dar mažiau elementarinės logikos buvo Michailo 
Sergejevičiaus atsiprašyme už konstatavimą, kad 
lietuviai kilę iš vienkiemių, tarytum ne kolchozuose gi
mę būtų 'prastesni'. Jam kas nors turėjo paaiškinti, 
kad lietuviai troško savo žemės nuosavybės. Tą supra
to pirmieji į Lietuvą atsiųsti Maskvos pareigūnai, kurie 
tuojau paneigė, kad Lietuvoje numatoma įvesti kolū
kius! Michailas Sergejevičius turbūt įsivaizduoja, kad 
lietuviai ėjo į kolūkius su orkestrais ir šventadieniniais 
rūbais!

Jei jo išauklėjimas paliko spragą istorijoje, sunkiau 
suprasti jo 'atsiprašymą' akivaizdoje dabartinės 
perestorikos, kuri skatina privatų ūkininkavimą ir že
mės to norintiems nuomavimą. Nepaisant visų sun
kiai nugalimų biurokratinių kliūčių, iki gruodžio 15 d. 
Lietuvoje žemei gauti pareiškimus buvo padavę 4,200 
asmenų. Jau išparceliuota 21,000 hektarų tūkstan- 
čiui-dviem šimtam būsimų ūkininkų. Ar prieš jų numa
tomo verslo nurodymą reikėtų sakyti - 'atsiprašant'? ...

(vm)

prctacijos - juk turime žino
ti, ką kiti apie mus rašo.

Būdinga, kad dabar Lie
tuvoje pradėjus laisvai kal
bėti apie viską, partizanų pa
sipriešinimo tema suaktua- 
lėjo, ypač pastačius Škėmos 
PABUDIMĄ ir Landsbergio
- STULPAI TURGAUS 
AIKŠĖJE. Istorikas Liudas 
Truska ta proga štai ką pa
reiškė š.m. Vilniaus LIETU
VOS RYTO pirmame nu
meryje:

"Ta tema - neišsenkan
tis šaltinis. Laikotarpis 
labai svarbus ir tragiškas. 
Jis tik dabar pradedamas 
suvokti. Bet aš labiau
siai pabrėžčiau ne herojiš
kumą. Man krenta į akis 
... beviltiškumas. TSRS
- super valstybė, antroji 
galybė pasaulyje, sutriuš
kinusi Vokietiją, - ir tas 
mažas žemės lopinėlis pa
skelbia karą! Tik 1953 
metais tau ta susitaikė su 
savo likimu. Tiek metų 
kovoti prieš tokia galybę!"

Tom Bower. THE RED WEB 
M16 and the KGB Master Coup. 
Aurum Press Ltd., Museum St. 
London WC1A 1LD.

Immediate opening for 
PHYSICAL THERAPIST 

at
DIRGNOSTIC MEDICAL 

CENTER
11950 McCorkle 

Chesapeake, W. VVirginia 25315 
Excellent benefits 

with built incentives 
For more in information 

contact
Travls Muilins

304-949-1010
(3-6)

ENGINE LATHE OPERATORS 
Immediate openings ovailable 
for dov ond cvening shift. Qual- 
ified candidates mušt have a 
minimum of 5 vrs. iob shop 
exp.. be able to thread. reod 
blueprints, have own tools. Sal- 
orv up to hourly based on 
exo. Benefit package includes 
paid vacations ana holidavs. 
nosoitalization and lite insur 
ance.

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

1725 Clarkstone Rd. 
Cleveland, OH 44112 

(3-S)

FLEHOGRRPHIC
PRESS OPERATORS

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 Southwood Rd., Bloomfield, CT 06002 

(3-6)
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Ateinančios savaitės
bus lemtingos

Anot Leon'o, Aron'o, "He
ritage Foundation" privačios 
organizacijos JAV-ėse atsto
vo, "ateinančios 8 savaitės 
būsiančios Sovietų Sąjungai 
lemtingesnės negu pasku
tiniai 60 metų... ir labai pa
našu, kad tuo laikotarpiu ga
lima tikėtis kataklizmų". Ne
seniai grįžęs iš Maskvos, jis 
pasakė, kad "jeigu M. Gorba
čiovas nepasuks radikaliai 
daugiapartinės demokratijos 
link, jis gali būti konservato
rių nušalintas (nes jo nebepa- 
laikytų ir didelė dalis šian
dien dar jį palaikančiu radi
kalų P.V.) Ryžkovo naudai."

Paskutinėmis dienomis 
įtempimas SSSR smarkiai iš
augo. Jo kulminacijos pra
džia buvo LKP atsiribojimas 
(dar neatsisakymas) nuo 
Kremliaus globos, o vienas iš 
skaudžiausių tos kulminaci
jos momentų ir, drįsčiau ma
nyti pasėkų-pastarieji įvykiai 
Azcrbaižane. Negalima ne
pastebėti skirtingos reakcijos 
dėl Gorbačiovo sprendimo 
nusiųsti į Užkaukazę specia
lios paskirties saugumo dali
nius. Europos parlamentas, 
aiškiai susirūpinęs perestroi- 
kos likimu, pritarė "pastan
goms sustabdyti kraujo pralie
jimą", tuo tarpu, kai nepri
klausomybės judėjimai Pabal- 
tyje ir net jų komunistinės va
dovybės vienaip ar kitaip pas
merkė tokius veiksmus pažei - 
džiančius, net ir popierinį 
SSSR respublikų suverenite
tą. LPS Sąjūdžio Seimas pa
vadino tai "agresijos aktu". 
Iš tiesų ar galima kalbėti apie 
"pilietinį" karą tarp dviejų 
"suverenių" respublikų? Rei
kia pridurti, kad karo stovį ir 
armijos panaudojimą riaušių 
raminimui turi aprobuoti res
publikiniai valdžios organai, 
kas nebuvo padaryta. Dar 
daugiau, daugelyje vietų vie
tiniai (komunistiniai) val
džios organai išreiškė ne tik 
pasipiktinimą, bet ir norą iš
eiti iš SSSR sudėties. Pas
merkimą išreiškę net kai ku
rios armėnų radikalų grupės. 
70.000 saugumo pajėgų orga
nizavimas ir Kalnų Karaba- 

cho konflikto gijos vedančios 
į Kremlių dar kartą įrodo, 
kad Maskva buvo ir yra pasi
ruošusi ne tik konfliktui, bet 
ir provokacijoms. Tuo tarpu, 
kai ČIA direktorius JAV kon
gresui išreiškė nuomonę, kad 
Gorbačiovas negali būti nu
šalintas, o prezidentas Bush 
ne tik susirūpinęs "vidaus 
padėtimi SSSR", bet ir pasisa - 
ko už jos teritorijos nepažei
džiamumą, kas labjausiai ke
lia baimę, tai JAV adminis
tracijos, ir ne tik jos, dviguba 
diplomatija traktuojant įvy
kius Pabaltyje t.p. kaip SSSR 
"vidaus reikalus". Ne paslap
tis taip pat, kad Panamos įvy
kiai lygiai taip pat nekelia ne
priklausomybės judėjimams 
SSSR jokio susižavėjimo.

Artėjant Vasario 16—tai, 
tiek gyvenantys Lietuvoje, 
tiek išeiviai vėl įniks į Nepri
klausomybės galimybių ieš
kojimą ir analizavimą. Tai 
ištiesų ypatingai svarbus is
torinis momentas, galintis la
bai smarkiai nulemti visos 
imperijos, o tuo pačiu ir Lie
tuvos likimą. Toliau-rinki- 
mai kurie prasideda vasario 
pabaigoje. Sugrįžtant į šio 
rašinio pradžią, tai galimos 
kataklizmos pradžia. Šian
dien jau niekas nenuginčys, 
kad situacija daugiau negu 
rimta, ir ne tiek svarbu ar

Dalis Vliko tarybos narių, posėdžiavę š.m. sausio 13 d. Chicagoje.

‘Lietuvoje

* LIETUVOS Socialde
mokratų partijos taryba po
sėdžiavo sausio 19 d. Priim
tas pareiškimas, kuriame pasi
sakoma už visų teisėsaugos 
organų (Vidaus reikalų minis 
terijos, KGB, Teisingumo 
ministerijos, visų rūšių teis
mų ir prokuratūros organų) 
depolitizavimo. Taip pat rei
kalaujama depolitizuoti įstai
gas, įmones, organizacijas, 
panaikinant ten esamas parti
nes struktūras ir jų materiali
nę bazę (raudonuosius kam
pelius ir kt.), o taip pat užti
krinti miestų ir rajonų savi
valdybių spaudos nekontro
liavimą.

* GRUPĖ LPS Seimo 
Tarybos narių sausio 23 d. 
pasirašė pareiškimą, dėl 
KGB archyvų. Jame konsta
tuojama, kad padažnėjo 
archyvų naikinimo atvejų, 
reabilitacijos procesą tirian
tys teisininkai vis dažniau 
gauna atsakymus, kad KGB 
archyvuose bylų, ypač po 
1940 metų, nėra,Besikrei
piantieji LPS ST nariai, 
SSSR liaudies deputatai ne
gauna jokių atsakymų į savo 
raštus.

Gorbačiovas bus ant tanko, 
ar po tanku. Milžiniška biu
rokratų armija, bekovojanti 
savo viduje kompartija (ypač 
politbiuras) gali sulaukti neti
kėtų rezultatų. Nežiūrint skir- 
tingų išraiškų, tai kas vyksta 
Užkaukazėje yra tiesioginė 
tąsa to, kas vyksta ir prasi
dėjo Pabaltyje. Norom ne
norom Lietuva tūkstančiais 
ryšių supainiota su daugybe 
Rusijos tautų ir tautelių, kas 
yra šiandien mūsų stiprybės 
ir vilties laidas. Tai yra Gor- 
dijaus mazgas Gorbačiovui ir 
Kremliui. Tik ar užteks jam 
įžvalgumo ir drąsos išrišti jį 
taip, kaip jį išrišo Aleksan
dras Makedonietis?

Paulius Vaitiekūnas

• • •

Vitalius Zaikauskas

* ALGIRDAS BRA
ZAUSKAS lankėsi Kaune. 
Susitiko su kardinolu V. Slad
kevičiumi ir pabuvojo kuni
gų seminarijoje, vaikų na
muose.

* KAUNO LPS Taryba 
kreipėsi į A. Brazauską, kad 
būtų užtikrinta, jog Lietuvos 
piliečiai nedalyvaus sovieti
nės armijos invazijoje į Azer- 
baižaną. Prašoma šiais klau
simais aiškiai ir išsamiai in
formuoti Lietuvą. Atsakymo 
kol kas nėra.

* STAIGA paaiškėjo, kad 
nepaisant pernai priimto Lie
tuvos archyvų įstatymo, 
KGB ir toliau naikina savo ar
chyvas. Nuo sausio 23 die
nos dieną naktį budima prie 
visų įėjimų.

* VILNIUJE sausio 24 d. 
įvyko Lietuvos moterų mitin
gas "Taiką Azerbaidžanui ir 
Armėnijai". Priimtas kreipi
masis, kuriame sakoma, kad 
konfliktų negalima spręsti 
mūšio lauke, o Lietuvos mo
terys reikalauja, kad jų sū
nūs, tarnaujantys armijoje, 
skubiai būtų atšaukti iš Azer
baidžano.

* Marijampolėje sausio 27 
d. buvo minimos arkivysku
po Jurgio Matulaičio 63-sios 
mirties metinės. Jose dalyva 
vo daug Lietuvos vyskupų ir 
kardinolas V. Sladkevičius. 
Minėjimai vyko ir kitose Lie
tuvos vietose.

* LIETUVOS kultūros 
fondo pirmininkui prof. Č. 
Kudabai pakartotinai atsisa
kius eiti savo pareigas, kultū
ros fondo valdybos pirmi
ninku išrinktas Jurgis Dvario
nas, o pavaduotojas "Atgimi
mo" redakcijos žurnalistas 
Izidorius Šimelionis ir parko
tyrininkas Kęstutis Labanaus
kas. Taip pat atsiribota nuo 
Lietuvos kultūros ir mokslo 
ryšių su užsieniu šalimis ko
miteto. Nuo šiol kultūros 
fondas atstovaus pats save ir 
be tarpininkų dalyvaus gimi
niškų organizacijų veikloje.

* MAIRONIO gimtinė ir 
tėviškė, siekiant geriau apsau
goti, paskelbtos draustiniu.

* ŽALIŲJŲ partijos parla 
mentas aptarė rinkimų ir eko 
logijos klausimus.

* IŠĖJO pirmasis Lietu
vos socialdemokratų laikraš
čio "Lietuvos žinios" nume
ris. Taip pat pasirodė atsikū
ręs žurnalas "Ūkininkas".

* KAUNE prasidėjo Lietu 
vos Krikščionių demokratų 
partijos atkuriamoji konferen 
cija. Dalyvauja delegatai iš 
visų Lietuvos LKDP tarybų. 
Yra ir svečių iš užsienio. Iš
rinkta valdyba, o jos pirmi
ninkas - Egidijus Klumbys.

* ATSIKŪRUSIOS Vil
niaus evangelikų reformatų 
bendruomenės pamaldos pir
mą kartą įvyko sausio 28 d. 
evangelikų reformatų bažny
čioje (buv. "KRONIKOS" 
kino teatre).

