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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Komevoliucija?
Kaip keičiasi vardai ir jų reikšmės

Vytautas Meškauskas

Jokia kariuomenė nę- 
sulaikys idėjos, kuriai 
pribrendo laikas.

Tą VictorHugo posakį pa
citavo atsisveikindamas su 
Europa prezidentas Bush. 
Iš tikro Rytų Europos ko
munistinės valdžios savo 
pusėje turi jėgą, tačiau jos 
nesugebėjo panaudoti vyk
stančiom permainom sulai
kyti. Dar daugiau — jos 
pačios apsižiūrėjo, kad per
mainos reikalingos.

Bushas dalyvavo Pary
žiuje įvykusioje 7 svarbiau
sių pramonės šalių viršūnių 
konferencijoje, kuri sutapo 
su Prancūzijos revoliucijos 
200 metų sukaktim. Toji re
voliucija paskelbė labai ma
sinančius šūkius: Libertė, 
Egalitė Fraternitė. Laisvė, 
lygybė ir broliškumas dar 
ir šiandien gražiai skamba 
ypač skriaudžiamųjų ausy
se. Tie gražūs šūkiai buvo 
paskandinti 17,000 revoliu
cijos aukų kraujuje. Tai 

Dr. Leonas Kriaučeliūnas pakviestas 
į VLIKo valdybą

Tautų naikinimas Sovietų Sąjungoje

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto valdybos pir
mininkas dr. Kazys Bobelis pakvietė į Vliko valdybą žinomą vi
suomenininką, Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos pirmininką 
dr. Leoną Kriaučeliūną.

Liepos 22 d. Vliko taryba savo posėdyje šį Vliko pirmininko 
aktą patvirtino.

buvo irgi prisiminta, tačiau 
dėl to nesijaudinta. Revoliu
cijos metu išgalvota maši
na galvom kirsti — giljoti
na patarnavo modeliu ... 
auskarams ir kitiems pa
puošalams. Tik New Yorke, 
visų emigrantų prieglobs
tyje, buvo atlaikytos pa
maldos už nužudyto kara
liaus ir jo žmonos vėles.

Iš pačios revoliucijos, 
kaip žinome, nedaug kas li
ko. Vietoje nugalabinto ka
raliaus netrukus atsirado 
imperatorius. Ir dabar mi
nint 200 metų vargšų revo
liuciją puotavo turtingiau
sių valstybių atstovai. Kaip 
ilgainiui keičiasi vardų 
reikšmė! Kruvini smurto 
įvykiai duoda progos visuo
tinam pasilinksminimui.

Tai nereiškia, kad aš bū
čiau ’senojo režimo’ šalinin
kas. Permainos tvarkoje bū
tinai reikalingos, tačiau ar 
nebūtų gražiau, jei pvz. ru-

(Nukelta į 4 psl.)

Tūkstančiai žmonių užpildė Kalnų parką ir Trijų Kryžių kalno pašlaitę Vilniuje, stebė
dami dar vieną stebuklą, atstatytus Trys Kryžius, kuriuos bolševikai buvo nugriovę. Birželio 14 
kardinolas V. Sladkevičius pašventino kryžius, o minia prieš išsiskirstydama sugiedojo „Lietuva 
brangi”. Pauliaus Lileiko nuotr. (Mažoji Lietuva)

Dabar Ženevoje vykstan
čioje Tarptautinės darbo 
organizacijos konferencijo
je žadama patobulinti kon
venciją, kurios tikslas yra 
apsaugoti vietinių, iš seno 
tam tikroje teritorijoje gy
venančių tautų teisę nebūti 
iš jos iškeldintoms ar iš
stumiamoms.

Sovietų darbo ministeri
jos atstovas Piotras Gon- 
čarukas konferencijoje pri
pažino, kad jo krašte kai 
kurių tautų kultūrai gre
sia sunykimas. Jis sakė, 
kad Sov. Sąjungoje milijo
nai žmonių susiduria su to
kiu spaudimu, kuris kitur 
jau sunaikino ištisas tau
tas.

Sovietinėje Aukščiausioje 
taryboje kai kurie tauty
bėms atstovaujantieji de
legatai pavaizdavę, kokį 
liūdną vaizdą jų gyvenamo

se teritorijose sudaro aplin
kos sunaikinimas, kultūrinė 
asimiliacija. Vienas deputa
tas papasakojo apie evenkų 
sritį šiaurės Sibire, kur yra 
apie milijonas kvadratinių 
kilometrų teritorijos ir gy
veno ten net 26 skirtingos 
tautinės grupės. Tačiau dėl 
pramonės plėtimo ta sritis 
virto „mirties zona”.

Daugiausia gal ir jo pa
sakojimu remiantis būsian
ti pakeista konvencija, ku
ri reikalaus, kad tautos ap
gyvendinta žemė būtų ne
liečiama, kaip jos nuosavy
bė, ir asimiliacija ten ne
turi veržtis.

MOLDAVIJOS 
REIKALAVIMAS

Riaušės Uzbekistane, Ta
džikistane, ir žuvusiųjų 
skaičius ten vis didėja.

O prieš kurį laiką sujudo 
ir Moldavija, ta iš Rumu
nijos 1940 m. užgrobta te
ritorija. Tą užgrobimo su
kaktį jie paminėjo kaip 
liūdesio dieną 40,000 de
monstracija, su Rumunijos 
na — spalvų vėliavomis, 
nna — spalvų vėliavomis. 
Pagrindiniai jų reikalavi
mai, kaip ir iki šiol, grą
žinti spaudos reikalui ru
munišką raidyną vieton so
vietų primestos kirilicos ir 
valstybine kalba kad būtų 
moldavišką.

Reikalaujama taip pat, 
kad atsistatydintų partijos 
ir vyriausybės vadai ir bū
tų sudaryta nauja Moldavi
jos respublika, įjungiant į 
ją dar Bukoviną, kuri bu? 
vo atimta iš Rumunijos ir 
padovanota Ukrainai.

(Nukelta į 2 psl.)
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SAVAITINE POLITIU^^

Sovietijos angliakasių streikas. - Gorbačiovo nauju bėdų pradžia.
- Lenkijos prezidento rinkiniai. - Kiek pasikeitė 

sovietų saugumas? ----------------------- 1
Neseniai, kalbėdamas per 

Vengrijos TV, B. Jelcinas 
įspėjo, kad jei Sovietijos 
būklė nepasitaisys, už po
ros metų reikia laukti dide
lių nemalonumų. Atrodo, 
kad bėdos prasidėjo anks
čiau negu jis numatė. Pir
miausia Vakarų Sibire, bet 
netrukus ir Ukrainoje pra
sidėjo angliakasių streikai. 
Laisvojo ūkio santvarkoje 
darbininkų streikai yra nor
malus reiškinys, kuriuo nie
kas labai nesistebi, nors 
kartais jie yra susiję ir 
su politiniais sumetimais. 
■Streikams tačiau sunku ras
ti vietos komunistinėje są
rangoje, kur visa valdžia 
priklauso kompartijai. Iš. 
tikro vienos rūšies darbi
ninkams mūsų atveju ang
liakasiams sunku reikalauti 
tik didesnio atlyginimo, jei 
jie jau dabar gauna dau
giau už gydytojus ar pro
fesorius. Už tat ir Sovieti
jos angliakasių reikalavi
mai buvo kitokie negu ka- 
p i t a listiniame pasaulyje, 
kur paprastai reikalaujama 
tik pakelti atlyginimą ir pa
gerinti darbo sąlygas. Tie
sa, jie taip pat reikalavo 
geresnių darbo sąlygų, virš
valandžių už naktinį darbą,

Tautų naikinimas..
LIETUVOS SĄJŪDIS 

PASITARNAVO 
BALTARUSIAMS

Britų ”The Guardian” 
dienraštis birželio 26 d. iš
sispausdino savo korespon
dento Maskvoje Jonathan 
Steele reportažą, šįkart iš 
Vilniaus, apie baltarusių 
intelektualų ir politinių vei
kėjų suvažiavimų Lietuvos 
sostinėje. Lietuvos Sąjūdis 
parūpino jų suvažiavimui 
profesinių sąjungų salę, nes 
Baltarusijos komunistų par
tijos pirmasis sekretorius 
Jefrėmas Sokolovas uždrau
dė jiems susirinkti Minske, 
ir buvo įsakyta neduoti nie
kur salės. Net ir kitoms 
respublikoms buvo daromas 
spaudimas, kad neleistų, 
nes tie organizatoriai esą 
ekstremistai. Partijos sky
riams buvo įsakyta griežtai 
pasielgti su tais partiniais, 
kurie prisidės prie to orga
nizuojamo populiaraus fron
to pertvarkai remti.

Susirinkę buvo 361 de
legatas ir posėdžiavo dvi 
dienas. Virš pastato plevė
savo nepriklausomos Balta
rusijos raudonos ir baltos 
spalvų vėliavos. Po ilgų gin
čų, kai išsiskirdavo nuomo
nės dėl tikslų, kurių siekia
ma, birželio 25 d. sutarta, 

bet kartu jie pageidavo 
daugiau sau teisių anglių 
kasyklų administracijoje.

Streikui jau prieš porą 
savaičių prasidėjus, Gorba
čiovas nesigriebė griežtų 
priemonių. Jis pasiuntė po
litinio biuro narius tartis su 
streikininkais ir pažadėti 
patenkinti dalį j ų reikalavi
mų, kad ir dalinas patenki
nimas, privertė spontaninio 
sąjūdžio vadus streiką at
šaukti, tačiau tai nepaten
kino eilinių darbininkų, ku
rie, savo vadams pareiškę 
nepasitikėjimą, nutarė ne
grįžti į darbą. Jais pasekė 
Kuznecko baseino angliaka
siai, kurių produkcija yra 
reikalinga viso krašto ūkiui. 
Gorbačiovas už tai apkalti
no ... kompartiją, kuri lai
ku nepasirūpinusi pataisyti 
darbininkų ūpą.

Simboliška, kad streikas 
nutraukė darbą ir Stacha- 
novo kasykloje. Kaip atsi
mename, Stachanovas bu
vo darbininkas, padvigubi
nęs savo darbo našumą ko
munizmo garbei. Vėliau pa
aiškėjo, kad viskas buvo 
propagandos triukas ir pats 
Stachanovas mirė nusigė
ręs. Būdinga, kad streikuo
jančius rodė ir sovietinė

(Atkelta iš 1 psl.)

kad Baltarusija turi būti 
nepriklausoma valstybė, ku
ri tvarkytųsi pagal demo
kratijos, humanizmo ir so
cialistinio teisingumo prin
cipus.

Fronto pirmininku išrink
tas archeologas, vadovau
jąs antistalinisintei organi
zacijai Atminimas Zienonas 
Pazniekas, kuris, be kita ko, 
prieš porą metų Kuropatuo- 
se .netoli Minsko, surado 
masinį Stalino aukų kapą.

žinoma, susirinkimą jie 
galėjo sušaukti, tegu ir ne
legaliai savo krašte. Bet 
Pazniakas sakęs: ”Mes pa
sukom į Lietuvą, nes norė
jom jaustis laisvai ir pato
giai. Mes taip pat norėjom 
išvengti susidūrimo, ko par
tijos vadovybė būtų norė
jusi”.

Nesutarimai buvo kilę dėl 
to, ko reikia siekti. Apie 
ketvirtadalis delegatų siū
lė pasitenkinti daugiau tik 
socialiniais reikalais ir ma
žiau rūpintis tautinėmis 
problemomis. Toks nusista
tymas būtų derinęsis su 
pernykščiu komunistų par
tijos konferencijos Maskvo
je nutarimu.

12 procentų delegatų su
darė partiniai, 75 procentų 
— baltarusių tautybėse as
menys. (b) 

TV. Jie šaukė, kad 'pusiau 
priemonės’ jų nepatenkins 
ir jie reikalauja pagerinti 
jų būklę kaip darbininkų ir 
vartotojų.

★
Trečiadienį vyko Lenki

jos prezidento rinkimai. 
Kaip žinia, 'apskrito stalo’ 
konferencijoj tarp kompar
tijos ir Solidarumo buvo su
tarta, kad dideles teises tu 
rintis prezidentas bus ko- 
nistas, tiksliau dabartinis 
partijos bosas gen. Jaru- 
zelskis. Suskaičiavęs baldus 
jis pamatė, kad naujas par
lamentas — seimas ir se
natas kartu — gali jo neiš
rinkti. Jis tada aiškino, kad 
jam kaip kariui netinka 
vaikščioti pas atstovus, pra
šant balsuoti už jį. Už tat 
nenorįs būti kandidatu. Vė
liau jis tą pažiūrą pakeitė, 
teigdamas, kad paskutinių 
10 metų socialinių įvykių 
logika jį verčia nepasitrauk
ti iš pradėto darbo.

Lenkijos parlamente yra 
566 atstovai. Komunistų 
kartu su jų klausančių dve
jų smulkių partijų — vals
tiečių ir demokratų atsto
vais — yra 300. Išrinkimui 
yra reikalinga paprasta vi
sų posėdyje dalyvaujančių- 
atstovų dauguma. Jaruzels- 
kis tačiau būkštavo, kad už 
jį gali nebalsuoti kai kurie 
aršūs komunistai už nuo
laidas Solidarumui. To są
jūdžio atstovai dieną prieš 
rinkimus atmetė pasiūlymą 
visiems balsuoti prieš Jaru- 
zelski. Tame susirinkime 
teisės prof. A. Stelma- 
chowski pasiūlė kai kuriems 
Solidarumo nariams apleis
ti rinkimų posėdį, kad tuo 
būdu Jaruzelskis galėtų su
rinkti dalyvaujančių atsto
vų daugumą. Rašytojas ir 
žurnalistas Adam Minik, 
vienas įtakingiausių Solida
rumo narių, ragino savo ko
legas galvoti politiškai. Gir
di, jei galima su valdžia su
sitarti dėl Solidarumo daly
vavimo joje, reikia ir bal
suoti už tame susitarimo iš
rinktą kandidatą.

Per balsavimą Jaruzels
kis buvo išrinktas preziden
tu tik vieno balso dauguma.

★
Po 44 m. pertraukos susi

tarta atnaujinti diplomati
nius santykius tarp Vatika
no ir Lenkijos.

★
Iš patyrimo žinome, kad 

Sovietiją tvarko KGB. Net 
ir dabar KGB gali atšaukti 
kitų sovietų institucijų iš
duotą įvažiavimo visą vi
sai nesiaiškindama. Liepos 
14 d. pirmą kartą Sovieti
jos istorijoje KGB viršinin
kas pasirodė Aukščiausia

■ Iš kitos pusės
Tik dabar sužinojau, kad P. LIETUVIO redaktorius 

B. Nainys savo leidinio gegužės mėn. Nr., skųsdamasis^ 
kad 'viskas apsivertė aukštyn kojom’, užkabino ir mane. 
Girdi, anksčiau svečius iš Lietuvos laikėm bolševikų šni
pais, o dabar jiems šaukiame valio, šokame kartu, bu
čiuojamės ir t.t. Viskas apvirto aukštyn kojom, nes:

”Juk Lietuvoje žmonės nepasikeitė, per naktį 
naujos kartos neužaugo. Tie patys okupantai ir tie 
patys okupuotieji. Ar tie buvę raudoni maskva- 
berniai staiga nepasidarė nekalti balti angelėliai ?” 
"žinoma, ras būdų savo elgesį pateisinti ir plyt
galių mėty to jai, ir kiti burnoto j ai... Gal geriau 
būtų visa tai pamiršti, nors bendruomenės premi
jom tokių spjaudalių apdovanoti gal ir nederėtų’*.

AKIRAČIŲ spaudos apžvalgininkas H. žemelis tur
būt po ilgesnio galvojimo ’išfiguravo’, ką Nainys turi 
galvoje. Pacitavęs aukščiau minėtą, jis nuo savęs pridėjo: 

”žurnalizmo premiją... neseniai gavo žino
mas reorginės 'bendruomenės’ apologetas Dirvoje 
Vyt. Meškauskas”.

Jau prieš tai mane nuo Nainio puolimų užstojo 
DRAUGO populiariausias skilties HORIZONTAI auto
rius. Ačiū už tai. Draugą tik nelaimėje pažinsi...

Dabar telieka kažkokio priepuolio ištiktą redaktorių 
nuraminti, kad iš tikro niekas neapvirto aukštyn kojom. 
Greičiau tik grįžo į normalų stovį. Visų pirma yra skir
tumas, kai kas atvažiuoja okupanto pavedamas ar savo 
noru paviešėti, pasižmonėti ir apsipirkti. Antra, vėlesnių 
svečių sutiktus organizavo ne Bendruomenė, bet pavie
niai asmenys ar ad hoc susidarę komitetai. Bet Nainys 
tarp eilučių nori duoti suprasti, kad pasikeitimai Lietu
voje yra Bendruomenės nuopelnas. Ji dabar jaučianti 
didesnę atsakomybę ir dar ryžtingiau sieksianti Lietuvai 
padėti. Iš tikro ateities istorikas apie Bendruomenės lig
šiolinę veiklą galės tik štai ką konstatuoti: .

”... politiniai... Bendruomenė tik sutelkė visas 
savo jėgas kovai už aukų rinkimo monopolį per 
Vasario 16 d. minėjimus”.

Sužibėjus vilčiai, kad Lietuva gali išsivaduoti be 
JAV ar Kinijos pagalbos, tokie pasivaikštinėjimai debesų 
pakriaušėm jau nebedaro įspūdžio ir Bendruomenė susi
laukė progos ne aukštyn kojom vaikščioti, bet virsti kuL 
tūrinių ir kitokių ryšių su kraštu palaikymo institucija 
ar net išsivadavusios iš Maskvos priežiūros Tėviškės 
draugijos Amerikos skyrium. Reikėtų pagalvoti ir apie 
naujos emigrantų bangos iš Lietuvos atvykimą. Ji gali 
būti didesnė už 1948-50 m. m. (vm)

jai Tarybai. Tas pareigas 
nuo pereitų metų spalio 
mėnesio eina Vladimir A. 
Kriučkov. Pradėjus posėdį 
Maskvos deputatas ir buvęs 
olimpinis sunkumų kilnoji
mo čempionas Vlasov KGB 
pristatė kaip 'pavojų demo
kratijai’. Estijos deputatas 
Marju Lauristin, Tartu uni
versiteto profesorius, pasa
kojo apie atsitikimius, kada 
neišlaikę egzaminų studen
tai buvo kviečiami virsti 
apmokamais šnipais, tada 
Jie išlaikysią ir egzaminus. 
B. Jelčins teigė, kad KGB 
turi savo informatorių kiek
vienoje Sverdlovskio įmonė
je, tačiau per paskutinius 
dešimt metų nepagavo ne 
vieno šnipo.

Kriučkov teisinosi, kad 
KGB neturinti savo infor
matorių, bet tik ’pagelbinin- 
kus’, kurie padeda kovoti 
tik prieš organizuotus nu
sikaltimus ir užsienio agen
tus. Paprastų sovietų pilie
čių telefoniniai pasikalbėji
mai neesą KGB sekami.

Iki savo paskyrimo KGB 
bosu Kriučkov dirbo jos 
užsienio departamente, ku
ris nesulaukė ne vieno žo
džio kritikos. Nors kai ku
rie deputatai iškėlė visą ei
lę 'nešvarų' KGB darbų, 
Kriučkov buvo vis dėlto di

dele dauguma Aukščiausios 
Tarybos balsų patvirtintas. 
Iš 542 deputatų prieš jį bal
savo tik 6 ir 26 susilaikė.

★
N. Y. TIME pasirodė pa

sikalbėjimas su vyr. Sovie
tijos cenzorium V. R. Bol- 
dyrev’u. Į klausimą, ar 
dabar jau galima paskelb
ti, kad koks nors politbiuro 
narys turi meilužę, po ilgo 
galvojimo jis atsakė, Jog 
artimasi prie to, kad gali
ma būtų skelbti ir tokias 
privataus gyvenimo smulk
menas. Jis tačiau atsisakė 
paskelbti kriterijus pagal 
kuriuos sprendžiama, ką 
galima ir ko negalima skelb
ti. Tokiu būdu ir toliau nė
ra kaip pasipriešinti jo 
sprendimams.
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Masinis susirinkimas
ELTOS Informacijos tar

nyba palaikanti reguliarų 
ryšį su Lietuvos Laisvės 
Lyga, Helsinkio grupe ir 
kitomis okupuotos Lietuvos 
politinėmis ir visuomeninė
mis organizacijomis dabar 
susijungusiomis į Lietuvos 
Nepriklausomybės Sąjungą, 
gavo pranešimą, kad liepos 
12 d, Lietuvos Nepriklau
somybės Sąjunga sušaukė?, 
masinį susirinkimą prie Le
nino paminklo Lukiškio aik
štėje, Vilniuje, šis susirin
kimas buvo sušauktas pa
minėti taikos sutartį kurią 
Leninas pasirašė su Lietu
vos respublika 1920 m. lie
pos 12 d. Masinis susirin
kimas priėmė nutarimą ku
rį persiuntė VLIKui:

1. Griežtai pareikalauti 
iš SSSR vyriausybės, kad 
būtų tuojau atšaukti visi 
nukrypimai kuriuos įvykdė 
SSSR valstybės vadovai po 
Lenino mirties, grubiai, ne 
vienu atveju, sulaužė sutar
tį kurią su Lietuvos respub
lika pasirašė Leninas.

2. Kad Lietuvai būtų su
grąžintos visos žemės ku
rias minėta sutartimi Lie

Jaunas klaipėdietis irgi demonstruoja už nepriklausomą 
Lietuva "Tarybinės Klaipėdos" nuotr.

tuvai pripažino pats Leni
nas.

3. Kad nieko nelaukiant 
būtų iš Lietuvos išvesta vi
sa okupacinė kariuomenė, 
kuri sulaužė Lenino pasira
šytą sutartį 1940-tais me
tais birželio 15-tą dieną įsi- 
verždama į Lietuvą ir ją 
okupuodama.

4. Kad pagal Lenino pa
sirašytą sutartį Lietuvai 
būtų sugrąžintos visos me
no, mokslo ir istorinės ver
tybės įvairiu laiku ir įvai
riais būdais iš Lietuvos iš
gabentos į Rusiją, pvz. Lie
tuvos Metrika.

5. Vyriausią Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą prašo
me veikti pagal šia mūsų 
priimtą rezoliuciją žadinant 
viso doro pasaulio sąžinę, 
kad jis aiškiai ir konkre
čiai pasisakytų už nepri
klausomos Lietuvos vals
tybės atkūrimą.

6. Rezoliucija priimta 
daugiatūkstantinės minios 
Lukiškio aikštėje prie Le
nino paminklo Vilniuje 
1989-tais metais liepos 12- 
tą dieną.

(ELTA)

Von Ribbentrop: Dery
bos su Rusija buvo prasidė
jusios jau anksčiau. Mar
šalas Stalinas 1939 m. ko- 

_ vo mėn. savo kalboje pada
rė tam tikras užuominas, 
kad jis pageidauja turėti 
geresnius santykius su Vo
kietija. Aš patiekiau tą 
kalbą Adolfui Hitleriui ir 
paklausiau jo, ar męs ne
turėtume pabandyti išsiaiš
kint, ar ta užuomina neturi 
ką nors tikro savyje. Iš pra
džių Hitleris abejojo, bet 
vėliau jam ta idėja tapo la
biau priimtina. Ėjo dery
bos dėl komercinės sutar
ties, ir per tas derybas su 
Fuehrerio leidimu, aš ban
džiau išsiaiškinti Maskvo
je dėl galimybės tikro til
to tarp nacional-socializmo 
ir bolševizmo ir ar dviejų 
šalių interesai negali paga
liau būti suharmonizuoti.

Dr. Horn: Kaip išsivystė 
Sovietų Rusijos komercinės 
atstovybės Berlyne santy
kiai su jūsų ministeriu 
Schnurre?

Von Ribbentrop: Minis
terio Schnurre derybos da
vė vaizdą per reliatyviai 
trumpą laiką, iš kurio aš 
galėjau prileisti, kad Sta
linas rimtai galvojo savo 
prakalboj. Tada pasikeista 
telegramomis su Maskva, 
kas rugpiūčio vidury prive
dė prie Hitlerio pasiuntimo 
telegramos Stalinui, po to 
Stalinas, atsakydamas į te
legramą, pakvietė įgalioti
nį į Maskvą. Tikslas, kuris 
buvo diplomatiškai paruoš
tas, buvo sudaryti nepuoli
mo paktą tarp dviejų šalių.

Dr. Horn: Ar yra tikra, 
kad jūs buvote pasiųstas į 
Maskvą kaip įgaliotinis?

Von Ribbentrop: Taip, 
tai yra žinoma.

Dr. Horn: Kada jūs skri- 
dote į Maskvą, ir kokias 
derybas jūs ten vedėte?

Von Ribbentrop: Rugpiū
čio 22 d. vakare aš atvykau 
į Maskvą. Stalino ir Moloto
vo duotas priėmimas buvo 
labai draugiškas. Iš pradžių 
mes turėjom dviejų valan
dų pasikalbėjimą. Per tą 
pasikalbėjimą buvo išdisku
tuotas visas kompleksas 
rusų-vokiečių santykių. Re
zultatas buvo, pirma, dvie
jų šalių bendras noras pa
remti jų santykius visai 
nauja baze. Tai turėjo bū
ti išreikšta nepuolimo pak
te. Antra, dviejų šalių in
teresų sritys turėjo būti 
apibrėžtos; tas buvo pada
ryta slaptu papildomu pro
tokolu.

Dr. Horn: Kokie atvejai 
buvo liečiami slaptam pa
pildomam protokole? Koks 
buvo jų turinys ir koki po
litinė bazė?

Von Ribbentrop: Aš no
rėčiau pasakyti, iš viso pir- 
ma, kad tas slaptas proto
kolas buvo minimas tame

Taip vaizduojamas Hitlerio-Stalino sandėris vienoje de
monstracijoje Vilniuje... Pauliaus Lileikio nuotr.

teisme keletą kartų. Aš kal
bėjau labai atvirai per de
rybas su Stalinu ir Moloto
vu, ir rusų džentelmenai, 
taip pat naudojo aiškią kal
bą su manimi. Aš nubrėžiau 
Hitlerio norą, kad abi šalys 
pasiektų aiškų susitarimą, 
ir, žinoma, aš taip pat kal
bėjau apie kritišką padėtį 
Europoj. Aš pasakiau rusų 
džentelmenams, kad Vokie
tija darys viską išrišti pa
dėtį Lenkijoj ir išrišti sun
kenybes taikingai, kad bū
tų pasiektas draugiškas su
sitarimas, nežiūrint visko.

Tačiau aš nepalikau abe
jonių, kad padėtis yra rim
ta ir kad yra galima, kad 
ginkluotas konfliktas gali 
prasidėti. Tai buvo aišku ir 
be to. Abiems valstybinin
kams, Stalinui, kaip ir Hit
leriui, tai buvo teritorijų 
klausimas, kurias abi šalys 
prarado po nelaimingo ka
ro. Todėl, yra klaidinga 
žvelgti į tuos dalykus iš ki
to punkto. Ir kaip Adolfas 
Hitleris buvo nuomonės, 
kurią aš pareiškiau Mask
voje, kad vienu ar kitu bū
du ta problema turi būti iš
spręsta tai taip pat rusų 
pusė matė aiškiai, kad tai 
yra toks reikalas.

Mes svarstėme tada, kas 
turėtų būti daroma iš vo
kiečių pusės ir kas iš rusų 
pusės ginkluoto konflikto 
atveju. Demarkacijos lini
ja buvo sutarta, kaip yra 
žinoma, kad nepakenčiamos 
lenkų provokacijos atveju, 
ar karo atveju, būtų siena, 
kad vokiečių ir rusų intere
sai lenkų teatre negalėtų ir 
neturėtų susikirsti. Gerai 
žinoma siena buvo sutarta 
pagal upių Vyslos, Sano ir 
Bugo linija lenkų teritori

joj. Ir buvo sutarta, kad 
konflikto atveju teritorijos, 
gulinčios į vakarus tų upių, 
būtų vokiečių interesų sri
tis, ir tos į rytus būtų rusų 
interesų sritis.

Yra žinoma, kad vėliau, 
po karo prasidėjimo, tos zo
nos buvo užimtos iš vienos 
pusės vokiečių ir iš kitos 
pusės rusų kariuomenės. Aš 
noriu pakartoti, kad tuo lai
ku aš turėjau įspūdį, iš 
abiejų iš Hitlerio ir Stali
no, kad teritorijos — kad 
tos lenkiškos teritorijos ir 
taip pat kitos teritorijos, 
kurios buvo nubrėžtos tų 
interesų srityse, apie ką aš 
kalbėsiu tuojau — kad tos 
buvo teritorijos, kurias abi 
šalys prarado po nelaimin
go karo. Ir abu valstybinin
kai be abejonės buvo nuo
monės, kad jei tos terito
rijos — jei, aš norėčiau pa
sakyti, paskutinė proga ras
ti protingą sprendimą tas 
problemas išspręsti — tai 
iš tikro buvo Adolfui Hit
leriui pateisinimas tas te
ritorijas įjungti į Vokiečių 
Reichą kita kokia procedū
ra.