* KURIOZAS. Sausio 21 
dienos naktį, Kaune, "žalia- 
vaiščiai", budėję prie atstato
mo paminklo "žuvusiems už 
Lietuvos laisvę" sulaikė 
asmenį, vogusį gėles nuo 
Laisvės paminklo papėdės. 
Paaiškėjo, kad tai sovietinės 
armijos karininkas, o kaip 
milicijoje jis paaiškino, šias 
gėles jis norėjęs pernešti prie 
Lenino paminklo.

* PRADĖJO vėl veikti 
1940-siais metais uždaryta, 
kaip valstybės saugumui 
trukdauti, lietuvių - suomių 
draugija. Jos pirmininku iš
rinktas kalbininkas Stasys 
Skrodenis.*.

Parengė Vitalius Zaikauskas 
"Atgimimas"

1990 sausio 16 d. LTSR 
Aukščiausios Tarybos posė
dyje Algirdas Brazauskas, at
siskyrusios nuo Sovietų Są
jungos Kompartijos, savaran
kiškos LKP pirmasis sekreto
rius, buvo išrinktas LTSR 
AT prezidiumo pirmininku. 
Aukščiausioji Taryba, arba 
kaip ją dabar mėgstama popu 
liariai vadinti Parlamentas, 
yra dar "ikisąjūdinio" laiko
tarpio marionetinės valdžios 
įrankis. (Praėję rinkimai Lie 
tuvoje buvo į SSSR liaudies 
deputatų Suvažiavimą). Nau 
ji rinkimai į LTSR Aukščiau
sią Tarybą numatomi šių me
tų vasario mėnesį ir juose tiki
masi absoliučios Sąjūdžio re
miamų deputatu pergalės.

Naujai išrinkta Aukščiau
sia Taryba turėtų paskelbti 
apie Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymą.

FLORIDOJE PERKANT 
AR PARDUODANT 

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

(305) 943 - 0946 
Century 21, ChoicėRealty
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Pažiūros j sovietus...
(Atkelta iš 1 psl.)

Toks konkretus pasiūly
mas parodytų ar Gorbačio
vas nori tikros, ar tik kosme
tinės permainos. Šešių sate
litinių valstybių išsilaisvini
mas , žinoma, labai didelis 
dalykas, tačiau Baltijos res
publikų likimas yra svarbes 
nis, nes jos yra pačios Sovie
tijos sudėtyje. W. Safirc ma 
no, kad tik išorės spaudimas 
-jei tam nesipriešins Raudo
noji armija, - gali iš esmės 
pakeisti Sovietiją.

Z. Brzezinskis, neseniai 
kalbėdamas Maskvos užsie
nio reikalų diplomatinėje 
akademijoje teigė, kad Gor
bačiovo svajonė sukurti kaž 
kokius 'Europos namus', ku
riuose visi galėtų laimingai 
gyventi, susiduria su trim 
kliūtim. Pirmoji būtų nebu
vimas precedento, kad kuri 
nors komunistinė šalis būtų 
laimingai perėjusi į pliura
listinės demokratijos formą 
(tai buvo prieš dramatiškus 
įvykius sovietų satelitų tar
pe). Didžiausi sunkumai 
ekonominiai. Nežmoniškai 
sudėtinga pertvarkyti suvals 
tybintą centralizuotą ūkį. 
Būtina ir efektyvaus versli- 
ninkavimo kultūra. Ji neat
siras be esminių psichologi
nių permainų.

Antroji kliūtis - tūpčioji- 
mas vietoje. Trečia - atotrū 
kis tarp Vakarų ir Rylų ne
stovi vietoje, bet didėja. 
JAV, V. Europa ir Japonija 

1990 KELIONĖS Į ATGIMSTANČIĄ LIETUVĄ
Aplenkiant Maskvą, Aeroflotą ir Inturistą. 

Nakvynės mažuose viešbučiuose ir/ar privačiuose namuose.

Naktys 
Lietuvoje

Kaina asmeniui, dviem gyvenant 
kambary; iš Nevv Yorko*

Gegužės 2-16 13 $1,590.00
Gegužės21-31 9 $1,420.00
Birželio5-19 13 1,695.00
Liepos 1-20 18 1,940.00 Dainų šventės kelionė
Rugpjiūčio6-20 13 $1,795.00
Rugsėjo 10-24 13 $1,580.00

* Pridėtinis mokestis iš kitų miestų.

Vienam gyvenant kambaryje pridėtinis mokestis 10 dol. nakčiai.

Į kainą jslskaito:
— Lėktuvo bilietai;
— Pervežimai autobusu/ mašinomis;
— Viešbutis ar kambarys šeimyniškoj atmosferoj;
— Visi mokesčiai ir taksai;
— Pusryčiai ir pietūs;
— Bagažų pernešimas;
— Apylinkės apžiūrėjimas;
— Kelionės palydovai;
— Sovietinės vizos mokesčiai;

SPECIALIOS NUOLAIDOS GRUPĖMS

jau gyvena postindustrinę, 
tcchnotroninę era. Tuo tar
pu Rytai vis dar sprendžia 
industrinio amžiaus proble
mas.

Londoniškis THE ECO- 
NOMIST svarsto, kaip Gor
bačiovas galėtų išgelbėti So
vietų Sąjungą, į kurią sujun
gtos tautos turi tiktai vieną 
bendrą bruožą: jos visos bu
vo rusų priverstos tai pada
ryti. Sovietai, žinoma, nėra 
vienintėliai nutąsę savo sie
nas prievarta, o ne abipusių 
susitarimu. JAV karu atėmė 
dalį Meksikos teritorijos. 
Jos pilietiniu karu neleido at
siskirti 11 pietinių valstijų. 
A. Lincoln'as visai neslėpė, 
kad karas vyko ne dėl vergi
jos panaikinimo, bet Unijos 
išlaikymo.

Dabar daugiau laikomasi 
principo, kad pagrindinis 
klausimas yra tautos valia. 
Ideališkai, kiekviena valsty
bė turėtų atitikti jos teritori
joje gyvenančios visuome
nės norui. Jei jos dauguma 
nori pasitraukti iš esamos 
unijos - ji turi tam teisę. Pa
sitaiko komplikacijų. Ar ru
sų mažuma Latvijoje irgi tu 
ri teisę išstoti iš tos respubli
kos? Panašiai atsitiko 1921 
metais Airijai skiriantis nuo 
Britanijos. Ulstcrio protes
tantai apsisprendė pasilikti 
su ja unijoje. Jei kiekvienas 
rajonas gali išsiskirti, turtin
gesni bėgs nuo mažiau tur
tingų.

Be šių kelionių galima vykti ir individualiai'— išvykti ir grįžti 
bet kurią dieną. Skambinkite į "Vytį" dėl informacijų.

Daugumos kelionių reikalus Lietuvoje tvarko Pasaulio Lietuvių 
Kultūros, Mokslo ir Švietimo Centras.

Užsitikrinti vietai siųsti 100 dol. mokestį asmeniui: 
VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE, INC. 

2129 Knapp St.
Brooklyn, N.Y. 11229
Tel. 718-769-3300

Taigi, neužtenka vien tik 
tam tikro teritorijos gyvento - 
jų noro. Jį turėtų paremti 
koks nors valstybinis - ’na- 
tionhood' testas. Tą išlaiky
tų Pabaltijo valstybės, turėju
sios nepriklausomybę tarp 
abejų karų. Bet kaip būtų, 
pavyzdžiui su Kalifornija, 
joje susidarius lotynų dau
gumai ir panorėjus išsiskirti 
iš JAV?

Už tat norintiems išsijun
gti reikia atsižvelgti ir į liku
siųjų unijoje interesus. Tą 
komplikuotą klausimą gali
ma būtų išspręsti atskirom 
sutartim.

Iš principo niekas ne
prieštarauja Vokietijos susi; 
jungimui. Jis tačiau susijęs 
su sienų klausimu. Lenkai 
gavo daug vokiečių teritori
jos, mainais atiduodami sa
vo sovietams. Išeitis čia bū
tų Vakarų Vokietijos pasiža
dėjimas nesiekti sienų per
mainų, bet tai būtų labai ne
populiaru padaryti bet ko
kiai vyriausybei.

Baltai ir azerai - išvedžio- 
ja savaitraštis, - gali atmesti 
Gorbačiovo pasiūlymą pasi
likti Sovietų Sąjungoje. Jis 
gali būti teisus, kad didelėje 
unijoje jiems būtų geriau. 
Jie tačiau tik atsimena, 
kad buvo pagrobti ir jiems 
ne buvo leidžiama tvarky
tis savo reikalų. Jei jis nori 
išgelbėti uniją, Gorbačiovas 
turi duoti jiems pilną auto
nomiją, paskubinti radikales 
reformas ir ... prašyti Dievo 
stebuklo. Tai esanti vienin

telė jo viltis, neskaitant kari
nė diktatūros galimybės.

Kaip matome, Gorbačio
vas, nenutraukdamas savo 
ryšių su komunizu, negali 
tikėtis didesnės Vakarų tal
kos. Ne vien tik dėl nesuta
rimų dėl jos sąlygų, bet ir 
dėl JAV ūkinio negalavimo. 
Jos pirmiausia pagelbės Len
kijai ir kitiems sovietų sateli
tams. Senatorius Dole net 
pasiūlė apkirpti pagalbą ki
tiems kraštams, kaip Izrae
liui, kas tuojau sukėlė nema
žą triukšmą šiame krašte.

Beje, taip - kaip dabar

Pasaulis 1990 metais..
Metų pradžioje Nevv Yor

ke įsikūrusi žmogaus teisių 
organizacija, pasivadinusi 
"Freedom Huose", paskelbė 
valstybių klasifikacijos pakei
timus pasaulio žemėlapyje, 
pagal laisvumo laipsnį. Lais
vas, pusiau laisvas ir ne lais
vas kraštas. Šalia Vengrijos 
ir Lenkijos Rytų Europoj į 
pusiau laisvų kategoriją buvo 
pakeltos VDR, Čekoslova
kija. Štai kaip "Freedom 
House" išleistame "žmogaus 
teisių" žemėlapyje atsispindi 
"per pasaulį žengianti demo
kratija" 167 valstybėse ir 58 
teritorijose (žemėlapyje Pa
baltijo valstybės neišskirtos 
atskiromis valstybėmis ir ne
aišku, ar jos traktuojamos 
kaip teritorijos, ar kaip SSSR 
dalis), arba iš 5,2 bilijonų že
mės gyventojų, 2 bil., arba 
39% gyvena "laisvėje", 1,2 
bil. arba 22% - "pusiau lais
vėje", o 2 bil. arba 22% - "ne 
laisvėje". Pirmą kartą pagal 
jau 18 metų daromus tyri
mus, daugiau šalių yra "lais
vų" (61) negu "nelaisvų" 
(59). 13 šalių ir viena terito
rija pakeitė savo kategoriją. 
Afrikoje Gambija įvedus joje 
daugiapartinę demokratiją, o 
taip pat, Alžiras, Zimbabvė ir 
Namibija t.p. pakilo į "pusiau 
laisvų" stasusą. Azijoje atsi
kratęs kariškių įtakos į "lais
vų" kraštų kategoriją pakel
tas Tailandas. Pirmą kartą iš 
"nelaisvų" skaičiaus iškrito 
Jordanas.

Metų pabaigoje buvo pri
verstos pasitraukti visos, iš
skyrus Albaniją, Rytų Euro
pos vyriausybės, 6 iš 15 so
vietinių respublikų laikomos 
kaip atsidūrę ant atsiskyrimo 
ribos. Sovietų Sąjunga buvo 
trumpam pakilusi į "dalinai 
laisvų" lygį, bet neišsilaikė, 
nes reformos "nebuvo įteisin
tos ir įtvirtintos ir gali būti 
bet kada atšauktos.

Duomenys tikrai verčia su 
simąstyti kai kuriuos politi
kus ir lyderius. Pasirodo, jei
gu šaltai ir bešališkai pažiūrė
sime į vykstančius pasikeiti
mus, pasaulis tik palengva 
priartėjo prie palankesnės 
žmogaus teisėms pusiausvy
ros. "Demokratijos maršas" 
tepasirodė tik žingsnelis, 

sukėlė nemažą triukšmą 'Z' 
straipsnis, - prieš kelis de
šimtmečius buvo sensacin
gas kaž kokio 'X' straipsnis 
Foreign Affaircs magazine. 
Jo autorius George Kcnnan 
buvo išaiškintas per 48 va
landas. Dabar jau 85 m. G. 
Kcnnan buvo paskviestas 
pasisakyti į senato užs. reik, 
kom. posėdį. Jis pareiškė, 
kad Gorbačiovo padėtis yra 
tokia nepavydėtina, kad net 
niekas nenori užimti jo vie
los, kas yra vienintėlts jo iš
sigelbėjimas.

nors atrodo jis dar nesustojo. 
Kas rytoj bus Pekine, kur 
raudonosios Kinijos lyderiai 
reiškia susirūpinimą Gorba
čiovo eksperimentais ir pri
siekia eiti socializmo keliu. 
Marksistams mandarinams 
pritaria ir Albanijos bei nema 
ža Vidurio Rytų autokratų.