Virš to ir apie tai, yra 
žinoma taip pat, kad kitos 
interesų sritys buvo api
brėžtos, atsižvelgiant į Suo
miją, Baltijos valstybes ir 
Besarabiją. Tas buvo dvie
jų didelių galybių interesų 
nustatymas, numatant tai-, 
kingą sprendimą, kaip ir 
sprendimą karu.

Dr. Horn: Ar yra tikslu, 
kad tos derybos buvo spe
cifiniai tiktai atvejui, kad, 
remiantis nepuolimo paktu 
ir politiniu susitarimu tarp 
Rusijos ir Vokietijos, jei

(Nukelta į 4 psl.)
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Nuernbergo 
teisme...

(Atkelta iš 3 psl.) 
nebūtų galima išspręsti len
kų klausimą diplomatiškai?

Von Ribbentrop: Prašau 
pakartoti klausimą.

Dr. Horn: Ar yra teisin
ga, kad buvo aiškiai pa
reikšta, kad tas išsprendi
mas buvo numatytas tiktai 
tuo atveju, kad, nežiūrint 
nepuolimo pakto su Rusija, 
lenkų konfliktas negalėtų 
būti išspręstas diplomati
nėmis priemonėmis ir kad 
sutartis būtų efektyvi tik
tai tuo atveju?

Von Ribbentrop: Taip, tai 
taip yra. Aš pareiškiau tuo 
laiku, kad vokiečių pusėj 
viskas bus daroma išspręs
ti problemą diplomatiniu ir 
taikiu keliu.

Dr. Horn: Ar Rusija pa
žadėjo diplomatinę pagalbą 
ar geranorišką neutralumą 
sąryšy su tuo sprendimu?

Von Ribbentrop: Tai ga
li būti matoma iš nepuoli
mo pakto ir iš visų konfe
rencijų Maskvoje, kad taip 
tai buvo visiškai aišku ir 
mes buvome įsitikinę tuo, 
kad jei dėl lenkų laikysenos 
karas prasidėtų, Rusija už
ims draugišką nusistatymą 
link mūsų.

Dr. Horn: Kada Jūs su
grįžote iš Maskvos ir ko
kios rūšies padėtį Jūs ra
dote Berlyne?

Von Ribbentrop: Nepuo
limo Patkas su Sovietų Ru
sija buvo užbaigtas 23 d. 
24 d., aš išskridau į Vokie
tiją. Aš iš pradžių maniau, 
kad skrisiu pas Fuehrerį, į 
Bergof Berchtesgaden, bet 
skrendant ar anksčiau — 
aš nežinau tiksliai — aš bu
vau prašomas atvykti į Ber
lyną.

(X tom., psl. 267-269)
★

Von Ribbentrop: Mano 
antras vizitas į Maskvą bu
vo reikalingas, besibaigiant 
lenkų žygiui. Aš išskridau 
į Maskvą į rugsėjo pabai
gą, ir tuo laiku aš buvau 
ypatingai širdingai priim
tas. Padėtis buvo tokia, kad 
mes turėjom sukurti aiš
kias sąlygas lenkų teritori
joj. Sovietų kariai buvo už
ėmę rytų Lenkijos sritis, ir 
mes buvom užėmę vakarinę 
dalį iki demarkacijos lini
jos, anksčiau sutartos. Da
bar mes turėjom nustatyti 
aiškią demarkacijos liniją.

OPPORTUNITY FOR
JOURNEYMEN

to work and live in congenial community.
DIE MAKERS 

DRAFTSMEN / DESIGNERS 
with some grinding experience 

SHEET METAL SET-UP MEN 
have own tools.

Apply, call or write 
PERFECTION PRODUCTS

555 N. 650 E. • LEBANON, IN. 46052
TEL. (317) 769-3284

(26-29)

Mes taip pat norėjom su
stiprinti mūsų ryšius su 
Sovietų Rusija ir nustaty
ti širdingus santykius su 
jais.

Susitarimas buvo pasiek
tas Maskvoje, nustatant 
aiškią liniją Lenkijoj, ir 
ekonominė sutartis, nusta
tant ekonominius sintykius, 
buvo visai nauja bazė. Vi
sapusiška sutartis, regu
liuojanti žaliavų pasikeiti
mą buvo numatyta ir vė
liau sudaryta. Tuo pat me
tu tas paktas buvo politiš
kai išplėstas į draugystės 
sutartį, kaip gerai yra ži
noma. Vienas klausimas 
buvo likęs, kas link Lietu
vos teritorijos. Dėl labo nu
statyti ypatingai pasitikė
jimo santykius tarp Mask
vos ir Berlyno, Fuehreris 
atsisakė įtakos į Lietuvą ir 
leido Rusijai dominuoti Lie
tuvoj pagal tą antrą sutar
tį, taip, kad dabar buvo 
aiškus taip pat tarp Vokie
tijos ir Sovietų Rusijos su
sipratimas teritorinių pre
tenzijų atžvilgiu.

Dr. Horn: Ar yra teisin
ga, kad 1940 m. birželio 
mėn. 15 d. įteikus ultima
tumą, Rusija okupavo visą 
Lietuvą, neišskiriant tos 
dalies, kuri buvo vokiečių, 
nepainformavę Reicho vy
riausybės ?

Von Ribbentrop: Jokio 
specialaus susitarimo dėl to 
nebuvo, bet yra gerai ži
noma, kad tos sritys buvo 
iš tikrųjų okupuotos.

Dr. Horn: Kokios paskes
nės rusų priemonės vertė 
Hitlerį susirūpinti rusų nu
sistatymu ir intencijomis?

Von Ribbentrop: Įvairūs 
dalykai vertė Fuehrerį bū
ti truputį skeptišku dėl ru
sų laikysenos. Viena buvo 
Baltijos valstybių okupaci
ja, ką aš tik minėjau. Kita 
buvo Besarabijos ir šiauri
nės Bukovinos okupacija 
po prancūzų žygio ir apie 
ką mes buvome paprastai 
painformuoti be jokio ank
stesnio pasitarimo. Rumu
nijos karalius klausė mūsų 
patarimo tuo metu. Fuehre
ris iš lojalumo Sovietų pak
tui patarė Rumunijos kara
liui priimti rusų reikalavi
mus ir evakuoti Besarabiją.

(Bus daugiau)
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Komevoliucija...
(Atkelta iš 1 psl)

sų revoliucija pasektų ke
liais metais vyresnės už 
prancūzų, amerikiečių revo
liucijos pavyzdžiu su daug 
mažesniais nuostoliais, bet 
nustatyta tvarka revoliuci
jos laimėjimams įteisinti ir 
išlaikyti. O britai moder
niais laikais sugebėjo klau
syti subrendusių idėjų be 
didesnių sukrėtimų.

Tas prisiminimas šiandien 
yra labai aktualus. Ar gali 
komunistų partija pravesti 
naują revoliuciją — per
tvarką ir pati išlikti gyva? 
Atrodo, jog pats vardas, 
susijęs su tokiu milžinišku 
kraujo praliejimu, kad 
prancūzų revoliucijos aukos 
atrodo visai smulkmeniš
kos, turėtų būti nepriimti
nas. Tačiau su juo pačioje 
Sovietijoje išaugo trys ge
neracijos, okupuotoje Lie
tuvoje dvi. Jiems komuniz
mas nebūtinai turi būti 
keiks mažodžiu. Pagaliau 
daugiau galvojama apie 
kasdieninių poreikių paten
kinimą, o ne jau senus įvy
kius. Kūjis ir pjautuvas 
taip pat tinka auskarams 
kaip giljotina!

Gal geriau būtų, jei Gor
bačiovas pasiskelbtų iš kar
to caru ar diktatorium. Bet 
tam turbūt dar nebuvo pri
brendęs laikas. Eidamas 
mažiausio pasiprieši n i m o, 
keliu jis įsitvirtino parti
jos generalinio sekreto
riaus, o dabar ir valstybės 
prezidento postuose. Dėl to 
jam atiteko nedėkingas už
davinys kartu tempti ir su
bankrutavusią partiją. Tai 
trukdo pertvarkai, bet kar
tu ją ypač sąjūdžio pradžio
je ir apsaugojo.

Lietuvoje, pvz. dabar pri- 
skaitomi 208 tūkstančiai 
Tarybų Sąjungos komparti
jos narių. Į ją per pirmąjį 
š. m. pusmetį įstojo 993 
nauji nariai, pašalinti 338, 
jų tarpe 124 savo noru, ką 
anksčiau buvo sunku net 
įsivaizduoti. Net ir dabar 
kaip matome atsiranda 
keli šimtai, kurie mano, 
kad dalyvauti partijoje 
yra naudinga ar tarnybi
niais sumetimais net būti
nai reikalinga.

Gorbačiovui pažadinus 
s n a udžiantį nacionalizmą, 
iškilo pageidavimas, kad 
partija turi atstovauti ne 
tik lokalinius darbininkų ir 
inteligentų interesus, bet ir 
tautinius, o tam jau reika
linga tikrai atskira partija. 
Logiškai, tai jau turėtų bū
ti LIETUVIŲ kompartija, 
tačiau pripažįstant ir kitų 
toje pačioje teritorijoje gy
venančių tautų teises apsi
stota prie LIETUVOS kom
partijos steigimo. Būdinga, 
kad 1946 m. Lietuvoje vei
kiančioje kompartijoje bu
vo tik 24,3% lietuvių, tik 
šeštam dešimtmetyje jų 
skaičius sudarė daugiau 
kaip pusę, 1975 m. 68,4%.

Logiškai galvojant, ly
giai taip pat kaip ir asme-

MIELI TAUTIEČIAI, 
LIETUVIAI, 

GYVENANTYS ĮVAIRIOSE 
PASAULIO ŠALYSE

Nuo amžių prie gintarinės Baltijos prigludusi mūsų 
brangi tėvynė — Lietuva. Krauju ir prakaitu ją laistė 
protėviai, gindami nuo priešų ir augindami duoną savo 
vaikams. Kaip motina gimtoji žemė ciaudė mus prie 
krūtinės taikos ir negandų metais, į kiekvieno širdį 
įliedama meilės ir tautinės vienybės jausmą. Tačiau ne 
visus sugebėjo ji apsaugoti nuo atšiaurių istorijos vėtrų. 
Per Lietuvą praūžę du pasauliniai karai, politinių sant
varkų pasikeitimai, duonos ir žmogiškos šilumos ne
pritekliai išblaškė lietuvius po įvairias pašauto šalis. 
Ir tai, kad šiandien trečdalis tautos gyvena svetimose 
žemėse — skaudi istorijos lemtis.

Mes visada ieškojome artumo vieni su kitais, per 
valstybių sienas ir vandenynus perteikdami vieni ki
tiems širdžių šilumą ir artimųjų ilgesį. Prieš 56 metus 
drąsūs lakūnai Steponas Darius ir Stasys Girėnas „Li
tuanika" perskrido Atlantą. Tragiška šios kelionės baig
tis, bet didvyrių vardai visiems laikams įrašyti mūsų 
tautos istorijoje. Po sunkių pokario dešimtmečių Lietu
va vėl pakilo ir atgimsta. į mūsų širdis vėl grįžta tikėji
mas savo tauta, jos ateitim. Ir vėl mes tiesiame kelią per 
Atlantą. Iš Klaipėdos uosio drąsūs Lietuvos vyrai trimis 
jachtomis pirmą kartą per Ailantą išplaukia į Niujorką. 
Jų maršrutas beveik sutampa su tuo, kurį 1933 me
lais padangėje nubrėžė „Lituanika". Atgal į Klai
pėdą plauks ir tautiečiai, užaugę anapus Atlanto. Klai
pėdiečiai lauks jų. Lietuvių buriuotojų žygiui įamžinti 
Danės upės krantinėje, ten, kur išlydėsime jachtas, bus 
įtvirtinti trys bronziniai knechtai. Tegul bylos jie mums 
ir ateities kartoms, kad gimtas krantas visada laukia 
savo vaikų, kad mūsų Tėvynė per amžius viena. Prie jų 
įrengsime skverą, kurį norėtume pašvęsti menui. Klai
pėdoje jau 12 metų vyksta skulptorių simpoziumai, o 
juose sukurti darbhi statomi Mažvydo parke. Kitą, 1990 
metų vasarą, j Klaipėdą norėtume pakviesti užsienyje 
gyvenančius lietuvius skulptorius. Džiaugsimės, jei jūsų 
darbai papuoš skverą. Ten pat krantinėje miestas res
tauruoja pastatus, kurie tiktų užsienyje gyvenančių lie
tuvių menininkų kūrinių galerijai.

Nuo Baltijos krantų emigracijos biurų garlaiviai mū
sų tautiečius išplukdė po visą pasaulį. Bendromis pas
tangomis Klaipėdoje įkūrę užsienio lietuvių dailės ga
leriją ir skulptūrų skverą. įamžintume jų atminimą ir mū
sų tvirtėjančius tautinius saitus.

Mes kreipiamės į Jus, brangūs tautiečiai, gyvenantys 
įvairiose pasaulio šalyse, sveikindami Jus, linkėdami 
Jums laimės ir sveikatos, ir prašome paremti mūsų su
manymą. Šiam kreipimuisi į Jus klaipėdiečiai pritarė 
palydėdami mūsų narsiuosius buriuotojus. Visu įparei
gotas pasirašo .

Klaipėdos rrreslo iLiauojes jaeputatų 
tarybos vykdomojo tyomifetc/pinnininkas 
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nišku Gorbačiovo atveju, 
būtų lengviau įvesti per
tvarką, jei Persitvarkymo 
Sąjūdis, gavęs didelį tautos 
pasitikėjimą, perimtų val
džią. Toji tačiau liko kom
partijos žinioje, nors val
džios vadai naujoje politi
nėje atmosferoje turi ieško
ti tautos pritarimo. Bra
zauskas, kalba, yra labai 
populiarus ir tokiu būdu ga
li išgelbėti... kompartiją.

Kaip kartais likimas su
sikloja, parodo Vengrijos 
pavyzdys. Ten už 1956 m. 
sukilimą prieš sovietus 1958 
m. buvo pakartas kompar
tijos vadas Imre Nagy, ku
rio žemiški palaikai tik šį 
mėnesį susilaukė iškilmin
gų laidotuvių. Jo vieton pa
skirtas Janos Kadar mirė 
tuoj po tų laidotuvių. Ir jis 
buvo iškilmingai palaidotas, 
nes nors buvo griežtas, ta
čiau Vengrijos ūkį pradėjo 
laisvinti iš komunistinės ne
sąmonės. Nesenai, pertvar

kos vėjams pradėjus stiprė
ti, Kadar neteko ne tik sa
vo pozicijų, bet prieš pat 
mirtį buvo pašalintas iš jam 
specialiai įsteigto CK gar
bės pirmininko posto. Jį pa
lydint kalbėjo dabar Ven
griją valdančios ’ketvirtu- 
kės’ veikėjai, kurie patys 
nukentėjo jo valdymo lai
kais. Jie visi pasakė velio
nį iškeliančias kalbas. Tarp 
tų dvejų laidotuvių prezi
dentas Bushas Budapešto 
Kari Markso universitete 
pasakė kalbą apie laisvės, 
demokratijos ir kapitalisti
nės sistemos privalumus. 
Per rinkimus Vengrijoje 
komunistai dar gali surink-. 
ti nemažai balsų. Turbūt iš 
gilaus gyvenimo patyrimo 
mūs protėviai jau seniai 
nusprendė: kaip pavadins^ 
— nepagadinsi.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ
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if KŪRYBA
Dr. Kęstutis J. Valiūnas Tarnaujant Lietuvai 

Žvilgsnis i praeitį. Lietuvos okupacijos. Kova už laisvę. 
Rezistentų koalicija. Vlikas. S. Kudirkos šuolis 

Haisvę. Helsinkio nutarimai.
Dr. Antanas Butkus

Autorius šią knygą dedi
kavo tiems, kurie kovojo ir 
dar tebekovoja už Lietuvos 
laisvę. Knyga yra suskirs
tyta j trylika skyrių. Dau
gumoje tai aprašyti žymes
ni įvykiai, susiję su rezis
tenciniais pasipriešinimais,
k., a. Simo Kudirkos drama
tinis šuolis į laisvę, Pabal- 
tiečių pasaulinė konferenci
ja, Helsinkio sutartis ir ko
va už žmogaus teises. Pa
grindinė tų įvykių jung
tis tai Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas 
(VLIKas) ir dr. K. Valiū
no, kaip ilgamečio jo pir
mininko asmeniniai išgyve
nimai, biografija ir jo įna
šas į lietuvių išeivijos po
litinę veiklą.

Pirmasis skyrius yra iš- 
tiesų Lietuvos istorijos ški
cas. Jo tikslas — supažin
dinti skaitytojus ir ypatin
gai išeivijos lietuvių jauni
mą su Lietuvos praeitim, 
jos kultūra ir aspiracijom 
būti ir likti nepriklausoma 
valstybe. ”Nors Lietuvos is
torija, kultūra ir siekimai 
yra neatskiriamai susiję su 
Vakarų pasauliu, tačiau jos 
teritorija nelegaliai tebėra 
užglobta Sovietų Sąjungos”, 
įžangoje rašo dr. K. Valiū
nas. Nežiūrint labai nepa
lankių istorinių aplinkybių, 
lietuviai pajėgė sukurti ir 
išlaikyti stiprų tautinį cha
rakterį ir turtingą bei spal
vingą ir savitą kultūrą. 
Nors tauta nuolatos patir
davo ne tik dvasinį, bet ir 
fizinį genocidą, ji pajėgdavo 
sukaupti vidines jėgas ir 
demokratinius idealus, ku
rie yra neatskiriamai su
jungti su esminiais žmo
gaus lūkesčiais bei siekiais. 
Okupacijų metu vienas 
trečdalis lietuvių buvo su
naikinti sovietų ir nacių 
k o n centracijos stovyklose, 
ar nukankinti kalėjimuose. 
Deja, Vakarų politiniai va
dovai dažnai yra indiferen
tiški mažų tautų, kaip Lie
tuva, likimui. Kai kurie iš 
jų net galvoja, kad Pabal
tijo tautų likimas jau ga
lutinai išspręstas ir todėl jų 
išlaisvinimas nebėra įmano
mas. Gi dabartiniai įvykiai, 
kurie vyksta po šios kny
gos pasirodymų, kalba ką 
kitą ir užtat dr. Valiūno 
tvirtinimas, kad kovos už 
Lietuvos išlaisvinimą turės 
būti sėkmingos, jau dabar 
pradeda pasitvirtinti.

Lietuvos istorijos apy
braiža daugumoje skirta 
jaunesniems mūsų kartoms. 

čia aptarta lietuvių kalbos 
kilmė, pabrėžtas jos pana
šumas su sanskritų, graikų 
ir lotynų kalbomis ir „tuo 
pačiu didelis skirtingumas 
nuo slavų kalbų. Nuo trylik
tojo šimtmečio lietuvių ku
nigaikščiai kovojo prieš ru
sus ir lenkus. Karalius Min
daugas pirmasis (1253 m.) 
apkrikštijo Lietuvą. Tačiau 
dėl karaliaus nužudymo lie
tuviai vėl atsivertė į pago
nis.

Ilgus metus lietuviai ko
vojo prieš kryžiuočių orde- 
ną, kuris norėjo Lietuvą 
kardu apkrikštyti, kol pa
galiau Vytautas 1410 m. 
ties Žalgiriu sutriuškino 
kryžiuočius. Deja, Liublino 
unija (1569 m.) su lenkais 
suvaržė Lietuvos suvereni
tetą, padarydama ją lyg 
Lenkijos provincija. To pa
sėkoje 1795 m. įvyko Len
kijos-Lietuvos padalinimas 
ir Lietuva atiteko Rusijai, 
kuri per 120 metų ją valdė, 
žiaurus jų režimas uždrau
dė net spaudą Lietuvoje. 
Užuot nutautinus, Lietuvo
je gimė stiprus pasiprieši
nimas. Knygos lietuvių kal
ba buvo spausdinamos Ryt
prūsiuose. Tuo metu pasi
rodė ”Aušra”, ”Varpas” ir 
”Tėyynės Sargas”. 1904 m. 
rusai buvo priversti atšauk
ti knygų spausdinimo drau
dimą.

Laike Rusijos revoliuci
jos (1905 m.) buvo suor
ganizuotas Didysis Vilniaus 
ansamblis, kuris pareikala
vo autonominės demokrati
jos Lietuvai su Vilniaus 
miestu, o 1918 m. vasario 
16 d. Vilniaus Taryba pa
skelbė Lietuvos nepriklau
somybę, kuri tęsėsi tik dvi
dešimt du metus, nes ją už
gniaužė Sovietų okupacija. 
Pirmoji Sovietų okupacija 
buvo labai žiauri — išdras
kyta krašto ekonomija, kul
tūrinis gyvenimas suvaržy
tas ir virš 30,000 lietuvių 
buvo išvežta į Sibirą. 1941 
m. prasidėjo vokiečių-rusų 
karas, kuriame Lietuvos 
laisvės kovotojai-partizanai 
užėmė susisiekimo mazgus 
Kaune, Vilniuje ir kituose 
Lietuvos miestuose. Sukili
me dalyvavo apie 100,000 
vyrų ir 2700 iš jų buvo už
mušti, ar sunkiai sužeisti.

Karui tik prasidėjus Lie
tuvos aktyvistai paskelbė 
nepriklausomybę. Buvo su
daryta provizorinė vyriau
sybė su Juozu Ambrozevi- 
čium priešakyje. Toji vy
riausybė rugpiūčio 5 d. buvo

vokiečių suspenduota. Gi 
1943 m. lapkričio 25 d. bu
vo sudarytas VLIKas bu
vusių politinių partijų pa
grindu. Pirmasis VLIKo 
pirmininkas buvo Steponas 
Kairys, o Adolfas Damušis 
ir Balys Gaidžiūnas buvo 
išrinkti v i c epirmininkais. 
VLIKas paruošė politinę 
deklaraciją. To pasėkoje
1944 m. balandžio mėn. vo
kiečiai suareštavo aštuonis 
VLIKo narius.

Sovietų armijai besiarti- 
| nant į Lietuvą, VLIKas su- 
l darė savo delegaciją Vokie
tijoje su Mykolu Krupavi
čium, Rapolu Skipičiu ir 
Vaclovu Sidzikausku. Vo
kietijoje VLIKo delegacija 
rūpinosi savo kolegų išlais
vinimu, kurie buvo suvežti 
į Vokietijos kalėjimus. De
legacija taip pat pasiuntė 
keletą memorandumų į 
Jungtines Tautas dėl So
vietų tęsiamų lietuvių de
portacijų kai virš 115,000 
lietuvių tuo metu buvo iš
vežti į Sibirą.

1945 m. pavasarį susior
ganizavo 30,000 partizanų, 
pasiruošusių kovoti prieš 
Sovietų terorą. Jų kovos 
tęsėsi iki 1952 metų ir to
se kovose žuvo daug tūks
tančių partizanų. Tolimes
nei kovai tęsti jie persime
tė iš miškų į pogrindį. Vo
kietijoj VLIKo pastangomis 
buvo įsteigta Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė (PLB) 
ir tai buvo didžiausias 
VLIKo aktas išeivijos lietu
viams suorganizuoti.

Knygoje daug autoriaus 
biografinių žinių, nes jis 
pats anksti įsijungė į tau
tos laisvinimo pastangas. 
Dar būdamas Kauno Jėzui
tų gimnazijos moksleiviu 
jis suorganizavo moksleivių 
partizanų būrelį ir jam va
dovavo. Dr. Valiūnas stu
dijas tęsė čekloslovakijoje 
ir Austrijoje, kur turėjo 
geras sąlygas išmokti sve
timas kalbas. Tas jam daug 
padėjo politinėje veikloje, 
įskaitant ir vadovavimą 
VLIKui.

1951 m. dr. Valiūnas su 
šeima atvyko į JAV ir ap
sigyveno New Rochelle prie 
New Yorko. Čia gyvenda
mas jis užmezgė ryšius su 
tarptautinės prekybos biz
nieriais ir įsteigė keletą 
prekybos kompanijų. Profe
sinis darbas sudarė jam ge
ras finansines sąlygas ir 
pradėjo užmegsti kontaktus 
su įtakingais Vakarų vals
tybių prekybininkais ir dip-

Dr. Kęstutis J. Valiūnas, Vliko garbės pirmininkas.

lomatais. Daug keliauda
mas po užsienį jis turėjo 
progos iškelti Lietuvos rei
kalus. šios reprezentacijos 
VLIKo iždui buvo gratis, 
kas, neturint didelių resur
sų buvo didelis pliusas, ša
lia to, dr. Valiūnas pralei
do daug laiko lankydamas 
Lietuvių Bendruomenės vie
netus JAV-se, Kanadoje, 
Pietų Amerikoje ir Euro
poje. 1966 m. jis buvo iš
rinktas VLIKo pirmininku 
ir kaip toks aplankė dauge
lį kraštų ne tik Europoje, 
bet taip pat Australiją, Ja
poniją ir Korėją, kur Vati
kano sekretorijato pagalba 
pe rten dirbantį V. J. Bulai
tį suėjo į kontaktą su įta
kingais katalikų žmonėmis. 
Šalia atstovybių lankymo ir 
komunikatų ruošimo Valiū
no vadovaujamas VLIKas 
reagavo į įvairius įvykius, 
jų tarpe Bražinskų byloje 
bei Simo Kudirkos drama- 
tinam pabėgime iš rusų lai
vo bei Romo Kalantos susi
deginimo tragedijoje, šie 
įvykiai pareikalavo daug 
pastangų iš VLIKo ir ypa
tingai iš jo pirmininko.

Dr. Valiūnas buvo Pa- 
baltiečių Santalkos pirmi
ninkas, kai vyko Helsinkio 
konferencija. VLIKo valdy
ba rūpinosi, kad toje kon
ferencijoje Vakarų vadovai 
neišduotų Pabaltijo kraštų. 
Helsinkio konferencijai bu
vo išsamiai pasiruošta ir 
aktyviai dalyvauta, nors 
tos didžiulės pastangos ne
atnešė lauktų rezultatų. 
Konferencijoje daly vavę 
Vakarų valstybių diploma
tai pasirašė Helsinkio aktą 

visai nepaminėdami Pabal
tijo valstybių reikalo^ nors 
buvo jame rašytas bendras 
susitarimas, kad ateityje 
Europos valstybių sienos 
galės būti pakeistos. Sienų 
pakeitimas bus galimas 
tiktai diplomatinių derybų 
būdu. Svarbiausias Helsin
kio susitarimo momentas, 
tai žmogaus teisiu aktas, 
kuris įgalino organizuoti 
Helsinkio susitarimo stebė
tojų grupes, kurios stebėjo 
Helsinkio nutarimų vykdy
mą. Tokia stebėtojų grupė 
buvo susiorganizavusi ir 
Lietuvoje. Saharovo vizito 
metu Vilniuje buvo aptar
ta Maskvos Helsinkio gru
pės, kuriai vadovavo plačiai 
žinomas fizikas Juris Orlo
vas. Disidentas Viktoras 
Petkus vadovavo lietuvių 
grupei.

1976 metais Lietuvos 
Helsinkio grupė paskleidė 
savo manifestą Vakarų val
stybių žurnalistų tarpe. 
Lietuvos rezistentų grupė 
palaikė glaudžius ryšius su 
Sovietų disidentais Mask
voje. Abi grupės aktyviai 
reiškėsi disidentiniuose są
jūdžiuose ir tas buvo dide
lė staigmena ne tik Mask
vai, bet taip pat Vakarų 
pasauliui. Helsinkio susita
rimas reikalavo, kad kas 
keturi metai būtų peržiūrė
tas tų susitarimų vykdy
mas. Tuo reikalu pirmoji 
konferencija buvo Belgra
de. Tuometinis JAV prezi
dentas Carteris žmogaus 
teises laikė viena iš svar
biausių sutarčių su Sovie
tais. Jo vyriausybė tam rei-

(Nukelta į 6 psl.)
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(Mums rašo
NEI ŠIS, NEI TAS...

Bent kelis kartus per- 
skaičiau straipsnį ”Kas ir 
kam turėtų bučiuoti ran
kas?”, „Dirvos” birželio 22 
d. numeryje ir niekaip ne
galiu suprasti, ką rb norėjo, 
pasakyti.

Suminėjo poetus dr. V. 
Kudirką ir P. Vaičaitį, caro 
valdžios persekiotus, per- 
anksti džiova mirusius; B. 
Sruogą ir K. Inčiūrą, miru
sius Sibire; A. Miškinį, 
praradusį sveikatą Sibire, 
grįžusį į ok. Lietuvą mirti. 
Jiems priešpriešiais prista
to, neseniai ok. tėvynėje 
apsilankiusį, poetą Bernar
dą Brazdžionį ir cituoja 
”Draugo” korespon de n t o 
rašinį, kaip tauta sutiko 
poetą: ”... jį apsupo buvę 
Sibiro tremtiniai, išnešė jį 
ant rankų, siekė bučiuoti 
rankas. Pagarba ir meilė 
liejosi per kraštus. Verkė 
seni ir jauni...” Toliau rb 
rašo: . ar nekrūpteli šil
ta, balta ir švelnaus delno 
ranka, kurią siekia bučiuo
ti Sibiro tremtinio lū
pos ...”