R. Vokietijoje padėtį ge
riausiai atvaizduoja vieninte
lė iš demokratėjančios R. Eu
ropos šalių, savo vėliavoje pa 
likusi komunizmo simbolius. 
Dar daugiau - Mondrow vy
riausybė taikosi suorganizuo
ti naują komunistų kontro
liuojamą slaptąją tarnybą vie 
toj senos susikompromitavu
sios STAS. Visose šiose ša
lyse, išskyrus Rumuniją ir 
Bulgariją stovi sovietinė ka
riuomenė, kelis kartus virši
janti Nato pajėgas. Nepai
sant euforijos ir susižavėjimo 
šūksnių, turime pripažinti - 
nors vilčių daug ir pasaulis 
keičiasi greitai, demokratija 
atrodo trapi ir nestabili. Nuo 
ko 1990—taisiais priklausys 
ta "pusiau laisvų" pusiausvy
ra?

0PP0RTUNITV FOR
RESPIRRTORV CRRE 

SUPERUISOR

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

RELOCATION 
ASSISTANCE 
AVAILABLE

Interested applicants please submit 
resume or call

Roy VViIliams 804-254-6178 
or apply to:

Richmond Memorial Hospital 
1300 IBestmood Aue.

Richmond, Ufl 23227
(M>
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IKURYBA IR MOKSLAS V

Baliui Gražuliui
75 metai

Rašytojo ir žurnalisto Ba
lio Gražulio septyniasdešim
ties pcnkcrių metų amžiaus 
sukaktis praėjo, atrodo, ty
liai, nepaminėta. O vistik Ba
lys Gražulis savo žemiškoje 
kelionėje yra atlikęs Lietuvai 
nemažą gerų darbų. Savo ga 
bia plunksna yra išsakęs 
daug tėvynės rūpesčių, para
šęs daug straipsnių, novelių, 
recenzijų ir savos kūrybos 
pėdsakus palikęs knygose.

Taip, sukaktis minima pa
vėluotai. Balys Gražulis gi
mė 1914 m. gruodžio 10 d. 
Varėnos miestelyje. Alytaus 
apskrityje. Taigi, sukaktuvi
ninkas tikras dzūkas. Jo dei
mantinė amžiaus sukaktis su
kako praėjusiais metais gruo
džio mėn. 10 d.

Balį Gražulį pirmą kartą 
susitikau Kaune, tarnaujant 
kariuomenėje, Ryšių batalijo 
ne, 1934-35 metais. Balys 
Gražulis karinę prievolę atli
ko radijo kuopoje ir tuo įsigy
damas dalinai radijo specialis 
to specialybę. Nebuvom la
bai artimi draugai, tačiau su 
mielu Baliu dažnokai pasikal 
bėdavome, ypač lietuviško-

Lietuvos enciklopedijų redakcija 
naujiems leidiniams renka duomenis apie užsienyje gyve
nančius lietuvius - žymius visuomenės, mokslo, meno, baž
nyčios veikėjus. Prašoma atsakyti į šios anketos klausimus ir 
atsakymus įteikti j Lietuvą vykstančiam asmeniui arba išsiųsti 
šiuo adresu:

Vyriausioji enciklopedijų redakcija 
Algirdo 31, Vilnius 232600 MTP-2 
Lithuania

ANKETA
1. Pavardė, vardas.............................................................................
2. Gimimo data (metai, mėnuo, diena).........................................

ir vieta ..............................................................................................
3. Kada išvyko iš Lietuvos (metai) ................................................
4. Kokioje valstybėje gyveno, ........................................................

dabar gyvena (metai) ....................................................................
5. Kada kokią aukštąją mokyklą baigė ........................................

(metai)...............................................................................................

6. Specialybė.......................................................................................
7. Mokslo vardai ir laipsniai..........................................................

(gavimo metai)................................................................................
8. Svarbios darbo pareigos..............................................................

(kokios, kada)..................................................................................

9. Svarbios visuomeninės pareigos..............................................
(kokios, kada)...................................................................................

10. Kūryba - mokslo darbai ir kiti svarbūs mokslo veiklos 
rezultatai, meno kūriniai, vaidmenys ir kt. (knygų ir kitų 
leidinių nurodyti pavadinimą originalo kalba ir lietuviš
kai, išleidimo vietą, metus; kitų dalykų - pavadinimą ir 
sukūrimo metus)..............................................................................

11. Svarbios premijos (už ką, kokios, kada)..................................

12. Adresas ............................................................................................

Jurgis Janušaitis

sios spaudos reikalais. Jis 
jau tada rašė kariuomenės ra
dio pusvalandžiams specia
lius vaidinimus ir bendradar
biavo Karyje. Malonus vy
ras. Atviras, nuoširdus, lietu 
viškuoju Lietuvos nepriklau
somybės gyvenimu besido- 
mįs vyras. Tad ta pažintis iš
liko gyva ir dabar mielą Balį 
prisimenu kaip šviesią asme
nybę. Baigęs mokomąją kuo
pą, jis savo dalinyje liko likti 
niu puskarininkiu. Bebūda
mas kariuomenėje, turėda
mas neabejotinų gabumų ir 
polinkį, mokėsi privačiai ir 
pagaliau baigė gimnaziją, iš
laikydamas egzaminus ir įsi
gydamas brandos atestatą.

Išėjęs iš kariuomenės dir
bo Marijampolėje ir Kaune 
radijo kontrolės skyriaus ve
dėjo pareigose. Gi dirbda
mas radijofone buvo radijo- 
fono literatūros skyriaus re
daktorium. Gyvendamas Lie
tuvoje Balys Gražulis akty
viai reiškėsi šaulių veikloje, 
eidamas valdybos nario kultu - 
ros ir sporto reikalams parei
gas, o taip pat ir bibliotekos 
vedėjo pareigas. Aktyviai da

Sukaktuvininkas Balys Gražulis. Gino Alanto nuotr.

lyvavo aktyvistų fronto vei
kloje okupacijos metais. O 
kilus rusų vokiečių karui, Ba 
lys Gražulis su būriu sukilė
lių užėmė pirmą karo dieną 
Kauno radiofoną ir sukilimo 
metu ėjo radiofono viršinin
ko pareigas.

Balį Gražulį lietuviškoji 
visuomenė daugiau pažįsta 
kaip žurnalistą ir rašytoją. 
Rašyti pradėjo jau 1932 m. 
Pirmieji bandymai - du sce
nos veikalai - Teka saulutė ir 
Kieno viršus?, kuriuos suvai
dino Varėnos šauliai. Pradė
jęs rašyti, Balys Gražulis ne- 
besustojo. Rašė noveles, ap
sakymus, radijo vaidinimams 
veikaliukus, recenzavo kny
gas. Dalyvavo Tremties me
tų ir Gabijos almanachuose, 
Lietuvių prozos antologijoje. 
Rašė kultūros ir literatūros 
klausimais. Parašė ir išleido 
novelių knygą Brydė rugiuo
se ir Sudužęs vaizdas.

Jo kūryboje vyrauja kai
mo buitis, jaunimo išdaigos, 
kariniai nuotykiai, aplamai 
spalvingas žmogaus gyveni
mas.

Rašydamas spaudoje, pasi 
rašynėdavo ir slapyvardžiais: 
Antanas Čiočys, Vincas Švi
tra, ir kit. Priklauso Lietuvių 
Rašytojų D-jai.

Nuskubėjo daug gražių gy
venimo metų. Balys Gražu
lis per gyvenimą ėjo gana 
grubiu keliu, patirdamas ne
maža ir skausmingų išgyve
nimų. Tačiau jis visur pasiro. 
dė patvarus, ryžtingas ir kiek 
buvo įmanoma, savo duoklę 
atidavė tėvynei Lietuvai ir lie
tuviškajai raštijai.

Paskutiniais metais, atro
do, kiek pritilo jo plunksna. 
Mažiau besutinkame jį spau
dos puslapiuose. O gal gyve
nimo našta spūstelėjo pečius, 
ištiko negalios, operacijos ir 
kiti gyvenimo rūpesčiai.

Visa tai atsiliepia į bena
mio, be tėvynės, svetimuose 
keliuose einančiam žmogui. 
Ir mielą sukaktuvininką Balį 
Gražulį ši nedėkinga dalia 
taip pat, atrodo, gyvenime ly
dėjo.

Prisimindami šio tylaus su 
kaktuvininko keletą būdingų 
gyvenimo bruožų, linkime 
jam sveikatos ir tik sveika
tos. O kai jos bus, be abe-

Siųskime medžiagą apie Lietuvos karius
Pereitų 1989 m. lapkričio 18 

d. Vilniuje atsisteigė Lietuvos, 
atsargos karininkų sąjunga. 
Pradėtas leisti ir sąjungos oficio
zas „Kardas”. Jo pirmasis ke
turių didelių puslapių numeris, 
redaguotas ats. kap. žurnalisto 
Antano Martinionio, irgi išėjo 
lapkričio 18 d. data, tik kukliu 
500 egz. tiražu.

Ats. kap. Antanas Martinio
nis, kuris 1988 ir 1989 metų 
„Švyturio” žurnalo bent keliuo
se numeriuose rašė apybraižas 
apie paskirų Lietuvos kariuo
menės aukštųjų karininkų 
tragišką likimą, šiuo metu 
kaupia medžiagą apie Lietuvos 
karius. Tai yra apie visus, visų 
kartų Lietuvos karius, tarnavu
sius ne tik neprikl. Lietuvos, bet 
ir visų okupantų kariuomenėse. 
Bekaupdamas šiuo metu tik 
Lietuvoje prieinamą medžiagą 
jis įsitikino, kad veikalas išeitų 
su didelėmis spragomis, jeigu 
nebūtų panaudoti išeivijoje susi
telkusios medžiagos šaltiniai.

A. Martinionis prašo, kad per 
JAV ir Kanados lietuvių spau
dą paraginčiau jo kolegas ats. 
karininkus, karius, šaulius jam 
medžiagos suteikti. Visų pirma 
jam skubiai reikalingi šie 
veikalai: Kazio Ališausko ir An
tano Rukšos „Laisvės kovų is
torija”, visi trys tomai; Vytenio 
Statkaus 1988 m. išėjęs veikalas 
apie Lietuvos ginkluotas pajė
gas; Stasio Raštikio atsiminimų 
visi tomai; išeivijoje leidžiamo 
„Kario” visų metų komplektai; 
Bostone išleistos „Lietuvių 
enciklopedijos” pilnas komplek
tas. Tai leidiniai, apie kuriuos 
jis girdėjo ir žino jų 

jo,mielas balys dar daug kar
tų prabils savo aštria plunks
na ir išeivijos bei tėvynės rū
pesčiais.

Tad Tau, mielas Baly, už- 
skeidžiusiam deimantinio am 
žiaus sukakties paskutinį la
pą, linkime pradėti rašyti sa
vo gyvenimo naują, įdomią, 
knygą.

Jurgis Janušaitis

neįkainojamą vertę. Jis pagei
dauja ir kitų leidinių arba iš
rašų iš leidinių (pažymint lei
dinio pavadinimą bei datą), kur 
tik apie Lietuvos karius ar ka
riuomenę rašyta. Taip pat prašo 
dar gyvų karininkų, karių bei 
šaulių atsiminimų.

Žinant, kad okupantas knygų 
bei žurnalų siuntas tebevaržo, 
patartina siųsti užregistravus. 
Idealu, jei kas po keletą leidinių 
nuvežtų ir įteiktų asmeniškai. 
A. Martinionis iš bet kurio vieš
bučio pats atsiimtų, jam 
paskambinus telefonu.

Viliuosi, kad į šį rašinį at
kreips dėmesį visi buvę kariai, 
ypač organizuoti šauliai, ramo- 
vėnai, birutininkės. Tad štai 
adresatas: Antanas Martinio
nis, Erfurto 50-69, 232043 
Vilnius, Lithuania, ŲSSR. 
Telef. 44-11-07.

Alfonsas Nakas

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

DIRVA,
P.O. Box 603206, 

Cleveland, OH 44103

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED NURSES & LPN's

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

Ghislaine Douglas
Colin Anderson Center, P.O. Box 106 

St. Marys , W. Vlrglnia 36170 
304-664-2441 EOE

(3-22)
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Kur Rytai susitinka 
su vakarais... 02)

Henrikas S tąsąs

Aikštė, kurios viename 
kampe stovi mėlynoji mečetė 
tvarkingai išplanuota, apso
dinta dekoratyviniais ir spal
vingais gėlynais. Bizanti
niais laikais toje aikštėje sto
vėjo hipodromas. Tai buvusi 
didelė arena su 150,000 sėdi
mų vietų. Iš anų laikų yra 
užsilikusios ir trys kolonos: 
Teodozijaus iš Egipto atga
bentas obeliskas, bronzinė gy 
vačių kolona, kuri čia buvo 
atvežta iš Delfių Apolono 
šventyklos ir Bizantijos kolo
na.

Ta proga stovi prie Topka- 
pi dvaro vartų. Tai granitinė 
kolona pastatyta nugalėjus 
gotus. Ant jos dar įskaito
mas įrašas: Fortunae reduei- 
ab devietos gothos. Mano
ma, kad ši kolona pastatyta 
Konstantino laikais.