Kaip gaila, kad mūsų 
tarpe atsiranda tokių, ku
rie nei buvę, nei matę, tik 
pasikliovę ”on dit” (paska
lomis) jaučiasi turį teisę 
suniekinti niekuo nekaltą 
žmogų-poetą, kurio eilėraš
čiai nešė laisvės viltį pa
vergtiems — tėvynėje, — 
buvo gyvybės talismanu Si
biro tremtyje. Reikėjo rb 
tuo metu būti ok. Lietuvo
je, pamatyti, ir iš tremti
nių lūpų išgirsti, kodėl B. 
Brazdžionis jiems ne vien 
tik poetas, bet pranašas 
ateinančios laisvės dienos! 
Reikėjo pasižiūrėti į trem
tinių rankose laikomus po
ezijos rinkinius, gyvybe ri
zikuojant išsivežtus į trem
tį, ėjusius iš rankų į ran
kas; ranka perrašytus ei
lėraščius, metų metais slėp
tus. Reikėjo pamatyti B. B. 
veidą, kai jis didžiai sujau
dintas, su meile ir kuklumu 
pasirašinėjo, įrašinėjo de
dikacijas į savo poezijos, 
nuo ilgų metų ir dažno skai
tymo jau tik lapais pavir
tusius, rinkinius!

Ir tik tada „rūstintis!” 
Ar rb matė, kaip Brazdžio
niui tremtiniai siekė bu
čiuoti rankas ? Ar matė, 
Brazdžionio reakciją į tai? 
Prieš klausiant B. B. ”ar 
nekrūpteli, šilta, balta ir 
švelnaus delno ranka...” 
tegu rb pats savęs paklau
sia ar jam nekrūptelia ne 
tik ranka, bet ir sąžinė, po 
inicialais pasislėpus, tokia 
nepagrįsta pagieža įžeisti 
ne tik poetą, bet ir skaity
tojų inteligenciją?

Dabar ne Stalino laikai, 
niekas neįsakinėja tremti
niams ką daryti, kaip dary
ti. Jeigu tremtiniai jaučia 
poetui tokią meilę ir pagar
bą, tai yra grynai jų rei
kalas. jei gėlėmis jam ta-

(312) 436-0197

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBA
LITHUANIAN-AMERICAN COMMUNITY OF THE U.S.A., INC.

2713 VVest 71st St., Chicago, IL 60629

S. o. s.
Reikalinga skubi pagalba Lietuvai!
JAV Lietuvių Bendruomenės krašto valdyba ragina visus išeivijos lietuvius jungtis prie 
Lietuvos žmonių pastangų reikalaujant panaikinti Molotovo-Ribbentropo pakto pasekmes. 
Lietuvoje tikimasi surinkti 2 milijonus parašų. Prisidėkime ir mes rinkdami parašus 
savo ir amerikiečių tarpe. Išeivijoje surinkti parašai bus įteikti Jungtinėms Tautoms. 

Lietuvoje paruošta ši peticija, kuri bus jų įteikta Sovietų Sąjungos, Vakarų ir Rytų 
Vokietijų vyriausybėms ir Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui:

TSRS, VFR, VDR VYRIAUSYBĖMS, SNO GENERALINIAM SEKRETORIUI

1939 m. rugpjūčio 23, rugsėjo 28 ir 1941 m. sausio 10 d., slaptaisiais protokolais prie vadinamo 
Molotovo-Ribbentropo pakto, Lietuva tapo derybų tarp Vokietijos Reicho ir Tarybų Sąjungos 
objektu. 1940 m. birželio 15 d. Lietuva buvo raudonosios armijos okupuota, o rugpjūčio 3 d. 
aneksuota — prieš Lietuvos gyventojų valią įjungta į TSRS sudėtį.

Vokietijos Reicho ir Tarybų Sąjungos vyriausybių politiniai ir kariniai veiksmai Tautų Sąjungos 
narių Lietuvos, Latvijos ir Estijos atžvilgiu yra grubus tarptautinės teisės pažeidimas.

Reikalaujame, kad TSRS, VFR, VDR vyriausybės paskelbtų Molotovo-Ribbntropo pakto slap
tuosius protokolus neturinčiais juridinės galios nuo pat jų pasirašymo momento.

Reikalaujame, kad TSRS likviduotų Molotovo-Ribbentropo pakto pasekmes, išvestų iš Pabalti
jo valstybių savo okupacinę kariuomenę ir leistų valstybių tautoms pačioms nustatyti 
politinę-socialinę santvarką Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
Prašome SNO Generalinį Sekretorių atsiųsti atstovus stebėti, kaip bus vykdomi laisvi rinkimai 
Pabaltijo valstybėse.

Išsiskirpkite ir pasidauginkite 7 psl. spausdinamą peticijos vertimą į anglų kalbą ir 
surinkę parašus siųskite JAV LB krašto valdybai, 2713 West 71st Str., Chicago, IL 60629, 
prieš Molotovo-Ribbentropo pakto 50 metų sukaktį 1989 rugpjūčio 23 dieną.

JAV LB Krašto Valdybos vardu,

Dr. Antanas
Pirmininkas

kus kloja — jų reikalas ... 
Jie, perėję pragarą žemėje, 
neklausia nei rb, nei KGB 
”ar galima?”

Reikėjo rb būti B. Braz
džionio apsilankymo pas 
Petrą Cidziką metu, pasi
klausyti jų pokalbio, — ta
da vargu, ar būtų drįsęs 
taip niokoti žmogų, kurį 
taip gerbia ir myli visa tau
ta. Gali klysti vienas žmo
gus, keli žmonės, bet visa 
tautą?

Iš viso rb straipsnis — 
nei šis — nei tas; aukštai
tiškai tariant ”nei nešt, — 
nei vežt”, — labai neaiš
kus.

Ko gi rb, pats išnešęs 
kailį iš Lietuvos, nepalikęs 
nei sveikatos, nei kaulų Si
bire, nori iš B. Brazdžio
nio? Ar Lietuva būtų jau 
laisva, jei ir B. B. būtų ver
gavęs Sibire, statęs ”didžią- 
ją” tėvynę, palikęs kaulus 
amžino įšalo žemėje, pažy
mėtus tik mediniu kryže
liu? Ar rb širdį gelia, kad
B. Brazdžionį sutiko ok. 
Lietuvoje, kaip jis pats, kad 
rašo: ”... tokio didingo
vaizdo dar nėra buvę visoje

Tarnaujant Lietuvai..
(Atkelta iš 5 psl.) 

kalui skyrė daug dėmesio. 
VLIKas taip pat aktyviai 
reiškėsi Belgrado konferen
cijoje, plačiai paskleisda
mas dokumentinę medžiagą 
apie prasižengimus žmo
gaus teisių klausimu Sovie
tų Sąjungoje.

Knyga parašyta gera ang
lų kalba. Tuo ji galėtų būti 
plačiai panaudota visų tų, 
kuriems rūpi Pabaltijo tau
tų likimas. Ji turėtų aki
vaizdžiai priminti ir Vaka- 

mūsų kultūros istorijoje! 
(Nors vienas sakinys teisy
bės!). Minios žmonių, suti
kusių poetą, susirinko ne 
grąsinįmais suvarytos! Ne
varomi ir neraginami žmo
nės tūkstančiais susirenka 
į tautinius minėjimus, tau
tos šventes, — ir Brazdžio
nio atvykimas buvo viena iš 
tų švenčių!

Valerija Baltušienė 

Los Angeles, Ca. 

rų valstybių vyriausybėms, 
ypatingai JAV-se, kad jos 
dar neįvykdė savo pažadų 
Sovietų nelegaliai užgrob
tų tautų atžvilgiu. Ypatin
gai šiandien, kada tose tau
tose žmonės vieningai reiš
kia protestą prieš Moloto
vo-Ribbentropo sutartį ir 
smurtu užgrobtas valsty
bes. šiandien, kada šimta
tūkstantines žmonių minios 
nebodamos represijos, rei
kalauja didesnių laisvės ir 
s a v arankiškumo. šiandien 
— dabar — nebeužtenka 
JAV valstybės sekretoriaus 
pareiškimo, kad JAV nepri
pažįsta Pabaltijo valstybių 
nelegalios aneksijos, šian
dien — dabar — JAV ir 
kitos Vakarų valstybės tu- 
ri sutartinai per Jungtines 
Tautas pareikalauti gėdin
go Ribbentropo - Molotovo 
akto pasmerkimo ir tikros 
laisvės sugrąžinimo Pabal
tijo valstybėms.

Šiandien — dabar — kaip 
niekada mūsų veiksniai ir 
lietuviškosios organizacijos 

darniai susitarę ir kalbėda
mi vienu balsu turėtų vi
som galimom priemonėm 
stipriai paspausti JAV vy
riausybę, kad pastaroji ne 
tik gražiais žodžiais, bet ir 
konkrečiais darbais pa
spaustų Sovietų Sąjungą ir 
jos „taikos pranašą ir skel
bėją” Gorbačiovą, kad šis 
įvykdytų savo skelbiamą 
„glasnost” ir „perestroiką”, 
ir kad leistų savo jėga už- 
grobtiem kraštam laisvai ir 
gyventi ir kurti. Tuomet ir 
jos galės daug daugiau pa
dėti ”Sovietų rojui” iš le
targo atbusti.

OPPORTUNITY 
FOR OFFICE HELP 

Full & part time. 
Some experience 

preferred.
As combination 

Billing CIerk, Telephone 
Operator / Receptionist. 

Hours 9 to 3
W.J. TRUDELLE CO., INC.

25 Dry Dock Avė. 
South Boston, MA 02210

Tel. (617) 426-4963
(24-30)
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Žvelgiant už įvykių Lietuvoje Vilius Bražėną^

Statkutės minčių iššauktos pastabos

Išeivijos spaudoje ir 
svarstybose šiandien susi
kaupiama į įvykius Lietu
voje, pažvelgiant už jų į 
tolimesnę ateitį. Reikia pa
sidžiaugti, kad žurnalistė 
Jūratė Statkutė de Rosales 
praėjusį birželį DIRVOJE, 
gan išsamiai svarstė likusio 
pasaulio įtaką į Lietuvos 
tolimesnį likimą. Džiugu, 
kad jau straipsnio antraš
tėje "Išorės lemiama reikš
mė Lietuvos likimo sprendi
me” ji atmetė mintį, kurią 
mums bando brukti išeivi-, 
jos anti-veiksnininkai *ir 
kultūrininkai, jog pati tau
ta, be niekeno pagalbos ar 
pašalinių įtakų, atgausianti 
nepriklausomybę. Savo kal
bose ir rašiniuose jau se
niai bandau atmesti tokią 
prielaidą tvirtinimu, jog 
Lietuva atgaus nepriklauso
mybę, kai susidarys tam 
palankios geopolitinės sąly
gos, ir tuo metu lietuvių 
tauta dar bus gyva dvasi
niai ir fiziniai Lietuvos te

galima būtų varyti biznį su 
vergų imperija.

Tai man priminė, jog jau 
prieš dešimt metų (Į LAIS
VĘ žurnale, 1979 rugsėjis) 
mano straipsnyje "Keisti
na politinės veiklos kryp
tis” buvo minimi "planuo
tojai ir planų vykdytojai,, 
kurie siekia 'stabilumo’ ko
lonijose ir tiki, kad 'tauti
nės valstybės’, nepriklau
somi kraštai, yra senos at
gyventos ..

Kaip dabar matome iš 
įvykių Sovietijoje, "Naujos 
Pasaulio Santvarkos" kūrė
jai turės bėdos su tautybė
mis net pačioje SSSR. Rei
kia manyti, jog panašios 
problemos iškils ir "suvie
nytoje Europoje". Turint 
tai mintyje skaitau esant 
didele klaida pasiduoti Va
karų kairės ir Kremliaus 
pastangoms užtušuoti SSSR 
tautų problemą, suvedant ją 
į vakarietiškus "etninius" 
rėmus. Tai iškreipia kolo- 
nijalinės imperijos vaizdą.

Matyt remdamasi Vaka
rų spauda Statkutė rašo, 
jog "etniniai sprogimai" 
gręstų Sovietams, "jei eitų 
per sparčiai". Deja, ta pati 
liberalinės kairės Vakarų 
spauda nerodo jokios bai
mės dėl etninių sprogimų 
tarp baltųjų ir juodųjų, ir 
ypač tarp pačių juodųjų 
tautelių, stipriai spausdama 
Pietų Afriką į spartų "apar- 
teido” panaikinimą. Gal to
dėl, kad P. Afrikoje "spro
gimai” išeitų Sovietų nau
dai? Tarp kitko, kai kurie 
sprogimai Sovietijoje, su
sirėmimai tarp atskirų tau
tybių Azerbeidžiane, Uzbe
kistane, Armėnijoje, grei
čiausiai yra KGB suorgani
zuoti, kad suskaldžius tau
tas.

Tam Baltijos kraštuose 
atsirado "Jedinstvo" ir pa
sireiškia lenkų bruzdėjimas 
okupuotoje Lietuvoje.

Manding, Statkutė blai
vią galvoseną apie Lietuvos 
ateitį apsunkina nepergilus 

pagrindinių išorės įtakų su
pratimas. Tai pasireiškia, 
pavyzdžiui, jos miglotoje 
užuominoje, jog buvęs Car- 
terio patarėjas lenkas Brže- 
žinski... turi pasaulinę įta
ką per vadinamąjį "pasau
lio ekonominės reformos 
tinklą", žinia, jog "libera
linė” JAV žinyba vengia 
tokios rūšies užkulisius va
dinti tikraisiais vardais. Tai 
nemadoje, ir gali pakenkti 
žurnalistinei karjerai. Ta
čiau mums, svarstant Lie
tuvos likimą mūsų pačių 
spaudoje, būtina vadovau
tis realybe ir kiek galint 
gilesniu supratimu tų "tink
lų", kurie lemia ar gali lem
ti Lietuvos likimą. Todėl 
kyla klausimas — apie ko
kį "tinklą" ji kalba.

Yra žinomos dvi tam ati
tikti galinčios grupės: Bil- 
derbergeriai ir Trilateristai. 
Įtakos turėjusi, tačiau savo 
rolę dabar atlikusi ir įtaką 
pradusi Bilderbergerių gru
pė turi centrą Europoje. Su 
ja tamprius ryšius turėjo 
Henry Kissingeris. Tačiau 
George Bush turėjo ir Brže- 
žinskis tebeturi formaliai 
tamprius ryšius su kita, 

naujesne tarptautine ir di
džiai įtakinga grupe — Tri- 
lateral Commission, (trum-. 
pai TC), Jeigu autorė kal
ba apie Trilateristus, ji ne
suveda galą su galais. TC 
grupė įsteigta ne Europo
je "JAV ir Vakarų Europos 
magnatų", bet Amerikoje 
— Chase Manhattan ban
kininko David Rockefelle- 
rio, kuris tuomet dar buvo, 
ir internacionalistinio JAV 
ir pasaulio politiką manipu
liuojančio amerikiečių klu
bo Council on Foreign Re-, 
lation (CFR) pirmininku. 
TC buvo sukurta pagal 
Bržežinskio knygos BE- 
TWEEN TWO AGES (Tarp 
Dviejų Amžių) mintis. 
Rockefelleris knygos auto
rių padarė pirmuoju TC di
rektoriumi. Vienok šiai (ke-. 
lių šimtų narių) grupei pri
klauso ne vien tik Europos 
ir JAV "magnatai", bet dar 
ir Kanados bei Japonijos di
džiai įtakingi asmenys iš 
biznio, politikos ir spaudos 
sričių.

Tad svarstant išorės, kaip 
Europa ir JAV, įtakas į 
Lietuvos ateitį, mums pra-

(Nukelta į 8 psl.)
ritorijoje.

Antroje straipsnio dalyje 
(birželio 15 d. laidoje) gau
su minčių bei teikimų rei
kalaujančių kritiškų pasta
bų ir net esminių pataisų. 
Apskritai susidaro įspūdis, 
kad autorė gal net nejučio
mis savo svarstymuose re
miasi pažiūromis įtaigoja
momis Vakarų valdančiojo 
elito, kurs gan atvirai sie
kia "Vieno Pasaulio”, susi
jungiant Vakarams su to
talitarinėmis "socialistinė
mis" sistemomis. Jos mini
mas Bržežinskis 1963 m. iš
ėjusioje knygoje POLITI- 
CAL POWER: USA/USSR 
naudoja terminą "conver- 
gence", kas reikštų interesų 
susibėgimą. Vėliau, 1970 
m. išleistoje knygoje BE- 
TWEEN TW0 AGES Brže
žinskis siūlo palaipsnį "ėji
mą link didesnės bendruo
menės tarp išsivysčiusiu 
tautų ... per įvairiausius 
netiesioginius ryšius, ir tuo 
pačiu besivystančius apri
bojimus tautiniam suvere
nitetui". Išminėjęs eilę 
Amerikos negalavimų, jis 
rašo: "Amerika pergyvena 
naują revoliuciją”, kuri, 
anot jo, "rodo, jog ji yra 
tapusi atgyventa". Tad var
gu ar galime laukti, kad 
Bržežinskis ir jo mintims 
pritarią politikai teigiamai 
galvotų apie Lietuvos, ir 
net Lenkijos, "suverenite
tą". Priedu, vis atviriau, 
nors tik pusbalsiai, kalba
ma apie tarptautinį ”mer- 
ger" — susiliejimą. Kissin- 
gerio dominavimo laikais 
jis ir Brežnevas ne kartą 
užsiminė apie reikalą pada
ryti detentę "neatsukama 
atgal" — "irreversible". 
Prie Gorbačiovo madon atė
jo terminas "pastovumas” 
— "stability” Sovietijoje. 
Tai, žinoma, būtina, kad

(312) 436-0197

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBA
LITHUANIAN-AMERIC AN COMMUNITY OF THE U.S. A., INC.

2713 West 71st St., Chicago, IL 60629

To the Governments of the U.S.S.R., the Federal Republic of Germany, the German 
Democratic Republic, and to the Secretary-General of the United Nations:

On August 23, 1939, and January 10, 1941, by virtue of the Secret Protokols of the so-called Molotov- 
Ribbentrop Pact, Lithuania became an object of negotiations betvveen the German Reich and the Soviet Union. 
On June 15, 1940 Lithuania was occupied by the Red Army, and on August 3 it was annexed to the Soviet 
Union — contrary to the will of the Lithuanian people.

The political and military actions of the German Reich and the Soviet Union with respect to League of Na
tions members Lithuania, Latvia, and Estonia constitute a gross violation of international law.

We demand that the Governments of the U.S.S.R., F.R.G., and G.D.R. declare the Secret Protocols of the 
Molotov-Ribbentrop Pact legally nuli and void from the moment of their signing onvvards.

We demand that the U.S.S.R abolish the consuquences of the Molotov-Ribbentrop Pact, vvithdravv its oc- 
cupation forces from the Baltic Statės, and allovv the peoples of those statės to determine for themselves 
what political and sočiai system Lithuania, Latvia, and Estonia shall have.

We ask the Secretary-General of the U.N. to dispatch representatives to observe how the process of free 
elections in the Baltic Statės is carried out.

No. Name Address Signature
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ATOSTOGOS Vladas Vijeikis Žvelgiant už Įvykių Lietuvoje...

Kai pagaliau, po penkias
dešimties savaičių, sulauki 
atostogų, tai daugiau pa
vargsti negu darbe. Klausi
mas. Kur važiuoti, kaip iš
naudoti tas dvi brangias sa
vaites. Kelionių biurai atei
na į pagalbų. Skelbimais, 
plakatais ir kitais žmogelį 
viliojančiais atributais, ban
do nustumti į tų vietų, kuri 
jų įtaigoj imu pati geriau
sia savo organizmui jėgos 
įpumpuoti, kad vėl galėtum 
penkiasdešimt savaičių in
tensyviai dirbti, kad už tas 
dvi atostogines apmokėtum. 
Kai kurie atostogų organi
zatoriai taip toli nueina, 
kad televizijoje pusnuoges 
mergužėles gražiai nudegu
sias rodo, sugestijuonuoda- 
mi, kad tu galėtum šalia 
prigulti. Bet kų žmona pa
sakys, kuri toli gražu ne
panaši nei į vienų tų gra
žiai apdegusių mergužėlių.

Atostogaujantį apima di
džios svarbos klausimai, 
kurie primygtinai laukia 
greitų atsakymų. Nors tam 
buvo penkiasdešimt savai
čių laiko, bet nebuvo galu
tinai nuspręsti. Kur važiuo
ti? Tas kur iš didžiosios 
raidės K prispaudžia Ame
rikos pilietį ir dar neprisi
rengusį priimti pilietybę 
visu savo svoriu. Reikia 
konkrečių svarstybių. čia 
tau ne Jaltos konferencija, 
kur Stalinui visa Europa 
buvo atiduota. Lenkai po 
šiai dienai nesusigrinba. 
”Karų laimėjome, o nepri- 
k 1 a u somybę praradome”. 
Kaip tų išsiaiškinti? Bet 
kaip dažnai, tokiais atve
jais atsitinka, nukrypome 
į tarptautinius reikalus. O 
čia paprastų paprasčiausias 
dalykas. Kur ir kaip pra
leisti atostogas.

— Važiuojam į Dakotų. 
Ten keturių prezidentų gal
vos kalne iškaltos. Nepa
prastas vaizdas, — sako 
šeimos galva.

— Ir kam mums tos gal
vos, — atsiliepia duktė, — 
mokykloje tas galvas ma
čiau, ir knygose ir ant sie
nų. Atostogos tam, kad nuo 
visokių galvų atsipalaido- 
tum. Reikia poilsio.

Šeimos galva beveik pri
taria. Duktė turi kažkų ma
kaulėje. Protauja. Tai iš 
mano giminės pusės pavel
dėta.

— Važiuojam į New Yor
ko statė. Ten bus rok and 
roll koncertas. Daugybė 
atvažiuos.

Šeimos galva susiraukia. 
Sūnus ■ visus paveldėjimus 
iš motinos pusės sugraba
liojo.

— Au, au, au, — įsiter
pia šeimos šunelis.

— Australija! — prabila 
šeimos galvos žmona. — 
Kraštas, kurio dar nematė
me.

— Išbrauk Australijų iš 
surašo. Tu nori tų tipų pa
matyti, kuris tau gimnazi

joje patiko. Per mano la
vonų į Australijų.

— Su lavonais aš neva
žinėj u nei neskraidau, — 
supyko šeimos galvos žmo
na.

šeimos posėdis iširo.
Vakare, kai tradicinė va

karienė vėl sušaukė prie 
bendro stalo, kažin k'ų tai 
bekramtant vėl iškilo atos
togų reikalais.

Pirmoji prabilo duktė.
— Važiuokime į Floridų. 

Ten apelsinų medžiai žydi.
O apelsinų jeigu neskinsi, 

tai po medžiais gali prisi
rinkti.

Baisus dalykas apelsinai, 
— perkirto sūnus, — super 
markete už dolerį gali pri
sikrauti pilnų plastikinį 
krepšį.

Šeimos galva būtų beveik 
pritaręs, bet čia pasigirdo 
šęimos katinėlio balsas.

— Miau, miau, miau.
— Minesota, — šūktelėjo 

šeimos galva, — važiuojam 
į Minesotų. Ten žuvų iki va
liai. Pilni ežerai.

— O kų mes ten veiksi
me? ! — vienu balsu šūkte
lėjo sūnus ir duktė.

Taip visiems besvarstant 
tų opų klausimų, atėjo laiš
kanešys ir atnešė laiškų iš 
Kalifornijos. Rašo tetulė, 
kuri visoje šeimoje didelį 
respektų užsitarnavusi.

— Atvažiuokite pas ma
ne į Kalifornijų, — rašto 
raidėmsi kalba tetulė. — 
Turiu didelį namų. Nežinau, 
kų su juo daryti. Mano kai
mynai puikūs žmonės. O to 
gražaus jaunimo aibės.
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BALTIC 
TOURS

1989 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ
RUGSĖJIS

LIETUVA IR SUOMIJA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje. 
Kelionė Nr. 914 rugsėjo 14-27 $2,209 iš Bostono ir Niujorko

$2,392 iš Čikagos
LIETUVA — 10 d.: 7 dienos Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje.
Kelionė Nr. 944 rugsėjo 14-23 $1,799 iš Bostono ir Niujorko

$1,982 iš Čikagos

SPALIS
LIETUVA IR AUSTRIJA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 2 Vienoje. 
Kelionė Nr. 105 spalio 5-19 $2,159 iš Bostono ir Niujorko

$2,342 iš Čikagos

LAPKRITIS
LIETUVA IR SUOMIJA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje. 
Kelionė Nr. 102 lapkričio 2-15 $1,699 iš Bostono ir Niujorko

$1,882 iš Čikagos

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

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

$1,782 iš Čikagos

Ekskursijos į Palangą ir Klaipėdą su pernakvojimu kiekvienai grupei!

Baltic Tours patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnagei pas jus. 

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

Taippat pradedame naują paslaugą, statant paminklus jūsų mirusiems giminaičiams 
Lietuvoje.

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis:

BALTIC TOURS
77 Oak St., Suite 4 

Newtown, MA 02164
Tel.: (617) 965-8080
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Čia sūnus ir duktė pasta
tė ausis.

— Maudytis galit kara
liškai, tik tas jaunimas ne
duoda ramybės.

Šioje vietoje sūnus ir 
duktė ėmė tėvų glėbesčiuo
ti ir lietuviškai ir angliškai 
šaukti: — Važiuojam, va
žiuojam!!!

Šeimos galvos žmona šiek 
tiek nuleido nosį. Į Austra
lija nevažiuos.

Pagaliau atėjo lemtingo
ji diena. Reikalingi dalykai 
buvo sukrauti į automobilį. 
Dukters reikmenys užėmė 
tiek vietos, kad šeimos gal
vai nebeliko galimybės kų 
nors insprausti.

Šeimos galva, kaip pride
ra, atsisėdo prie vairo ir 
paspaudė kur reikia spaus
ti. Motoras ėmė kriokti 
keistu balsu, kurio dar nie
kas nebuvo girdėjęs, šei
mos galva išlipo iš automo
bilio, atidarė tų vietų, kur 
motoras tūno ir ilgai žiūrė
jo. Uždarė ir sako:

— Važiuojam į gas sta- 
tion. Pažiūrėsim, kų jie pa
sakys.

•Gas statione taip pat ati
darė ir ėmė prityrusiomis 
akimis tyrinėti motorų. Pa
galiau sako: ”stebiuosi, 
kaip jūs iki čia atvažiavo
te”.

— Tai kas blogo ? — tei
raujasi perbalęs šeimos gal
va.

— Daug blogo, — sako 
alyva ir kitokiais dalykais 
išsitepęs specialistas. — 
Reikia didelio remonto.

— Kiek ilgai? — klausia

B

=
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(Atkelta iš 7 psl.) 
vartų žinoti kokios išorinės 

z įtakos ir kaip įtaigoja pačių 
Vakarų politikų. Tai žinų 
vargu ar pateisins jos tei
gimus, jog (1944 m.) ”iš- 
eivijos ėjimai Washingtone 
pasižymėjo įtakos stoka ir 
politiniu aklumu”. Tai ji 
primeta ir satelitų atsto
vams išeivijoje. Aišku, jog 
visad būta ir tebėra „aklu
mo”, tačiau net aškiaregys- 
tė tada nebūtų kų padėjusi 
Sovietų orbiton įmestoms 
tautoms. Tai, pavyzdžiui, 
įrodė pokarinis JAV amba
sadorius Lenkijoje Arthur 
Bliss Lane knygoje I SAW 
POLAND BETRAYED (Aš 
mačiau Lenkijos išdavimų). 
Jis jų parašė atsistatydinęs 
iš pareigų protestui prieš 
JAV Statė Departamento 
pro-sovietinę politikų Len
kijoje.

Vėliau tai buvo įrodyta 
Vengrijos sukilimo metu 
1956 m. Vengrai, kaip ir 
daugelis kitų, buvo „akli” 
tuomi, kad tikėjo Vakarų 
vyr iausybių antikomuniz
mui ir tvirtumui jų nusista
tyme už viešai skelbiamas 
laisves. Tačiau Chruščiovas 
gerai žinojo, kad Amerika 
neateis vengrams pagalbon 
jokioj formoj. Kaip jis tai 
žinojo? Jis tai patyrė iš 
Statė Departamento tele
gramos 1956 m. lapkričio 2 
d. pasiųstos Jugoslavijos 
komunistiniam diktatoriui 
Titui: ”Jungtinių Valstijų 
vyriausybė nežiūri palan
kiai į Sovietų Sųjungai ne
draugiškas vyriausybes So
vietų Sųjungos pasieniuo
se”. Po 4 metų tylos tų te
legramų paskelbė kongr. 
Michael Feighan (Dem. iš 
Ohio). Anot jo, penkias die
nas abejojęs ir lūkuriavęs 
Chruščiovas, 36 valandas 
po telegramos pasiuntimo 
davė įsakymų Sovietų tan
kams sutriuškinti vengrų 
sukilimų. Atseit, jis jautėsi 
gavęs Statė Departamento 
pritarimų tam.