Marciano kolona dar vadi
nama Kistasi. Ji buvo pasta
tyta imperatoriaus Marciano 
apie 450 metus po Kr. Kolo
na su Korinto kapiteliu, kuris 
dekoruotas augaliniais simbo
liais. Turkai dėl to ją vadina 
mergaičių kolona.

' Cemberlitas sakoma staty
ta Konstantino, kada jis įkūrė 
Rytų Romos imperiją. Ji sto
vėjusi Konstantino forume. 
Kolona cilindrinė, raudono 
granito. Kapitelis papuoštas 
žiedais ir lauro lapais. Ta
čiau valdant sultonui Musta- 
fai II ji buvo gaisro gerokai 
apgadinta. įdomu, kad Bizan
tinės kultūros liekanų čia te
ko matyti netik virš žemės, 
bet ir giliai po žeme. Tai už
silikusios vandens cisternos, 
kurių didžiausią bazilikos cis
terną teko lankyti ir stebėtis 
anų laikų technika. Šią cister
ną buvo pradėję jau romėnai 
statyti, bet Bizantijos laikais 
imperatorius Justinas ją atsta
tė ir padidino. įėjus atrodo 
lyg paskendę rūmai su 490 
milžiniškų kolonų. Kolonos 
baigiasi Korinto kapiteliais ir 
remiasi į nepaprastai aukštas 
lubas nuo kurių taškena užbu 
riantys vandens lašai. Sako
ma, kad šiame kolonų miške 
žmonės dažnai paklysdavo ir 
nerasdavo kelio išeiti. Dabar 
tarp kolonų išlieti betoniai ke 
liai ir nurodytos išėjimo kryp 
tys. Tačiau atmosfera labai 
nejauki. Tarp kolonų plūdu
riuoja vanduo, kuris tamsoje 
su mistine muzika, kuri sklin
da nežinia iš kokio kampo. 
Savotiška aplinka nukelia 
žmogų į mirusių ar dvasių pa
saulį. Kitur melsvoj šviesoj 
iškyla keletas medūzų galvų, 
paliktos čia dar nuo romėnų 
laikų, vandens joje telpa 
2,160,000 kubinių pėdų.

Vanduo į ją buvo pumpuo 
jamas iš Marmuro jūros ir ak

vadukto pagelba iš Belgrado 
miškų. Vandeniu pirmiausia 
būdavo aprūpinami imperato 
riaus ir didikų rūmai. O tur
kų laikais sultono dvaras. La 
bai svarbu buvo cisternoje lai 
kyti vandens rezervą miesto 
apsupimo atveju. Miesto gy
ventojai vandenį gaudavo iš 
kitų cisternų ir šulinių.

Nuo cisternos, siauros, 
vingiuotos gatvelės vedė į ne 
tolimą Istambulo senamiestį, 
kur pavėsingam parke stovi 
garsus Topkapi sarajus buvęs 
keliolikos generacijų sultonų 
dvaru. Tai sarajus iš kurio 
pabėgo ir Mozarto operos he
rojė. (Prisiminkime operą 
Die Entfuehrung aus dem 
Serail - Pabėgimas iš Sara- 
jaus). Sultonų laikais dvare 
gyveno apie 3000 žmonių, 
kurių didelį skaičių sudarė ha
remo moterys. Haremas čia 
dar egzistavo iki 1924 metų 
ir tik paskelbus respubliką bu 
vo panaikintas. Dvaro atrak
ciją ir dabar sudaro ištaigin
gos haremo patalpos, kuriose 
sultono vergės leido nerūpes
tingas, bet dažnai pilnas intry 
gų dienas. Turistams čia ro
domas ir buvusių valdovų iš
taigingas gyvenimas bei jų 
neriboto turto naudojimas. 
Apžiūrėjome kambarius, vir
tuves, bibliotekas, rūbų san
dėlius ir brangenybių bei do
vanų kolekcijas. Brangakme
niai čia matuojami ne kara
tais, bet svarais. Sultonų ka
rūnos papuoštos emeraldais, 
perlais, rubinais ir deiman
tais, kurie skleidžia akį ve
riantį spalvų spektrą.

Pažymėtina laikrodžių ko
lekcija, kurių vertę būtų sun
ku nustatyti. Čia laikrodžių 
iš 15, 16, ir 17 šimtm. turkų 
ir vakarų Europos gamybos. 
Pirmieji turkų laikrodžiai jau 
15 šimtm. pasirodė ir, žino
ma, geriausius savo gaminius 
dovanodavo sultonui. Bet 
kai 1577 m. Istambule buvo 
pastatyta observatorija, tur
kai pradėjo laikrodžius impor
tuoti iš vakarų Europos. Čia 
daugiausia matoma dabar Vo 
kietijos renesanso laikų lai
krodžių. Taip pat didelė ko
lekcija ir iš Austrijos laikro
džių. Juos sultonui Muratui 
III padovanojęs austrų kara
lius Rudolfas II. Anglijos ka
ralienės Elžbietos I dovano
tas laikrodis yra 1583 metų. 
Prancūzų dovanotas laikrodis 
su grandinėle iš 1675 metų 
de Baufre gamybos. Žino
ma, nemažai ir šveicariškų 
laikrodžių Topkapi rūmų ko
lekcijoj. Atrodo, kad Otoma
nų sultonams savo turtais ne
prilygo nė vienas Europos 
valdovas.

Tačiau nežiūrint Topkapi

dvaro prabangos ir turto, sul
tonui Abdul Mecid gyveni
mas tame dvare atrodė gana 
archaiškas. Visu pirma jis 
laikė save moderniu sultonu 
ir jau kalbėjo net svetima kai 
ba, būtent prancūzų. Mėgo 
reformas ir pirmas atvėrė tur
kams langą į vakarų pasaulį. 
Iš vakarų jis pasisavino kultu 
rą ir socialines idėjas. Vaka
rų įtaka palietė visas gyveni
mo sritis, ypač architektūrą 
meną. Tai labai ryšku Dol- 
mabahce rūmuose, kuriuos 
sultonas Abdul Mecid sau 
pastatė 1853 metais. Rūmai 
stovi ant Bosforo kranto ir jų 
ilgas balto marmuro fasadas 
tamsiam banguojančiam van
deny atsispindi lyg šilkinių 
siūlų mezginys. Rūmų sti
liaus pagrinde barokas su 
daug arabų, graikų ir turkų 
architektūros elementų. Ar
chitektūra nepaprastai elegan
tiška ir lengva, savo grakštu
mu primenanti Sevilijos ir 
Grenados alkazarus.

Dolmabahce rūmuose yra 
287 kambariai ir 4 didelės sa 
lės. į antrą rūmų aukštą veda 
trijų eilių laiptai su grynu ba- 
karato kristalo turėklais. Ne
paprastai įspūdingos yra di
plomatų bei svečių salės. 
Grindys išklotos brangiais ki 
limais, o nuo lubų nusileidžia 
4.5 tonos kristaliniai sietynai. 
Sienos dekoruotos fantasti
nėm freskom prancūzų ir ita
lų dailininkų. Čia visose pa
talpose be galo daug meno ir 
brangių dovanų viso pasaulio 
valdovų, neišskiriant ir popie
žių. Dabar beveik visi rūmų 
sektoriai paversti muziejumi 
arba naudojami kultūriniams 
reikalams. Čia vyksta kon
certai, dramos spektakliai, 
meno parodos ir tt. Todėl 
Dolmabahce rūmus reiktų lai - 
kyti ne vien muziejum, bet 
daugiau tarptautinės kultūros 
centru.

Nuo Dolmabahce rūmų pa
gal Bosforą veda judri gatvė 
per Galata tiltą į Egipto pries
konių bazarą. Prieš bazarą 
stovi didelė Suleimano meče
tė. Iš tolo jos pilkas kolosas 
atrodo lyg karo laivas išplau
kęs iš Bosforo. Tik priartė
jus išryškėja jos architektūri
nis grožis ir didybė. Tai ne
mirtingas garsaus architekto 
Sinan kūrinys bylojantis apie 
nepaprastą kūrėjo talentą. Su- 
leimanija yra tik vienas iš 
daugelio architekto Sinan kū
rinių, kurie šiam miestui tei
kia tą unikalų, išskirtinį vei
dą. Šioje mečetėje palaidota 
ir viena iš Suleimano myli- 
miausių-žmona Roxelana.

Kiek toliau nuo mečetės 
yra didysis Istambulo baza- 
ras (Grand Bazar), kuris po 
vienu stogu priglaudžia net 
4000 parduotuvių. į bazarą 
galima patekti pro 8 vartus. 
Čia kaip kokiam skruzdėlyne 
maišosi žmonės iš viso pasau
lio. Didžiausia pasiūla auk
so, odos gaminių, kilimų, rū
bų, avalynės, vario ir sidabro 
gaminių, suvenyrų ir tt.

Ypač pigūs odos gaminiai ir 
įvairūs rankdarbiai, nes dar

bo jėga čia gana pigi. Pagrin
dinėj bazaro gatvėj beveik vi 
sos parduotuvės prekiauja 
aukso gaminiais. Gatvė labai 
įspūdinga: vitrinos prikrautos 
aukso gaminiais ir iš jų sklin
danti stipri šviesa veržiasi į 
gatvę lyg skystas auksas.

Išėjus iš bazaro, prie di
džiųjų vartų vėl susiduri su 
mečete ir aukštais minaretais, 
kurie čia dominuoja visam 
mieste. Už mečetės senojo Is 
tambulo gatvių labirintas su 
pastatais iš 18 ir 19 šimtm.

Tai senasis Istambulas, 
išsidėstęs Azijos aukštumo
se. Su naujuoju Istambulu 
jungia Galata ir Ataturko til
tai. Čia netoli Bosforo yra ir 
geležinkelio stotis, kur gar
saus Orient ekspreso paskuti
nė sustojimo vieta. Netoli 
stoties garsusis Perą Palace 
viešbutis, kuriame paprastai 
apsistodavo Orient ekspresu į 
Istambulą atvykę turtuoliai. 
Viešbutį labai mėgusi rašyto
ja Agatha Christie, kuri, sako
ma, čia ir didelę dalį savo kri
minalinių romanų yra para
šiusi. Viešbutis gana senas. 
Dabar atnaujintas ir naujai 
dekoruotas, tačiau originalūs 
įrengimai ir stilius nepalies
tas. Vieną vakarą teko jame 
lankytis ir toj savotiškoj at
mosferoj kiek pabuvoti. Vi
sa aplinka dvelkia praeitu 
šimtmečiu. Ypač į akis krito 
sena kelto konstrukcija. Kel
tas visiškai atviras ir įdomu 
stebėti jį kylant ir leidžiantis. 
Veikia puikus restoranas, ku
riame svečiams valgant groja 
salioninis orkestras. Perą Pa
lace viešbutis dabar laikomas 
jau istoriniu ir taip pat mėgia 
ma turistų užeiga.

Tarp kitų turistų mėgiamų 
užeigų yra 14 šimtmečio gra
nitinis Galata bokštas, kuris 
taip pat atnaujintas ir daugelį 
vilioja savo gana prabangiu 
restoranu ir naktiniu klubu. 
Bokšto viršuje įrengta aikšte
lė iš kurios dienos metu pui
kus vaizdas į spalvingą Istam- 
bulo panoramą, o naktį į Bos
fore skęstančių šviesų jūrą. 
Visa aukštuma apie Galata 
bokštą sudaro atskirą miesto 
distriktą. Galata miesto dalis 
buvo apgyvendinta jau anks
tyvuose viduramžiuose. Čia 
pirmiausia įsikūrė italai, grai 
kai, armėnai ir žydai, kurie 
čia buvo pagarsėję kaip pini
gų mainytojai ir skolintojai. 
Ypač Galata miesto moterys 
buvo muzulmonų labai mė
giamos. Konstantinopolio už
kariautojas sultonas Mehmet 
buvo Galatos moterų garbei 
net poemą sukūręs, kurioje 
jis jas lygina su saulės nu
šviestu angelo veidu.

Nors Galata miesto dalis 
seniai jau įsikūrusi, tačiau bū
dama europinėj pusėj kartu 
su Perą distriktu skaitoma 
naujuoju Istambulu. Šiose 
miesto dalyse gatvės gana 
plačios, su žaliais ir žydin

čiais Judo medžiais bei mo
derniais rezidenciniais na
mais ir gerom parduotuvėm. 
Nuo Bosforo gerokai pakilu- 
sioj aukštumoj Hiltono vieš
butis, kiek žemiau Shereton 
ir priešais Divan viešbutis, 
kuriame mes buvome apsis
toję. Iš čia labai lengvai ir 
gana pigiai galima taksi 
pasiekti visas miesto įdomes
nes vietas: muziejus, meče
tes, istorines vietas, bazarus 
ir daug kitų. O Istambulas 
yra ne tik istorinis miestas, 
bet kartu ir meno, kultūros ir 
nepaprasto grožio vieta. Vi
sumoje jį reiktų laikyti, kaip 
vienu gražiausiu istoriniu pa
minklu pasaulyje.

Kai pakilome lėktuvu virš 
Istambulu grįžti atgal į Bruse- 
lį, atsisveikinančiu žvilgsniu 
dar kartą pažvelgiau į miestą, 
kur saulėje spindėjo bizanti
nė Agia Sophia, Otomanų 
mečetės, o Bosforas ir Mar
muro jūra supo jas plačia mė • 
lyną juosta ir gilia melancho
lija. Tačiau didžiausia nuo
staba, kad turime šiandien ga 
limybę pakilti su paukščiais 
ir grožėtis stebuklinguoju pa
sauliu. Ir taip netrukus iš ho
rizonto išnyko gražusis pasau
lis, tas įdomus krikščionybės 
ir islamo bei Vakarų ir Rytų 
kultūrų susitikimo centras.

* KELIONĖS [TURKIJĄ 
šią vasarą rengia Turkų tauti
nės kultūros turizmo įstaiga 
ir Borą Ozkok, išvykų laikas 
nuo balandžio 11 iki rugsėjo 
4. Iš New Yorko skrendama 
tiesiai į Istambulą.

Pirmos klasės viešbučiai, 
patogūs autobusai ir geras 
turkų virtuvės maistas su
teiks kelionėj malonumo ir 
poilsio. Be to pažintis su an
tikiniu pasauliu ir civilizaci
jos lopšiu neįtikėtinai praplės 
istorines žinias.

Smulkesnei informacijai 
ir brošiūrai skambinkit tel. 
(216) 486-2111 arba rašykit 
adresu: H. Stasas, 18112 
Windward Rd., Cleveland, 
OH 44119.

• Kelionė laivu iš Los An
geles į Meksiką! Lietuvių 
grupė organizuojama ateinan
tiems metams, kovo 3-10 d. 
Registracija vyksta šiuo metu. 
Kelionę organizuoja Vida 
Jonušiėnė, Amber Travel 
Service, 11745 Southwest 
Hwy., Palos Heights, IL 
60453, tel. 70^448-7420.

MACHINIST ,
VTL CNC OPERATOR

We ore looking for on operotor 
who has exp. with o G&L VTL 
CNC with numceripath 80L pro- 
cess control. Mušt be able to 
read blueprints ond do your 
own sėt ups. Programming exo. 
helpful. Doy and niaht shifts 
availoble. Good benefits. Com- 
pętitive hourly ratę and plenty 
of overtime ovailable.

Cal 216-481-3500

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

Experienced only Blue Cross( 
Vacation & Pension Plan

' MOODY MACHINE PRODUCTS, INC.
141 Caralina Ava. • Provldence, Rl 029005 

Tel. (401) 941-5130

(40-53)
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Dukra apie savo Tėvą Marija Tubelytė

Marija Tūbelytė-Kuhlma- 
nienė, negalėdama asmeniš
kai dalyvauti jos Tėvo minėji ■ 
mc (Dirva, 1990 m. Nr. 1) at
siuntė minėjimo rengėjams 
laišką. Čia spausdiname jo 
santrauką.

Šiandieną ypatingai aiš
kiai prisimenu tą niūrų, ko
kio tai slegiančiai bauginan
čio nujautimo kupiną 1939 - 
metu rudenį. Matau Tėtę gu
lintį pašarvotą mūsų namų sa • 
lione, tamsią žmonių prigrūs
tą katedrą, girdžiu tą šiurpu
lingai nejaukią laidotuvinę 
muziką, į juodą ir šlapią že
mę nuleidžiamo karsto stukte
lėjimą.... Bet aiškiau už vis
ką atsimenu tą begalo liūdną 
jausmą, kad Tėtė mirė per 
anksti, kad jis dar taip norėjo 
kiek ilgiau pagyventi... Kad 
nebesuspėjo parašyti planuo
jamos knygos apie savo nepa
prasta bobutę, pastatyti Au- 
gustinavoj naujo kumetyno... 
Kad jis nebepamatys mane iš 
paauglės išaugant į mergi
ną.... Kokia žiauri ir bepras
mė man tada atrodė jo staiga 
ir ankstyva mirtis.

Kai pačiame 1940 m. pa
vasario žydėjime, Lietuvą už 
griuvo baisioji bolševikų oku
pacija, tada supratau, kad ma
no tėtės mirtis buvo jam ne 
žiauri, bet gailestinga. Mirda
mas septynis mėnesius prieš 
rusų antplūdį, jis nebepamatė 
priešo siautėjimo mūsų tėvy
nėje, nebesužinojo, kaip bru
taliai buvo išdrąskyta visa tai 
ką mes nepriklausomybės me
tais buvome su meile ir pasi
šventimu sukūrę.

Manau, mano tėvas būtų 
iš Lietuvos nebėgęs, Jis be 
abejo būtų buvęs tuojau suim
tas, kalintas ir išvežtas. Ma
tyti, kas rusams atėjus vyko

Lietuvoje, jam būtų buvę 
tūkstantį kartu baisiau negu 
bet kokios fizinės kančios.

Kalbėdama apie savo tėvą 
iš asmeniško požiūrio, turiu 
prisipažinti, kad su juo drau
ge išgyventų atminimų tetu
riu tik gana skurdų žiupsnelį. 
Nes išskyrus paskutinius jo 
gyvenimo metus, aš jį maty
davau, tik laiks nuo laiko. 
Tėtė ateina, Tėtė išeina, Tėtė 
skubotai papietauja, kiek pa
ilsi ir vėl išeina į posėdžius 
arba prezidentūrą... Jis nieka
dos neimdavo jokių atostogų, 
net ir vasarą neturėdavau pro
gos su juo kiek daugiau pa
bendrauti.

Bet tas jo nebuvimas su 
manimi man esant vaiku, at
rodydavo visai natūralūs. 
Nes jau iš pat mažųjų dienų, 
intuityviai jaučiau, kad mano 
Tėtė turi kokį tai ypatingą už
davinį, kokį tai nepaprastai 
svarbų tikslą. Kasdien girdė
dama posakius "Lietuvai ši
taip bus geriau, Lietuva be to 
negali apsieiti, Lietuvai tai 
būtina", žinojau, kad mūsų 
šeimoje Lietuvai duodama 
pirmenybė ir netgi jausdavau 
savotišką pasitenkinimą jai 
ušleisdama savo Tėtę, O be 
to aš juk dar turėjau ir labai 
rūpestingą Mamą, taigi Ma
ma buvo man, o Tėtė Lietu
vai...

Kaip jau dažnai sakoma 
pagrindiniai mano tėvo būdo 
bruožai buvo darbštumas ir 
kuklumas. Jis neturėjo nė 
mažiausios asmeniškos ambi
cijos, niekados netroško gar
bės ir savo tėvynei pasišven
tusiai dirbo, tik todėl, kad ją 
iš visos širdies mylėjo.

Valstybiniuose reikaluose, 
jam, žinoma artimiausias bu
vo žemės ūkis. Ir nors jis my

lėjo visus geros valios lietu
vius, vistik labiausiai mylėjo 
ūkininkus ir buvo begalo pri
sirišęs prie žemės.

Gerai atsimenu, kaip 
mums išėjus pasivaikščioti 
po laukus, Tėtė bematant at
gydavo, atjaunėdavo. Suti
kęs praeinantį ar pravažiuo
jantį ūkininką, tuojau jį užkal
bindavo, su dideliu dėmesiu 
klausinėdavo apie jo ūkį, gal
vijus, vasarojų... Kaip ir visi 
ūkininkai mėgo ir gerai paži
no įvairius ūkio gyvulius. 
Kartą mums sutikus iš gany
klos grįžtančią bandą, Tėtė 
pabandė pakalbinti juodąjį 
Linksmakalnio jautį, kuris 
prie jo prisiartinęs taip ne
draugiškai ir gaivalingai su
šnirpštė, kad Tėtės skrybėlė 
pakilo stačiai į orą, o paskui 
nusileido į pakelės rugius. 
Tėtė atsipeikėjęs, tvirtino jog 
jis nebuvo nė kiek išsigan
dęs, nuo to laiko jis kalbino 
tik ūkininkus.

Nors Tėtė dažnai atrody
davo tylus, pavargęs ir išsisė
męs, jis iš esmės buvo ekstra - 
vediškas ir linksmas. Mėgda
vo pajuokauti, įvertindavo hu
morą. O kadangi Mama bu
vo itin sąmojinga, mes daž
nai vakarieniaudami tiek pri- 
sijuokdavom, kad net tekda
vo nuo to juoko šluostytis 
ašaras. Anot Mamos jis taip 
pat visados įsilinksmindavo 
neolituanų baliuose, kur daž
nai su studentais uždainuoda
vo "dėjau pypkę ant kelme
lio." Nors dauguma mūsų 
žmonių mano tėvą atsimena 
kaipo didįjį Lietuvos ūkinin
ką, norėčiau paminėti, kad jis 
taip pat labai domėjosi ir lite
ratūra. Būdamas gimnazistu 
aktyviai dalyvavo uždraustų 
lietuviškų knygų platinime, 
kiek vėliau studentaudamas

jai išleistas knygas.
Nuo tų dienų yra praėję 

daugiau, kaip pusšimtis me
tų, aš ir dabar matau Tėtės 
jaukų, gelsvu abažūru ap
dengtos lempos, apšviestą 
miegamąjį. Tėtė sėdi lovoje 
atsirėmęs į didžiulę baltą pa
galvę, vienoje jo rankoje kny 
ga, kitoje neišvengiamoji 
cigaretė! Ant naktinio staliu
ko Mamos padėta stiklinė ar
batos ir obuolys. Židinyje 
traška malkos.

Tokiais vakarais aš jam 
kartais atnešdavau parodyti 
savo vaikiškus rašinėlius, ku
riuos užversdamas rankoje 
laikytą knygą, Tėtė tuojau 
atydžiai perskaitydavo ir daž 
niausiai pagirdavo.

Paskutiniais savo gyveni
mo metais, mano tėvas vis 
dažniau užsimindavo, kad 
nustojęs dirbti, pradėsiąs ra
šyti romaną apie savo bobu
tę, kuri nors ir nemokyta kai
mo moteris, buvusi itin ryški

ir nekasdieniška asmenybė. 
Kaip jau esu sakiusi, jis tos 
knygos parašyti, deja, nebe
suspėjo ir man iki šiol vis dar 
gaila, kad aš jo apie tą 
bobutę daugiau ne išklausinė 
jau.

Dabar, besiruošdama šį pa 
vasarį atlankyti Lietuvą, aš 
vis dažniau bandau įsivaiz
duoti, "mano vietoje", į Lietu
va begrįžtančius savo tėvus. 
Kaip jie po penkiasdešimt 
metų nebuvimo vėl pamatę 
savo kraštą elgtųsi? Kaip į tą 
sukrečiantį įvykį reaguotų?

Mama, tikriausiai būtų ku
pina džiaugsmingos energi
jos: visą laiką skubėtų į vi
sas puses, visur dalyvautų, 
kalbėtų per radiją, pasirodytų 
televizijoje. O Tėtė? O Tėtė 
išeitų kur į laukus, ir delnu 
nuo saulės prisidengęs akis, 
tik žiūrėtų, tik žiūrėtų, tik žiū
rėtų...

Korp! Filiae Lithuania Filisterei

ONAI DIDŽIULYTEI - KARUŽIENEI

mirus Kaune, gilią užuojautą reiš
kiame seseriai BRONEI MIKLIENEI 
ir jos artimiesiems

Filijos:
Adomaitienė Sofija 
Smetonienė Birutė 
Senkuvienė Elena 
Siliūnienė Gražina 

Žukauskienė Gražina 
Nevarauskienė Ada

KELIONĖS 

l LIETUVĄ 
7^^ 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 į Lietuvą. Todėl keleivių 
skaičių turime žinoti iš anksto.

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

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

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

pradėjo pastoviai bendradar
biauti lietuviškoje spaudoje - 
rašė straipsnius (daugiausiai 
apie žemės ūkį) į Ūkininką ir 
Vilniaus Žinias. Jam būdin
gu kuklumu, savo straipsnius 
pasirašydavo Kurmelio slapy 
varde.

Tuo pat studentavimo me
tu, iš svetimų kalbų išvertę ei 
lę knygų apie agronomiją ir 
du romanus.

Kai į Panemunėlį vieną va
sarą atvyko kalbininkas Ja
blonskis, Tėtė jį visur lydėda
vo ir ta proga nuodugniai iš
studijavo savo tėviškės (rokiš
kėnų) tarmę, kurią visą gyve
nimą jo kalboje galima buvo 
atpažinti. Toji tarmė man 
dar ir šiandien skamba šimpa 
tiškiausiai iš visų tarmių.

Nors tapęs ministeriu Tėtė 
jokiems rašymams nebeturė
jo laiko, bet iki pat mirties, li
ko uoliu skaitytoju ir jeigu va 
kare kiek anksčiau sugrįžda
vo iš posėdžių, atsigulęs į lo
vą su malonumu skaitydavo 
jam Spaudos Fondo, Sakalo 
ir kitų leidyklų atsiųstas nau

Mylimai Motinai

A. A.

ANTANINAI JONYNIENEI

mirus, jos dukrai dail. RIMGĄILEI 
ZOTOVIENEI, šeimai ir artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Choras Daina

Juno Beach, Fl.