Vėliau tokios politikos 
kryptis buvo išvilkta vie
šumon JAV dešiniųjų spau
doje, pasmerkiant slaptų 
„Sonnenfeldo doktrinų”, ku
ri ragino JAV diplomatus 
Europoje veikti, kad sateli
tines valstybes padarius 
„integraline SSSR dalimi”. 
Tad vargu ar reikia stebė
tis, kad 1944-45 metais „nė 
vienas Rytų Europos asmuo 
nedalyvavo Rytų Europos 
sprendimuose”, kai labai 
mažai net pačių amerikie
čių dalyvavo Amerikos liki
mo sprendimuose. Pokario 
pasaulio santvarkos apibrai- 

galutinai pabalęs šeimos 
galva.

— Reikia naujų dalių. 
Tas užtrunka. Jūs žinote.

— Tai, kiek ilgai? — jau 
pažaliavęs klausia šeimos 
galva.

— Apie tris savaites. 

žai sprendimai buvo padary
ti jau karo metu New Yor
ke, CFR būstinėje, priešais 
Sovietų atstovybę. Tas fak
tas pirmiausiai buvo iškel
tas žymaus CFR nario isto
riko prof. Carol Quigley, 
1300 psl. naujųjų laikų is
torijos knygoje TRAGEDY 
AND HOPE (Tragedija ir 
viltis). Quigley džiaugėsi 
didžiule CFR įtaka į pasau
lio įvykius ir apgailestavo, 
kad CFR laiko tai paslap
tyje. Buvęs FBI direkto
riaus Edgar J. Hooverio 
asistentas Cleon Skousen 
tos istorijos dalį apie CFR 
patiekė 140 psl. knygoje 
THE NAKED CAPITAL- 
IST (Nuogas kapitalistas). 
Pasirodo, CFR „planavimo 
grupė” pasisiūlė padėti 
Statė Departamentui pla
nuoti pokarinį periodų. Po 
kiek laiko ji buvo įjungta 
į Statė Department, ir pa
mažu perėmė jo kontrolę. 
Tad klysta tie, kurie kalba 
ar rašo apie „kvailus”, „ak
lus”, „klaidas darančius” 
amerikiečius. Buvęs Gyny
bos sekretorius James For- 
restal (jo vardu yra pa
krikštytas lėktuvnešis) yra 
pasakęs: „Pastovumas nie
kad nėra buvęs kvailumo 
požymiu. Jeigu diplomatai, 
kurie yra sujaukę mūsų 
santykius su Rusija, būtų 
vien tik kvaili, jie retkar
čiais padarytų klaidų ir mū
sų naudai”.

Pagrindiniai pasaulio pla
nuotojai ne tik kad nesirū
pino Lietuvos ar Lenkijos 
likimu, jų planuose nefigū 
ravo net JAV interesai, jei 
jie netarnavo „naujo pa
saulio santvarkai”, vedan
čiai į „Vieno pasaulio vy
riausybę”. Jų sudarytų val
dantysis elitas, „žmonijos 
išganymui” primetus tota
litarinės galios monopolį 
Vakarams, susiliejant su 
„socialistiniais kraštais”.

(Bus daugiau)

ATTENTION -
GOVERNMENT SIZED 

VEHICLES 
from. $100.

Fords, Mercedes, Corvettes, 
Chevys. Surplus Buyers Guide.

Call 1-602-838-8885 
extA-1753

(26-28)

SWEATER 
DESIGNER

New & innovative creative approach 
toward new born and toddlers.Good color 
sense essential.

Call LINDA RICHMAN
(212) 244 - 6023

(26-28)

RN’S & LPN’S
To work & live in congenial community.

3 Positions, 3 -11:30 pm shifts 
Apply, call or write to L. GAII RN D.O. N 

SHIAVVASSEE COUN7Y
MEDICAL CARE FACILITY

729 S. Norton St., Corunna, MI 48817 
Tel. (517) 743 - 3491

(24-8)

ARTIST
NEW BORN thru TODDLERS
Seeking creative, enthusiastic & 
aggressive person with great color 
sense & appliųue screen print know- 
ledge.

Call LINDA RICHMAN
(212) 244-6023

(26-28)
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A. A.

EDVINUI BALCERIUI
mirus, dukroms, mūsų draugėms, DANGUO

LEI ir RAMAI bei visai giminei giliausią 

užuojautą reiškia ir skausmu bei liūdesiu da

linasi.

Daiva ir Raimundas Panarai 
Severiną ir Nardis Juškai

Kolegai

A. A.

EDVINUI BALCERIUI 
mirus, žmonai HALINAI, dukroms RAMAI 

ir DANGUOLEI bei artimiesiems, reiškiame 

nuoširdžią užuojautą.

Aldona ir Alfas Simonaičiai 
Audronė ir Andrius Gaižiūnai

A. A.

LEONUI BIELINIUI
Lietuvoje tragiškai žuvus, jo broliui PET

RUI BIELINIUI ir jo šeimai, nuoširdžią 

užuojautą reiškia.

Irena Sušinskienė
Elena Bridžiuvienė ir Romas
Povilas ir Ona Skardžiai

Buvusiai mūsų artimai kaimynei ir 

mielai draugei
A. A.

KONSTANCIJAI RASTAUSKIENEI 
mirus, vyrui AUGUSTINUI, giminėms bei 
kitiems artimiesiams reikiam mūsų širdin
giausią užuojautą.

Irena ir Jonas
Florida Kapčiai

BOSTON
IŠĖJO I PENSIJĄ

Stasė Cibienė iš Miltono 
išėjo į pensiją. Apie 25-rius 
metus ji vadovavo Harvar
do centrinėje bibliotekoje 
periodikos skyriui. Gimusi 
Lietuvoje, ji baigė Pedago
ginį Institutą Vilniuje, ke
lerius metus dirbo mokyto
ja Šiauliuose. Po karo atvy
kusi į JAV-bes, ji gavo sti
pendiją studijuoti Mount 
Holyoke College (Massachu- 
setts), kurį baigė 1951 m.

Ištekėjusi už inž. Edmun
do Cibo, išaugino sūnų ir 
dukrą, nuo 1961 m. dirbda
ma bibliotekoje. Jos rūpes
čiu biblioteka padidino lie
tuviškų knygų ir periodikos 
kolekciją, šalia to ji talkino 
suruošiant bibliotekoje bal- 
tiečių parodą, daug padėjo 
savo tautiečiams pasinau
doti bibliotekos knygomis 
moksliniams darbams.

Išėjusi į užtarnautą poil
sį, Stasė Cibienė tikriausiai 
savo laiko dalį toliau skirs 
lietuviškam darbui, kuris 
reikalingas visų mįisų tal
kos, neišskiriant pensinin
kų.

KANDIDATAS Į MIESTO, 
TARYBĄ

Laidotuvių direktorius 
Juozas Casparas iš So. Bos
tono jau pasiskelbė kandi
datu į Bostono miesto tary
bos narius. Drauge jis iš-, 
dėstė pagrindinius savo pro
gramos punktus, į kuriuos 
atkreipė dėmesį dienraštis 
The Boston Globė. Tai jau 
antras kartas, kai Juozas. 
Casper yra kandidatas į 
Bostono miesto tarybos na
rius. 1987 m. jam nepavyko, 
surinkti reikalingo skai
čiaus balsų, kad galėtų būti 
išrinktas, šį kartą jis tikisi 
laimėti. Anksčiau ilgus me
tus Juozas Casperas buvo 
Bostono mokyklų komiteto 
renkamas narys, pasižymė
jęs savo naujomis, origina
liomis idėjomis, dėl kurių 
jis dažnai buvo minimas 
vietos spaudoje ir televizi
joje. Lietuviai visuomet rė
mė ir teberemia Juozo Cas- 
pero kandidatūrą.

RENGINIAI

• Spalio 1 d. 3 vai. po pie
tų So. Bostono Lietuvių Pi

Lietuvių žurnalistų Sąjungos Detroito 

skyriaus ilgametį iždininką, žurnalistą

ANTANĄ GRINIŲ, 

broliui IGNUI Lietuvoje mirus, nuoširdžiai 

užjaučia.

LŽS Detroito skyriaus 
žurnalistai

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

liečių draugijos salėje Lais
vės Varpo rudens koncertas.

• Spalio 28 d. 7 vai. vaka
ro Maironio parke Shrews- 
buryje prie Worcesterio mi
nėjimas Lietuvos Šaulių 
S-gos 70-ties metų sukak
ties. Rengia Naujosios Ang
lijos šaulių Trakų rinktinė.

• Lapkričio 11 d. 6 vai.
30 min. vaakro Balfo 72 
skyriaus pobūvis Sandaros 
salėje, Brocktone.

• 1990 m. balandžio 22 d. 
Lantana restorane Randol- 
phe metinis šv. Petro lietu
vių parapijos So. Bostone 
banketas.

• 1990 m. gegužės 6 d. 
Brocktone kun. Alberto Ab- 
račinsko kunigystės 50 me
tų jubiliejus.

NEW YORK
LIETUVIŲ MOTERŲ 

KLUBAS

š. m. liepos 12 d. Bro
niaus ir Vandos Sutkų na- 
muose, Richmond Hill, N. 
Y. įvyko gausus narių skai
čium ir turiningas New 
Yorko lietuvių moterų klu
bo susirinkimas, kuriam,, 
vadovauja dr. Marija Žu
kauskienė. Ji atidarė šį su
sirinkimą, o sekretorė Mag- 
delena Ulėnienė paskaitė 
praeito susirinkimo proto
kolą, priminė apie klubo 
buvusio Velykų stalo įspū
džius ir paskaitė iš buvu
sios aktyvios klubo narės 
Mikalauskienės gautą laiš
ką, kuri nuolatiniam apsi
gyvenimui persikėlė į Flo
ridą.

Iždininkė Sofija Skobei- 
kienė pranešė, kad klubas 
iš Lietuvos atvykusiems bu
riuotojams paremti įteikė 
trim jachtom po 100 dol.

Susirinkimas tęsėsi gana 
ilgai ir įdomiai, nes klubo 
pirmininkė dr. Marija Žu
kauskienė ir Giedrė Kulpie- 
nė ką tik buvo grįžusios iš 
Lietuvos ir papasakojo sa
vo įspūdžius.

Susirinkimą baigiant p, 
Sutkai visas nares pavaiši
no lietuviškai paruoštais 
skanumynais. (eč)

WANTED EXPERIENCED 
TIG & MIG WELDERS 

&
ALUMINUM WELDERS

For Ist & 2nd Shift 
Steady work for qualified help salary 
commensurate with experience. Ben
efits after 90 days.

MAJESTIC METAL FABR1CATING 
138 N. Groesbeck St.

Mount CIemenc, MI 48043 
(28-37)

DETROIT
ORGANIZUOJAMA 
DEMONSTRACIJA

Organizacijų atstovų ir 
pavienių asmenų pasitari
me, kuriame buvo svarsty
ta kaip paminėti Molotovo- 
Ribbentropo slaptojo pakto 
50-tą sukaktį, sutarta rug
piūčio 23-čią ruošti demon
straciją miesto centre 12 
vai., pietų pertraukos metu.

Visuomenė kviečiama 
rinktis prie federalinio pa
stato 11:45 vai. Prašoma 
atsinešti tautines vėliavė
les, ant rankovių nešioti 
juodus gedulo kaspinus ir 
moterys, kurios gali, vilkė
ti tautiniais rūbais.

Bus bandoma pasamdyti 
autobusus, kurie vežtų iš 
šv. Antano ir Dievo Apvai- 
dos lietuvių parapijų. Dau
giau informacijų suteiksi- 
be vėliau.

Demonstracija yra ren
giama kartu su latviais ir 
estais. Lietuviams organi
zuoti sudarytas komtietas: 
Jonas Urbonas, atstovas 
Lietuvių Bendruomenės De
troito apylinkei, Kęstutis 
Miškinis, Organizacijų cen
trui ir Jūratė Pečiūrienė. 
Visos organizacijos yra pra
šomos į bendrą darbą įsi
jungti ir kviečiamas sekan
čiam posėdžiui, kuris įvyks 
liepos 30 d. 12:15 vai. Die
vo Apvaizdos lietuvių para
pijoje.

L. Rugienienė

PRINTING 
CUTTER OPERATOR 

2nd shift
Mušt have experience 

in programmable cutter, and 
experience in cutting jobs 

for quality commercial work. 
10% night differential paid 

for 2nd shift.
Competitive wage and 

excellent benefits offered.
Please respond to:

IMPERIAL LITHO-GRAPHIC
P.O. Box 1600 

Phoenix, Arizona 85001 
EOE

(26-32)

LEAD PERSON: tool & die maker, class 
A, precision metai stamping company looking for 
a motivated self starter with experience in 
solving tool problems, to build and maintain high 
speed progressive dies. Applicant mušt have a 
minimum of 5 yrs. Journeyman experience, be 
vvilling to assume responsibility and work well 
with people. Design capability a plūs, excellent 
wages and benefits. (401)331-0781
(26-32)

Engineer

MANUFACTURING 
Engineer/NC Programmer 

Dresser Pump Division has an 
Immediate opening for a Manu- 
facturing Engineer/NC Pro
grammer wlth at least 5 years 
Programmlng experlence in 
Compact 11, CAD/CAM. Degree 
a plūs. We offer comprehensive 
medlcal, life and dental bene
fits. Please send resume to: 

Dresser Pump Division 
Dresser Industries, Ine.

BIS Llve Oak Dr. 
Chesapeake, VA. 23320 
An Equal Opportunity Employer

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
TOOL AND DIE MAKERS 

to work & live in a small congeniai 
community, Centrai Kentucky manu
facturer nepdsęjpįriencęuįioolniakęrs' for building and maintaining progres
sive dies. Modern shop with EDM and 
CAD. Growth company with major 
companies as customers, Send resume 
with details of ęxperience to: 

Contin’erttal Metai Specialty 
Personnel Dept., PO Box 725, 

Richmond, Kentucky 40475 
Equal Opportunity Employer 

(19-28)
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U Ąaupa
Litfcuaman Credit Union 

Lietuvių 9(redito 9(poperatyvas 

767 Lašt 185tfi Street

Cfevetand, Odio 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), Namu Pirkimui (Mortgages)

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

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

Mūsų Tikslas: Ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.