A. A.

NASTAZIJAI GAIDŽIŪNIENEI

mirus, jos vyrui BALIUI, sūnui 
KĘSTUČIUI, dukrai RŪTAI, jų šei
moms ir artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Stefa ir Jonas 
Garlai
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Sovietai gali panaudoti 

kietesnes priemones
(Atkelta iš 1 psl.) 

tiek lietuviam, kiek Vakarų 
pasaulio sostinėms. Būtent, 
jam reikėjo tokiu netiesiogi
niu būdu patirti, kaip į tą ke
lionę reaguos Prancūzija, V. 
Vokietija, Anglija ir, svar
biausia, kaip reaguos Baltie
ji Rūmai, prezidentas Bush, 
Valstybė Departamentas. 
Kaip tik iš šitos pozicijos 
Gorbačiovas daug ką laimė
jo.

Jūsų nuomone, iš šitos 
kelionės Gorbačovui buvo 
didelė nauda, kadangi Va
karų pasauliui jis pasirodė 
kaip taikos nešėjas. Bet ką 
gi iš to laimėjo Lietuvos 
komunistų partija?

Aš manau, kad labai, la
bai daug. Manau, kad visi 
kelionės manevrai ir rezul
tatai jau buvo sutarti prieš 
kelionę. Algirdas Brazaus
kas su Gorbačiovu ne kartą 
susitiko, kalbėjosi. Esu net 
girdėjęs iŠ vieno Sąjūdžio 
nario dar seniau, kai buvo 
praėjusiais metais rinkimai, 
kad Sąjūdis turėjo tuose rin
kimuose tokią stiprią persva
rą, kad keli sąjūdžio kandi
datai net atsiėmė savo kandi 
datūras, kad duotų šansą po
rai populiarių komunistų bū 
ti išrinktiems į liaudies depu
tatų tarybą.

Lietuvos žmonių valia ta
da buvo tokia stipri, kad Są
jūdis galėjo nulemti rinki
mus. O dabar Gorbačiovo 
apsilankymas labai sustipri
no Algirdo Brazausko ran
ką ir bendrai sustiprino vi
sos LKP poziciją vis-a-vis 
Sąjūdžio. Ir ateinančių rin
kimų metu (vasario 24) šį 
pakilusį populiarumą išnau
dos. Brazauskas stovės la
bai geroje padėtyje Lietu
vos žmonių akyse ir turės 
lygiagrečią jėgą su Sąjūdžio 
kandidatais, kadangi Bra
zauskas yra tas asmuo, kuris 
žiūrėjo Gorbačiovui tiesiai 
akis į akį ir sakė - NE, MES 
JŪSŲ NEKLAUSOM, MES 
BŪSIM LAISVI! - nors tuo 
tarpu tai tiktai žodžiai, ku
rių tikros reikšmės niekas 
nežino.

Iš kitos pusės, Gorbačio
vas Brazauskui kalbėjo, kad 
reikia palaukti - čia jo karje 
ra, jo perestroika yra pavo
juje. Bendrai komunistai to 
kių dalykų nesako. Šitaip 
jis kalbėjo tyčia, bet ne lietu
viam, o - dar kartą akcen
tuoju - Vakarų sostinėm.

Todėl Politbiuras nieko 
nereaguos, kol pilnai nebus 
surinktos žinios, kaip Vaka
rai į šią kelionę reagavo. Iš 
jau pasirodžiusių komenta
rų, Vakarų reakcija yra 
totaliai pro-gorbačioviška.

Pasiremiant Vakarų reak
cija jiems bus lengviau 
svarstyti, kokia kaina jie ga
li savo poziciją išlaikyti. Bū

tent, kokia kaina laikyti Lie 
tuvą Sovietų Sąjungos ribo
se. Iki šiol visi ženklai rodo 
kad Vakarai Sovietų pozici
jai pritartų, su jų sprendimu 
sutiktų.

Lietuvos žmonės, atrodo 
turi savo planą, turi išmintin 
gų vadų ir sėkmingai tiesia 
kelią į Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę. Bet išeivi
ja, lyg pasikliaudama okupa 
cijos nepripažinimo politi
ka, prarado savo iniciatyvą, 
slenka įvykių užpakalyje, 
be jokios ofenzyvos. Ką gi 
išeivija dabar turėtų daryti?

Čia ir yra didelė proble
ma. Ypatingai amerikie
čiams, valdžios pareigūnam 
atrodo, kad jau buvo nusi
stovėjusi pasaulyje patogi 
tvarka, sėkmingai vedusi į 
įvairius taikingus susitari
mus ir staiga ta tvarka tapo 
sujaukta. Kodėl toji tvarka 
sujaukta? O gi todėl, kad 
eilė kraštų atgavo laisvę, nu 
šlavė komunizmą. Tokia 
padėtis pradėjo vakariečius 
slėgti. Slegia juos ir tai, kad 
jie nebežino kaip reaguoti. 
Jų atsakymai į naują padėtį 
labai senoviški, paimti iš 
XIX šimtmečio, kada buvo 
kalbama apie geopolitiką, 
apie imperializmą, 'balkani- 
zaciją', apie nacionalizmą. 
Visi tie žodžiai buvo iš labai 
negatyvaus taško. Nors 
mes jau esame įžengę į XXI 
amžių, staiga tie istorikai iš
traukia iš stalčių pageltona
vusius lapus senosios eros 
istorijos sąvokų, kurios ta
da, iš tikrųjų, buvo realios 
arba tikros, ir jas pritaiko da 
barčiai, ko visiškai negali
ma pritaikyti, pav. kalbant 
apie Rytų-Vakarų Vokieti
jas. Tokia didelė yra Vokie 
tijų susijungimo baimė, kad 
rodos Hitleris atsikels iš nu
mirusiųjų ir vėl valdys Vo
kietiją. Aš, būdamas vokie
čiu, sakyčiau kad tai absur
das. Pasaulyje vistiek jau 
padaryta pažanga - istorijo
je, politikoje, tautų santy
kiuose. Viena didžiausių pa 
žangų - tai atsikratymas ko
munizmo Rytų Europos 
kraštuose.

Gal kada nors istorikai 
tai matys, bet politikai šiuos 
pasikeitimus priima neno
riai. Prezidento Carterio lai 
kais teko su aukštu Valsty
bės departamento pareigū
nu iškelti istorinio vyksmo 
pasikeitimus, nors tada dar 
buvo ir Gulagas, o Gorba
čiovas buvo visai nežino
mas žmogus. Sovietų Sąjun 
gą ir Rytų Europą valdė kie 
ta komunistinė ranka. Tasai 
Valstybės departamento 
aukštas pareigūnas, ponas 
George Wcst, buvo Cleve
lande, valgėme "Gintare", 
Lietuvių Klube ir aš jo pa
klausiau, kodėl valdžia nes

varsto galimybių pagvilden
ti laisvės troškulį Sovietų Są
jungoje, Pabaltyje, neieško 
būdų tam troškuliui išsi
skleisti, pvz. padauginti 
Amerikos Balso transliacijas 
į Europą. Ir jis tada man at
sakė - aš ryškiai prisimenu 
jo žodžius, nors jau praėjo 
15 metų nuo to laiko, - "It 
is not in the interests of the 
Unitcd Statės to scc the dc- 
misc of the Soviet Union" 
("Nėra Amerikos interesas 
matyti Sovietų Sąjungos su
žlugimą").

Dabar žvelgiant į bendrą 
pasaulinę padėtį ir įvykius 
Rytų Europoje, labai aiškus 
pasidaro Amerikos politikos 
paveikslas vis-a-vis Vengri
jos 1956 metų įvykius, Ry
tų Berlyną 1953 metais ir 
Berlyno Blokadą 1949 me
tais. Amerika tada galėjo la
bai lengvai padėtį pakeisti* 
bet nenorėjo, nes jau tada 
buvo paaryta akomodacija 
- pasaulis buvo nepajudina
mai padalintas. Ir aš manau 
kad anglosaksų imperijai bu • 
vo labai patogu - kadangi 
jie vyravo, - gi tos vietos, 
kurios galėtų būti laisvos, 
sudarytų didelę kompeticiją 
dėl jų ekonominių rinkų. 
To jie nenorėjo ir todėl lai
kė tą pasaulio dalį savo po
litikos šešėlyje.

Tiesioginiai einant prie 
Lietuvos klausimo, kadangi 
dabar yra tokia įtampa ir pa 
saulis reaguoja, vistiek būtų 
Lietuvai geriau ką nors da
bar skelbti dėl Nepriklauso
mybės, daryti tai kuo grei
čiau, nereikia atidėlioti. Jei
gu kas mano, kad reikia pa
laukti, manau, kad tai būtų 
taktiška klaida. Pats laikas 
dabar ką nors daryti.

Kiti sako, kad gal nege
ras momenas, bet istorijoje 
nėra tokio dalyko kaip 'ka
lendorius' - kada geras mo
mentas, kada negeras. Da
bar yra tas momentas ir jį 
reikia išnaudoti.

Tai vienas eventualumas. 
Ir su tuo yra labai intymiai 
surišta mūsų pačių veikla 
Vakaruose. Kiekvienas lie
tuvis, kiekviena lietuvė ture ■ 
tų neplūduriuoti euforijoje, 
bet visais būdais spausti mū
sų valdžią, kad kaip nors 
būtų įgyvendinta toji morali 
nė pažiūra, kurią jie skelbė 
per 40 metų mūsų atžvilgiu. 
Mes turėtumėm masiškai 
spausti Baltuosius Rūmus, 
Kongresą, kad nepražiopso- 
tumėm labai svarbios istori
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nės akimirkos.
Ir kas dar labai svarbu - 

kad į Pabaltijo laisvės klausi 
mą turi būtinai įsijungti ir 
Latvija su Estija. Negali bū 
ti, kad Estija ir Latvija stove 
tų ir lauktų, ką lietuviai da
rys. Jeigu mes esame tas 
'eksperimentas', tai Maskva 
irgi matys, kad tik Lietuva 
juda, o kiti dar žiūri ir svars 
to. Tada laisvė pasidaro jau 
ne principinis, bet tiktai tak
tinis klausimas. Todėl šioje 
eigoje turi būti įjungta ir 
Latvija, ir Estija, ir net Mol
davija (Bcsarabia), nes Hitle 
rio-Stalino pakto klastoje 
šie kraštai buvo centriniai. 
Ką Lietuva daro - yra gerai 
bet sustiprėtų lietuvių pozici
ja pasaulio akyse, jei visi 
trys Pabaltjo kraštai eitų kar
tu, nes dabar kitų akyse ir 
komentaruose regimas lik 
Lietuvos vaizdas.

Taigi, gal ne visi Pabalti
jo kraštai valdosi tuo pačiu 
principu, gal Pabaltijo kraš
tuose yra nuomonių, kurios 
sutinka su Gorbačiovo prin
cipu, kad Sovietų Sąjunga 
turėtų pasilikti 'nesuskaldy
ta'. Mums šie klausimai sa
vaime aiškūs, bet atsimin
kim, kad esame didelio pa
saulio scenoje, kur šie klau
simai kitiems nėra aiškūs. 
Taigi turime kitus įtikinti 
dėl savo pozicijos teisėtu
mo, nes niekas nežino, kas 
bus artimoje ateityje.

Valstybės Departamento 
pareigūnai praėjusią savaitę 
sakė, kad dabar viskas yra 
ore. Jeigu ore - tai kaip tik 
laikas mums valdžios nugar 
kaulį sustiprinti, nes mūsų 
valdžia mato tik vieną kryp
tį, kad perestroika turi pasi
sekti, kad Sovietų Sąjungą 
turi išsilaikyti vieninga, ne
suskilusi. Kitokios nuomo
nės dar negirdėjome..

Tokioje situacijoje sovie
tai nepabijos pasaulio aki
vaizdoje su tankais riedėti 
Vilniaus ir Kauno gatvėmis. 
Bet jeigu iš Vakarų pasigirs 
griežtesnė pažiūra, tada - ir 
tik tada! - sovietai gali susi
laikyti. Dabar atrodo, kad 
Vakarai plotų, jeigu sovietų 
tankai riedėtų Viniaus gat
vėmis. Taip bent atrodo iš 
Valstybės Departamento pa
reigūnų pareiškimų, kaip 
vienas ’ekpertas' sakęs; "... 
gal Lietuva turės atidėti sa
vo laisvės siekį, kadangi pir
miausia visų gerbūvis yra 
svarbiausias (suprask, visų 
Sovietų Sąjungos žmonių 

gerbūvis).
Dabar, iš kitos pusės žiū

rint, iš optimistiškiausio taš
ko žvelgiant, gali būti ir ši
taip: prieškarinė logika oku
puotųjų kraštų atžvilgiu ne
galiojanti. Sovietų garsia
kalbis Vladimiras Posneris 
tokią nuomonę pareiškė 
Nightline televizijos progra
moje, nors jis to tikriausiai 
nekartojo Maskvos vietinėje 
programoje. Posneris sakė, 
kad pažiūros vyravo aname 
šimtmetyje, kad reikia turėti 
visą eilę užimtų kraštų šalia 
savo rubežių ir taip užsitver- 
ti barjeru nuo invazijos - 
atominiame amžiuje tokios 
sąvokos jau nebegalioja.

Tokia mintimi Posneris 
lyg įtaigoja, kad prinicipas, 
pagal kurį tie visi kraštai bu - 
vo užimti (sudaryti Sovietų 
Sąjungai apsaugos barjerą) 
neturi prasmės ir sovietams 
reikėtų jo nusikratyti. Reiš
kia, rusams tautybės dabar 
sudaro didžiausią bėdą. Ga
lima jas užgniaužti, bet pa
saulis to nenorės priimti. 
Geriausia būtų jomis nusi
kratyti ir tapti vienalytiška 
stipresne jėga, kurią sudary
tų tik rusų tautybės žmonės. 
Žinoma, atsiskirti nuo visų 
ne rusų tautų būtų kilni Gor
bačiovo vizija, o tuo pačiu 
rusų politinė jėga galėtų pa
kilti į aukštesnę plotmę, 
kaip ir kitų laisvų tautų.

Visi be abejo norėtume, 
kad taip būtų. Bet iki šiol, 
sekant kiekvienos dienos 
įvykius, ženklai rodo, kad 
Gorbačiovo žaidimas susi
laukia daug simpatijos iš Va 
karų ir galutinėje analizėje 
Maskva gali prieiti išvados 
panaudoti kietesnes priemo
nes prieš lietuvius.

Nuoširdžiai jums dėkoja 
me už įžvalgius ir įdomius 
komentarus apie dabartinę 
Lietuvos padėtį.

Juozas Stempužis 
"Tėvynės Garsai" radio 
programos vedėjas

LPN'S / RN’S
Start your New Year off right, become 
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facility. Your competence and compas- 
sion earn you a very special klnd of 
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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 Čir., 
Coraopolis, PA Tel. 412 ■ 331-6060.NURSE — RN, needed full lime on our 11-7am shift. 5 nights/wk, no weekends involved. we offer excellent sal- arv vvith paid benefits includino dental. For details call Director of Nurses 609-896-0016.
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LOS ANGELES LIETUVIAI
Šakienė

Solenizantas Liūdas Reivydas su dovana Los Angeles 
Tautiniuose namuose. W. Gilio nuotr.

LIŪDO REIVYDO AŠTUO
NIASDEŠIMTAS GIMTA
DIENIS

Bene vienas iš pakiliausių 
jausmų yra matyti susirinku
sią gentį ir giminų bei grupę 
artimų draugų atšvęsti vieno 

A. A.

ELENAI MARIJAI RAŠTIKIENEI- 
SMETONAITEI

iškeliavus amžinybėn, užuojautą, 
reiškiame dukroms LAIMUTEI 
DABRAVOLSKIENEI ir MEILUTEI 
ALKSNIENEI bei kitiems arti
miesiems.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Los Angeles skyrius

Veikliam patriotui, uoliam vi
suomenininkui, Amerikos Lietuvių 
Tarybos veiklos pirmūnui ir ALT val
dybos vicepirmininkui, teisininkui

A. A. POVILUI DARGIUI

mirus, giliai liūdime ir reiškiame 
nuoširdžią užuojautą velionio našlei 
GERTRŪDAI.

Amerikos Lietuvių Taryba

Mirus ALT S-gos Philadelphijos 
skyriaus nariui

JONUI AVIŽONIUI,

jo žmonai GENOVAITEI ir dukroms 
IRENAI ir GENOVAITEI su šeimo
mis, liūdesio valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

ALT S-gos Philadelphijos 
skyriaus nariai.

iš savųjų gimtadienį. Šį kar
tą ne tik gimtadienį atšvęsti, 
bet šeimos patriarchą Liudą 
Rcivydą pagerbti Los Ange
les Tautinių Namų salėn sau
sio 7-tą susirinko plati ir dide 
lė Rcivydų giminė ir būrys ti 
krų solenizanto draugų. Pat

sai energija ir jaunatve žydin 
tis aštuoniasdešimtametis 
Liūdas pajuokavo, kad iki 
šiol niekas jo amžiaus neži
nojo, o dabar "katė išlindo iš 
maišo".

Prie apkrautų stalų buvo 
gerti tostai, dainuota, juokau
ta (kur Liūdas yra, be juokų 
neapsieina) tarsi sveikinimo 
ir pagarbos žodžiai. Soleni
zanto vaikai - sūnūs Liudas 
ir Kęstas, dukros Birutė (so
listė Birutė Vizgirdienė) ir 
Aušrelė, gimnadienio proga 
tėveliui padovanojo visų ketu 
rių portretą, "kad nesibartu- 
mėte, jog ne gana dažnai mus 
matote".

Valio, ilgų, sveikų ir tokių 
pat žvalių metų mielam mūsų 
pasakoriui Liudui Reivydui!

Prie a.a. Elenos Raštikienės karsto atsisveikina dukros 
atvykusios iš Lietuvos - Meilutė Alksnienė ir Laimutė Dabra- 
volskienė. M. Banionio nuotr.

MIRĖ ELENA RAŠTI
KIENĖ

Sausio 14 d. Los Angeles 
mieste mirė Elena Marija 
Raštikienė, prieš penketą me
tų mirusio generolo Stasio 
Raštikio našlė. Velionė su 
šiuo pasauliu išsiskyrė po il
gos ir sunkios ligos, laukda
ma ir nesulaukdama iš Lietu-
vos atvažiuojančių paskutinį 
kartą atsisveikinti dukrų. 
Dvi Raštikiu Sibire išlikusios 
gyvos ir Lietuvon grįžusios 
dukros Meilutė Alksnienė ir
Laimutė Dabravolskienė
prieš pora metų pirmą kartą 
buvo atvykusios aplankyti 
jau tuomet labai sergančią sa
vo motiną, bet šį kartą suspė
jo tik į laidotuves.

A. A. Elena Marija Rašti
kienė, po prelato Jono Kučin
gio pravestų religinių apeigų 
Šv. Kazimiero bažnyčioje, 
sausio 20 d. gausaus būrio 
žmonių palydėta į Šv. Kry
žiaus kapines, kur ilsisi palai 
dota greta savo vyro. Prie 
karsto garbės sargyboje sto
vėjo ir karstą nešė šauliai, va 
dovaujami pirm. Juozo Pažė
ros. Velionė palaidota tauti
niuose rūbuose. Tautiniais
rūbais pasipuošusios susirin
ko nepriklausomoje Lietuvo
je buvusią Kunigaikštienės 
Birutės Draugijos pirmininkę 
paskutinį kartą pagerbti ir 
Los Angeles Birutietės.

Pernai spalio 27-28 d.d. VVashington, D.C., respublikonų 
suvažiavime išrinktas Amerikos Respublikonų Tautybių Grupių 
Tarybos pirmininku Kazimieras Oksas, o Liucijai Mažeikienei 
buvo paskirtas “Republican Ethnic Women of the Year” Avvard.

Atsisveikinimo žodį diplo 
matinio korpuso vardu tarė 
gen. garbės konsulas Vytau
tas Čekanauskas, šaulių var
du Juozas Pažėra, Bendruo
menės - Juozas Kojelis, Biru 
tiečių ir A. L. Tautinės S - 
gos vardu Rūta Šakienė. Su
giedota "Marija, Marija" ir

A. A.

NASTAZIJAI GAIDŽIŪNIENEI

mirus, jos vyrui BALIUI GAIDŽIŪ- 
NUI ir šeimai reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Aldona ir Jonas Paršeliūnai

Mielai
A. A.

NASTUTEI GAIDŽIŪNIENEI

mirus, jos vyrą BALĮ GAIDŽIŪNĄ, 
sūnų KĘSTUTĮ, dukrą RŪTĄ ir jų 
šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir 
drauge liūdime.

Regina ir Bronius 
Snarskiai

* KAZIMIERAS OK
SAS,naujai išrinktasis Ameri
kos (National) Respublikonų 
Tautybių Grupių Tarybos pir
mininkas, lankydamasis Los 
Angelėje gruodžio mėn. 22 
d. buvo pakviestas Kaliforni
jos respublikonų tautybių gru
pių tarybos pirm. Liucijos 
Mažeikienės posėdžiui pasi
tarti dėl rengiamo Los Ange
les mieste š.m. vasario mėn. 
23 ir 24 d.d. Amerikos Respu
blikonų Tautybių Grupių Ta
rybos suvažiavimo.

Posėdis įvyko p.p. Mažei
kų namuose. Pirm. L Mažei
kienė supažindino svečią, Ka 
zimierą Oksą, Atvykusį įš
Chicagos, su vietine Kalifor
nijos respublikonų tautybių 
grupių tarybos nariais. Buvo 
aptarti pasiruošimo darbai su 
važiavimui, pasidalinta res
publikonų rūpesčiais.

Lietuvos Himnas. Laidotu
vių dalyviai, pagal velionės 
pageidavimą, buvo pakviesti 
į parapijos salę pietums.
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Mylimai motinai ir močiutei
A. A.

ANTANINAI GELAŽIENEI

mirus, dukroms AMANDAI, AUDRO
NEI ir NIJOLEI, sūnui VALDUI, anū
kams ir visiems artimiesiems reiš
kiame širdinga užuojautą.

Clevelando Skautija

A. A.
ANTANINAI GELAŽIENEI

iškeliavus t amžinuosius namus, 
seses židinietes AMANDĄ, RAUDĄ ir 
ELENĄ jų šeimas ir visus artimuo
sius, gilaus liūdesio valandoje už
jaučiame.

Clevelando Vyresniųjų 
Skaučių Židinys

1990 METU 
LIETUVIU 

TAUTINIU DAINŲ 
ir ŠOKIU FESTIVALIUI 
LIEPOS 5-8 DIENOMIS

BALTIC TOURS
siūlo septynias išskirtinas 7. 10 ir 13 dienų 

keliones i 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 kelione.
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 - 15 dienų kelionė.
11 naktų Vilniuje, 2 naktys Zuriche. Svvissair linija. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tel. 617/965-8080 • Fax 617 - 332 - 7781

BOSTON
ATSISVEIKINIMAS SU 

INŽ. B. GALINIU

Atsisveikinimas su miru
siu sausio 13 d. inž. Broniu
mi Galiniu įvyko sausio 15 
d. Caspero laidotuvių namuo
se Dorchesteryje. Atsisveiki
nimą pravedė inž. dr. Jurgis 
Gimbutas, velionies nueitą 
gyvenimo kelią ir šakotą veik
lą apibūdino inž. Jonas Va- 
sys, atsisveikinimo kalbas pa 
sakė: Moterų Federacijos 
Bostono klubo pirmininkė 
Elena Vasyliūnienė, LB-nės 
Bostono apygardos pirminin
kas Česlovas Mickūnas, Ra
movėnų atstovas Martynas 
Dapkus, o maldą pravedė kle
bonas kun. Albertas Kontau- 
tas. Pagal velionies ir jo liku
sios šeimos pageidavimą vie
toje gėlių velionies atmini
mui lankytojai aukojo Lietu
vių Fondui. Tokių aukų gau
ta 2,000 dolerių. Šalia to dar 
75 doleriai paaukoti Tautos 
Fondui.

Velionis palaidotas sausio 
16 d. Forest Hills kapinėse 
po Šv. Mišių, kurias aukojo 
klebonas kun. Albertas Kon- 
tautas, asistuojamas kun. An
tano Baltrušiūno. Kapinėse 
trumpą atsisveikinimo kalbą 
pasakė LB-nės Bostono apy
linkės pirmininkas Dr. Ro
mas Buivydas, sugiedota 
giesmė "Marija, Marija" ir 
Lietuvos himnas, našlei Ire
nai Galinienei įteikta Lietu
vos trispalvė, kuria buvo ap
klotas velionies karstas. Šer
menyse ir laidotuvėse dalyva 
vo daug Bostono ir apylinkės 
lietuvių.

W E L D E R S
(Heli Are)

A growing company looking for skilled 
people able to work from blueprints and 
do own setups. Full time days, ovėrtime 
available. $24K to $26K to start. Clean 
vvorking 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>

MACHINIST 
Horizontai Boring Mill 
Operalers. immediate opening 
for aav and night shift posi
tions. Oualified condidates mušt 
be able to read blueprints and 
do their own sėt ups. Excellent 
nourly rate and night shift pre- 
m'um. Benefits include hospi- 
taliration ond life insurance, 
paid holidevs and paid vaca- 
tions.

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

1725 Clarkstone Rd.
Cleveland, OH 44112

(3-5)

TYPESETTER
Penta experience oreferred bul will 
train on system. Princelon Univer- 
sitv Press. Call for aopoinlmenl. 
609-896 2111, Ask for Ruth or Phil.

NURSES-RNs LPNs
FULL & PART TIME-ALL SHIFTS 

Work in a lovely suburbai setting on 
the Atlantic Oceon in ManhaHon 
Beach, Brooklyn w/public transporto- 
tion at ttie doorstep & plenty of free 
Darking availofcle. We are o 253-bed 
volunlory long term care fociHty offer- 
mg competitive salary, a comprehen- 
sive be neri t pockoge * a pieasont & 
protessionol vvorking environment. For 
more information please call: 

Suzanne Dovis, DNS

718-646-4441X 235 
MENORAH NURSING HOME 

1516 Onental Blvd, Bklyn NY 11235 
Eauol oppty employer m/f
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V

VASARIO 16-osios MI
NĖJIMAS CLEVELANDE

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

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

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

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

Lietuvių Namuose sausio 23 d. įvyko pristatymas kandida
tuojančio į Ohio seimą Eric Fingerhut. Lietuvių namų vardu svei
kina Zenonas Dučmanas, toliau matomi E. Fingerhut, Clevelando 
meras Mike VVhite ir kiti. V. Bacevičiaus nuotr.

H ‘Taupa
Lithuanian Credit Union 

Lietuvių Kredito ‘Kooperatyvas 

767 Lašt 185th Street

Ckvefand, 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, Automobilių ir Laivų Pirkimui, 
Namų Remontui (Home Eąuity), Namų Pirkimui (Mortgages)

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

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

Mūsų Tikslas: Ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.

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

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

Clevelando visuomenė 
prašoma gausiai dalyvauti.

Rengia ALT Skyrius ir 
LB Apylinkė.

Vilniaus pramoginės muzikos ansamblis “Oktava”, kuris koncertuos Clevelande vasario 4 dieną.

* ALDONA STEMPU- 
ŽIENĖ, viešnia solistė 
Heights Civic Orchestro, va
sario 13 d., antradienį, 8 v.v. 
dainuos operų arijas Cleve
land Heights gimnazijos Arts 
Center. Orkestrui diriguos 
Vincent L. Danner.

* 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.

* BRONĖ THOMAS 
-TAMOŠAITIENĖ, Euclid, 
Oh., atnaujindama Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 25 
dol. Ačiū.

* V. BACEVIČIUS prašo 
patikslinti parašą po jo nuo
trauką ( Dirva Nr. 4,11 psl.), 
kad ten yra ne grupė cleve- 
landiečių su artistais iš Lietu 
vos, bet grupė Clevelando 
vyr. sk. Židiniečių.

* SŪKURIO šokėjų gru
pėje sausio 27 d. Clevelande 
šoko ne Kamaičiai, kaip bu
vo skelbiama, bet garsūs 
estradinio šokio meistrai 
Norvaišos.

* Dr. V. MAURUTIS, 
Chesterland, Oh., užprenume
ravo Dirvą Broniui Mauru- 
čiui, St. Petersburg, Fl. Svei
kiname.

* V. A. STAŠKAI, Cleve
lande, užprenumeravo Dirvą 
Onai Kreivėnienei, Media, 
Pa. Sveikiname.

OPINTING & Pre-Press posl- 
Mvns Ovali. 4 color strlppers, 
camera operators & press- 
men. Excellent benefits wtth 
53 vear old Cumberlond Plo- 
teou buslness. Good worklnQ 
envlronment, no blo cltv ha»- 
sels. Send resume to: TAP 
Publlshlna Co., Attn: Steve 
Stone, P.O. Box 509, Cross- 
vllle, TN 38557.

LIETUVOS
NACIONALINĖS FILHARMONIJOS 

PRAMOGINĖS MUZIKOS ANSAMBLIO

"OKTAVA"KONCERTAS
1990 m. vasario 4 d., sekmadienį, 4 vai. p.p. 

Dievo Motinos auditorijoje

Ansamblio sudėtis:
Septynių instrumentalistų orkestras 

Solistai -
Liutauras Caprackas, tenoras 
Žilvinas Bubelis, baritonas

Šokėja-gimnastė-Lietuvos Miss Gracija 1989
Erika Meškauskaitė

Ansamblio vadovas - 
kompozitorius

Mindaugas Tamošiūnas

Bilietai gaunami pas
Romą Apanavičių 531-6995, 
Aušrą Babickienę 531-9329, 

Ingridą Bublienę 481-8854 vakarais 
ar 486-8692 dieną,

Dievo Motinos parapijos svetainėje 
sekmadienį po lietuviškų pamaldų 

ir pas platintojus.

Bilietų kainos: $10.00 ir $7.00, 
moksleiviams ir studentams $5.00. 

Koncerto rengėjai —
Clevelando Lietuvių Sporto Klubas "Žaibas"

* CLEVELANDO Skau
tų Pilėnų Tuntas ieško išnuo
mavimui garažo prie Dievo 
Motinos parapijos. Garažas 
reikalingas tunto inventoriui 
sudėti. Skambinti: ūkio ve

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delio E., William J. Sr.,

William J. Jakubs Jr. ir

Barbora Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185tti Street, Cleveland, Olio 44119 
Tel. [216) 531 7770

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

liams pastatyti.

4F

dėjui Vladui Bacevičiui
481-1016

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ



DIRVA
DIRVOS DEIMANTINIO 

JUBILIEJAUS CENTRINIO 
RENGIMO KOMITETO 
PRANEŠIMAS.

Visas aukas skirtas "dei
mantiniam vajui", prašome 
siųsti per centrinį komitetą. 
Ir kitais keliais siųstos aukos 
bus Dirvos rėmimui, bet ne
pateks į jubiliejinį leidinį. Į 
leidinį bus patalpintos tik tos 
aukos, kurios pasieks komite
tą prieš rugpjūčio 15-tą die
ną. Aukos gautos po tos die
nos, bus paskelbtos Dirvoje. 
Čekius rašyti: DIRVA-75 ir 
siųsti komiteto iždininkei, se
kančiu adresu: Ona Daškevi

A. A.

NASTUTEI EIDUKEVIČIUTEI 
GAIDŽIŪNIENEI

iškeliavus į Amžinybę negrįžtamai, 
liūdinti vyrą, dipl. agr. BALĮ, dukrą 
RŪTĄ, sūnų KĘSTUTĮ ir jų šeimos 
draugus bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir jungiamės į šeimos 
liūdėęt

Agr. Vaclovas Butkys 
Vincentas Padvarietis 
Kazimieras Bačauskas

A. A.

INŽ BRONIUI GALINIUI

mirus, jo žmoną IRENĄ, dukteris 
JŪRĄ ir GIEDRĘ bei jų šeimas 
gilaus skausmo valandoje širdingai 
užjaučiame.

Vytis ir Gražina Balsiai 
Vytas ir Valytė Balsiai 
Juozas ir Onutė Balsiai 
Algis ir Genė Valiūnai

Brangiam kolegai dipl. inžinieriui

BRONIUI GALINIUI

mirus, giliai užjaučiame žmoną 
IRENĄ ir dukteris JŪRĄ ir GIEDRĘ 
su šeimomis.

Jurgis ir Stasė Gimbutai

čienė, 7254 So. Troy St. Chi
cago, II. 60629.

Centrinio komiteto posė
dis įvyko sausio mėn. 15 d. 
Tautiniuose Namuose, Chica
goje. Posėdžiui vadovavo 
Irena Kriaučeliūnienė, komi
teto pirm. Buvo svarstomi 
jubiliejinio pokylio reikalai, 
kuris rengiamas spalio 21 d. 
puošnioje Martiniąue salėje. 
Taip pat jubiliejinio leidinio 
ir kiti klausimai. Darbas svar
bus ir didelis, tad lauktina ir 
platesnės visuomenės para
ma. Reikia remti savo spau
dą, kol dar ji gyva!

(jž)

DIRVOS ,FAX 
(216) 431-1614

ATITAISYMAS

Dr. Br. Nemicko laiške 
(Dirva Nr. 4, psl. 4) antroje 
skiltyje, antrame skirsnyje 
"Lietuvos persitvarkymo są
jūdis nesveikino ...” įvyko 
praleidimas, kas iškreipia 
prasmę. Turėjo būti:

"Lietuvos persitvarky
mo sąjūdis nesveikino Lie
tuvos komunistų partijos, 
persivilkusios rinkiminei 
propagandai parankesniais 
kailiniais. LP Sąjūdžio sei
mas, įvykęs Vilniuje 1990 
m. sausio 6 d., nutarė, kad 
Sąjūdis - kaip anksčiau, 
taip ir dabar - "yra politi
nė opozicija Lietuvos ko
munistų partijai ...", 
"kad LKP turi įvertinti 
savo praeitį ir įvardinti 
nusikaltimus prieš Lietu
vos gyventojus ir valsty
bę, pasmerkti bažnyčios 
persekiojimus, atsiriboti 
nuo tų nusikaltimų bei jų 
vykdytojų, likviduoti sa
vo senąsias struktūras ir 
atmesti buvusius veiklos 
metodus..."

Atsiprašome dėl klaidos.

* E. VARANKA, Clea- 
rendon, Dirvai paremti atsiun 
tė 25 dol. Ačiū.

* ONA DAŠKEVIČIE
NĖ, Chicagoje, Dirvos va
jaus komiteto iždininkė, at
naujindama prenumeratą, pri
dėjo auką 20 dol. Ačiū.

* KAZYS BAČAUS- 
KAS, Woodhaven, N. Y„ at
naujindamas Dirvos prenume
ratą, pridėjo auką 30 dol. 
Ačiū.

* ANTANAS GRINIUS, 
Dirvos korespondentas Det
roite, laikraščiui paremti at
siuntė 25 dol. Ačiū.

* V. KALENDRIENĖ, 
Weston, Ont., atnaujindama 
Dirvos prenumeratą, pridėjo 
auką 20 dol. Ačiū.

Į PARAMA DIRVAI |
Atnaujindami 
prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo
•

S. Krosniūnas, Shenvood .... 25.00
K. Gasparaitis, St P’burg. . . . . . . . 5.00
R. Melsbakas, Cleveiand. . . . . . . .  5.00
R. Nemickas, Highland. . . . . . . . . 25.00
V. Vameckas, VVaterbury. . . . . 15.00
S. Petravičius, Rancho Palos 20.00
Daytona Beach

Lietuvių Klubas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00
Balfo Detroito skyrius. . . . . . . . . . . 20.00
J. Stelmokas, Lansdowne. . . . . . .  5.00
V. Butkys, VVoodhaven. . . . . . . . 10.00
V. Sirutis, Los Angeles. . . . . . . . . . .  10.00
K. Česna, Worcester. . . . . . . . . . . . . . . .  10.00
J. Pilkauskienė, Hamilton. . . . . . . . 25.00
P. Mitalas, Jacksonville. . . . . . . . . . .  5.00
B. Simonaitis, Chicago. . . . . . . . . . 5.00
P. Steikūnas, Chicago. . . . . . . . . . . . . . 5.00
P. Kvedaras, Toronto .. . . . . . . . . . . . 10.00
V. Misiūnas, Elizabeth. . . . . . . . . . . 25.00
J. Žvynys, St. P’burg. . . . . . . . . . . . .  25.00
O. Frankevičius, Hammond . 10.00
K. Naudžius, Los Angeles. . . . . . 5.00
S. Mikalauskas, Cleveiand. . . . . 5.00
A. Pacevičius, Toronto. . . . . . . . . . . . 25.00
V. Kidolis, VVoodhaven. . . . . . . .  15.00
R. Gužulaitis, Indianapolis .... 10.00
Pr. Kidolis, RockyHill. . . . . . . . . . .  25.00
K. Civinskas, Brecksville. . . . . . . . 5.00
F. Valys, White Rock. . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
•
Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame.

* ADA SUTKUVIENĖ, 
Homevvood, III., atnaujinda
ma Dirvos prenumeratą, pri
dėjo auką 25 dol. Ačiū.

* Inž. ALGIS PAUTIE- 
NIS, ALT Clevelando sky
riaus pirmininkas, atnaujin
damas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 20 dol. Ačiū.

* JAUNUTIS ir DALIA 
GILVYDŽIAI, Franklin, 
Mich., atnaujindami Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 25 
dol. Ačiū.

* PRANAS KIDOLIUS, 
Dirvos skaitytojas, anksčiau 
gyvenęs Hartforde, mirė 

Mylimai sesutei

ONAI KARUŽIENEI

Lietuvoje mirus, mūsų mielą draugę 
BRONĘ MIKLIENĘ ir kitus gimines 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Jane ir Juozas Daunorai

A. A.

NASTAZIJAI GAIDŽIŪNIENEI

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

Pavyzdingumu spindėjusiai žmonai 
ir motinai

A. A.
NASTAZIJAI GAIDŽIŪNIENEI

mirus, jos vyrą laikraštininką ir 
VLIKO kūrėją BALĮ GAIDŽIŪNĄ, kor- 
porantus kolegas-sūnų KĘSTUTĮ ir 
dukrą RŪTĄ nuoširdžiai užjaučia
me.

Vytauto ir Ievos 
Kasniūnų šeima

A. A.

NASTAZIJAI GAIDŽIŪNIENEI

mirus, jos vyrui BALIUI, dukrai 
RŪTAI, sūnui KĘSTUČIUI reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir drauge 
liūdime.

Aldona ir Jeronimas V.
Dabrilai

Rocky Hill, Ct. slaugymo 
namuose. Dar prieš mirtį at 
siuntė Dirvai auką 25 dol. 
Dirva reiškia užuojautą gi
minėms ir artimiesiems.

* A.A. JUOZO TURČIN
SKO, buvusio Dirvos skaity
tojo, iš palikimo pagal velio
nio testamentą, Dirvai parem 
ti atsiuntė 100 dol. jo bičiulis 
Juozas Vaineikis. Ačiū.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

DIRVOS
PRENUMERATĄ

Vladas Šniolis
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