WORKING 
FOREMAN

Die cast aluminum. Need a per
son with 3 yrs. of direct high 
pressure die cast supervision. 
the successful candidate vili be 
involved in problem solving and 
all phases of production. Main
tenance and/or tooling back
ground a plūs.

Send resume to:

EDGERTON METAL PRODUCTS
218 E. Bement 

Edgerton, OH 43517 
(26-32)

DRIVERS-OTR

Flat beds & vans. Up to 240/mi. 
Flat bed drivers receive 1p per mi. 
additional for tarping. We offer 
loading and unloading, tolis, 
vacation, health and life insurance, 
various bonuses including cash 
bonuses up to $1000.

Call 
1-800-252-2779 

Barry Inc. Since 1947 
29 Woodswether Rd. 

Kansas City, Kansas 6618
(27-30)

Train for careers in
•AIRL1NES 

-CRUISE LINES 
•TRAVEL AGENCIEST

HOME STUDY/RES. TRAINING 
•F1NANCIAL AID AVAIL.

•JOB PLACEMENT ASSIST. I

1-800-327-7728
A.C.T. TRAVEL SCHOOL 

Natl hdqtrs, 4669 N. Fed. Hwy. 
Porrtpano Bch. FL

MACHINIST
Machinist with experience on boring mills 
and CNC turning and machining centers. 
Mušt be able to sėt up jobs and work with 
little supervision. Only experienced reply 

to: Heath Tool Company
P.O. Box1893 Beckley, WV 25802 

Tel. (304) 683-3222 
(27-30)

WANTED EXPERIENCED 
MACHINISTS

Troy based manufacturer. has eurrent open
ings for a Mill Hand & Lathe Hand for the 
day shift and for a Blanchard Hand & a 
Suface Grinder Hand for the aftemoon shift. 
Long term employment in a non-automotive 
shop. Steady work & liberal benefits. Apply 

BETA INTERNATIONAL
1470 Temple City Dr. Troy, Mich. 48084 

(313) 649-3120
(22-26)

STEEL FABRICATING
ESTIMATOR

Minimum 5-8 years exp. Familiar with: 
Fitting, Machining, Med. to Heavy Mill 
Fabricating. Send resume to:

Specialty Steel Products,
800 VVashington Avė., Braddock, Pa. 15104 

Tel. (412 ) 351 -2514
EOE

(26-29)
MACHINIST

Machine operator, Surface Grinder, Lathe 
& Milling machine hand. experienced only 
need apply. Presently 40-50 hours week- 
ly. Wages commensurate with ability. 
Apply:

EVERS CORP.
BROAD & CANAL ST.

RIVERTON, N.J. 08077
(22-28)

Positions fluailable
Hannibal Regionai Healthcare Sustem

A125-bed acute care hospital servingNortheast Missouri has tfie 
following staff openings due to expansion of services:

REGISTERED NURSE: Positions are currently available on the 
Surgical Care Unit for the night shitf; and in our Intensive Care 
Unit on both the evening and night shifts, also
EMERGENCY ROOM NURSES: on both evening and night 
shifts.
REGISTERED PHYSICAL THERAPIST
Hannibal (home of Mark Twain) is just minutes from Missouri's 

newest recreational lake and boasts an excellent school system, accredited 
4-year private college withexpanding programs and expanding industry 
and tourism.
We offer excelllent salary and benefit programs and a challenging and 
exciting work environment.
Isn't it time for you to find out why you shoul be a part of our team?

For consideration send resume to:
Human Resources Department

Hannibal Regionai Healthcare System
109 Virginia Street Hannibal, Missouri 63401

Equal Opportunity Employer

DIE CAST FOREMAN
Ouality oriented, experienced 
supervisor reųuired in high volume 
zinc die casting.
Troubleshooting knovvledge of D.C. 
machines, hydraulies and roboties 
all a plūs. Excellent salary & bene
fits at this steble S.E. Cleveland 
company. Contact:

T.E. Dome, Plant Mgr.,
Halex Co. - A Scott Fetzer Co. 

23901 Aurora Rd., 
Bedford Hts., Oh. 44146 

(26-28)

TOOL AND DIE 
REPAIR

Growing manufacturer of metai stampings 
and vvelded assemblies for the transportation 
industry seeks an individual to supervise and 
manage our toli and die repair funetion. Ideal 
candidate will have extensive experience in line 
and progressive die repair work and familiarity 
with presses to 1000 ton automatic. Journey
man card helpful, supervisory experience in both 
a non-union and union atmosphere would be a 
plūs.

We are a team approach, participative ma
nagement organization and look forvvard to con- 
tinuing that type of invotvement.

Please send your resume and letter of intro- 
duetion to:

Paul Fisher 
Director of Human Resources 
BROVVN CORPORATION

314 South Steele Street • lonia, MI 48846

Equal Opportunity Employer
(27-29)

MEDICAL TECHNOLOGISTS
FULL TIME «. PART TIME 

Full time, predominantly 
night shift & part time posi
tions (rotating shifts & 
weekends) for MT (ASCP), 
MLT (ASCP) or HEW. Certi- 
fied Lab Technician. VVIII 
consider recent graduates. 
Competitive salary wtth tu- 
ition reimbursement avall- 
able. Send resume or call 
for application:

Dir. of Human Resources 
HIGHLAND HOSPITAL & 

HEALTH CENTER
401 East Murphv Avenue 

Connellsville, PA 15425 
(412) 628-1500 EOE

ATTENTION -
GOVERNMENT HOMES 

from $1 (U-repair)
Delinąuent tax property. 

Repossession.
Call 1-602-838-8885 

ext GH-1753 
(26-28)

ENVELOPEADJUSTOR
We ore a growlng, non-unlon 
envelope - company In a 
friendlv southern Mlnntsota 
community of 40000 people. 
looking-for envelope odlus- 
tors wlfh experlence on the 
Smithe RA wlth HD and RB 
units. Positions are available 
on the first and second 
shifts. We offer attractive 
compensation packages, 
whlcn are based In part on 
your ability and experlence 
level.

,To apply, send resume wlth 
employment and compenso- 
tion hlstory to Fine Impres- 
sions, 1680 Roe Crest Drive, 
North Mankato, Mlnnesota.

56001. (507) 625-4355

MACHINE SHOP
FOREMAN

Wc are seeking an individual with 10 
to 15 years experience as a General 
Machinist. Mušt be able to quote 
jobs, puchase materials, organize 
work, machine parts and assemble. 
competitive wages and benefits.

ATTENTION - HIRING!
Government jobs - your area.

Many immediate openings 
without waiting list or tęst. 

$17,840 - $69,485.
Call 1-602-838-8885 

ext. R 1753
(26-28)

P A T R I A
Aukštos kokybės europietiški produktai:

•Duona 
•Mėsos 
•Kava

ir Pyragai 
ir Sūriai 
ir Arbata

• Saldainiai ir Šokoladas
• Vynas ir Alus
• Dovanos

šiandien.Užeikite
794 E. 185th Street (Viena mylia t šiaurę nuo 1-90)

Pirm.-Šešt. 9:00 iki 6:00. Sekmadienį uždaryta. (216) 531-6720

Apply call or write.

MAINE FABRICATORS
R.R. #1, Box 197

West Buxton, Maine 04093 
(207) 929-6667

(22-27)

MECHANIC / DIESEL 
GUARANTEED WEEKLY WAGE 

Experiencc in eummins engine repair. 
Air conditioning experiencc a plūs.

Churchill Transport
Detroit, Mich. 

(313) 896-1500, ext. 822
(26-33)

VVANTED
JOURNEYMEN or 1-ST CLASS SKILLED 

CNC MACHINISTS VERTICAL MILLING 8. 
LATHE MACHINISTS

Be able to sėt up work from blue prints & elose 
tolerance. Are you looking for steady 
employment in a clean & air condition facility? 
We offer excellennt benefits & steady work for 
qualified men. For 1st & 2nd shift.

SCHVVARZKOPF DEVELOPMENT CORP.
35 JeffreyAve. Holliston, MA 01746 

(508) 429-6601
(22-31)

STEEL FABRICATING
SUPERVISOR

Minimum 5-8 years exp. Familiar with: 
Fitting, Machining, Med. to Heavy Mill 
Fabricating. Send resume to:

Specialty Steel Products,
800 VVashington Avė., Braddock Pa. 15104 

Tel. (412 ) 351 -2514
EOE

(26-29)

DESIGN ENGINEERS
Magnetic Instrumentation Ine., a manufacturer of 
specialized eleetronie and magnetic equ;pment 
needs a Design Engineer to design and develop 
industrial electrical equipment. VVe are seeking an 
individual with a BSEE or BSEET degree vvith 
experience in low level analog signals and digital 
circuit design preferable vvith a background in 
micro. processor development. Company offers 
good benefit package and starting salary commen
surate vvith experience.
Send resume to:

MAGNETIC INSTRUMENTATION INC.
8350 E. 48th Street 

Indianapolis, IN 46226 
(317) 545-2102

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

(216) 486-2530

RITA MATAS
— Broker — G.R.I. — C.R.A.

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas3 * CRNA’s
Women & Children’s SurgiCare has a full- 
time CRNA position available. Mon.-Fri. 
(no weekends-no call). Competitive salary 
& excellent benefits.
For more information, please call: Chris 
Bennett, 343-8542, or send resume to:

Employment Office
Strategic Ventures Inc.

P.O. Box 2586
Chas., WV 25329

EOE
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IŠKILMĖS 
KULTŪRINIAME 

DARŽELYJE

Rugsėjo 10 dieną Lietu-, 
vių kultūriniame darželyje 
bus atidengtas naujas Lie
tuvos himno autoriaus dr. 
Vinco Kudirkos biustas.

Bostono apylinkėje gyve
nanti vyresniosios kartos 
lietuvė ponia Jacobson sa
vo mirusiojo vyro atmini
mui paskyrė atitinkamą au
ką Kultūrinio darželio val
dybai, kad būtų atstatytas 
dr. Vinco Kudirkos biustas. 
Biusto sponsorės vyras bu
vo vyresniosios kartos vi
suomenininkas, Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje vei
kėjas, poetas.

Kudirkos biustą pagal 
originalą jau sukūrė skulp
torius Ramojus Mozaliaus- 
kas.

Rugsėjo 10 dieną Kultū
ros darželyje įvyks viešas 
biusto atidarymas. Įvykis 
prasmingai sutampa su 
šiais metais švenčiama Var
po laikraščio šimto metų 
sukaktimi ir Vinco Kudir
kos 130 gimtadieniu.

PASISEKUSI GEGUŽINĖ

Praeitą šeštadienį Gwinn 
Estate sodyboje įvyko Lie
tuvių kultūrinio darželio 
vasaros pobūvis, kurio pel
nas skiriamas darželio at
statymui. Pobūvyje dalyva
vo mero egz. asistentas Au
gustas Pust, Kultūrinių 

darželių federacijos atsto
vai ir lietuviai darželio 
rėmėjai. Iš viso apie pen
kiasdešimt svečių. Pobūviui 
vadovavo pirmininkas Vin
cas Apanius.

Vasaros vakaro intymią 
nuotaiką sukūrė ir sužavė
jo svečius švelnios roko mu
zikos dainininkas Ričardas 
Dautartas. Ji turi gražų bal
są, meistriškai groja gita
ra ir pats rašo roko muzi
ką. Ričardas Dautartas dai
navo prancūzų, anglų dai
nas, bet taip pat vieną dai
ną „Lietuva” jis padainavo 
lietuviškai. Ričardas šios 
dainos muziką sukūrė savo 
tėvo Zigmo Dautarto para
šytam eilėraščiui.

Ričardas Dautartas su 
savo roko grupė rugsėjo 
mėnesį išvyksta poros sa
vaičių gastrolėms į Lietuvą.

• Lietuvių klubo geguži
nė bus rugpiūčio 20 Kroatų 
sodyboje — Mulberry Road, 
į rytus nuo 306 kelio.

• Old World Plazos festi
valis atidaromas trečiadie
nį, rugpiūčio 2, vakare. Me
tinis 185-tos gatvės įvykis 
baigsis sekmadienį, rugpiū
čio 6 paradu, kuris prasidės 
12 valandą. Kviečiame visus 
festivalio dienomis aplanky
ti 185-tąją gatvę ir būtinai 
sustoti prie Lietuvių namų. 
Namų priekyje ir taip pat 
kieme — automobilių aikš
tėje bus įrengtos kavinės, 
bus lietuviškų valgių ir gė

rimų. Gatvėje skambės lie
tuviškos dainos ir kanklių 
muzika.

Neužmirškit 185-tos gat
vės. Festivalis prasidės rug
piūčio 2 ir baigsis rugpiūčio 
6-tą. Dalyvaukite 1

• Pabaltiečių komitetas 
rengia demonstraciją rug
piūčio 23 dieną, trečiadienį, 
Clevelando miesto centrinė
je aikštėje. Demonstracijo
je bus padaryti atitinkami 
pareiškimai dėl 1939 m. 
Ribbentropo-Molotovo pak
to.

Iš Lietuvių namų į mies
to centrinę aikštę vyks du 
autobusai. (jst)

• Kun. Gediminas Kijaus
kas, S. J., Dievo Motinos pa
rapijos Clevelande klebonas, 
šiuo metu atostogaująs 
Montrealyje, Kanadoje pas 
jėzuitus, siunčia Dirvai ir 
jos skaitytojams linkėji
mus. Džiaugiasi, kad Cleve
lande buvo gražiai priimtas 
Sąjūdžio pirm. prof. Vy
tautas Landsbergis, su ku
riuo kalbėjosi telefonu.

Atostogas baigia rugpiū
čio pradžioje ir grįždamas 
žada dhr pasimatyti Bosto
ne su poetu St. Santvarų.

• Ignas Verbyla, Cleve
land, Ohio, prisimindamas 
prieš 2 metus mirusią Cle
velande savo sesutę Uršulę, 
Dirvai paremti, kurią ji taip 
mėgdavo, atsiuntė auką 50 
dol. Ačiū.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA

VVANTED MACHINISTS
A FIRST CLASS MACHINIST & 

JOURNEYMAN LATHE MACHINIST 
Be able to sėt up work from blue prints and etose 
tolerance. We manufacture prototype & small 
produetion runs. Competitive salary & benefits 
available.

Apply to Linda 508 - 429 - 4328
HOLUS INDUSTRIES

1485 VVashington St.
Holliston, Ma. 01746 - 6227

(26-29)

CLEVELANDO VYRŲ OKTETO 
IŠLEISTUVIŲ Į LIETUVĄ 

KONCERTAS 
1989 m. rugsėjo 9 d.

7:30 vai. vak.
DIEVO MOTINOS PARAPIJOS AUDITORIJOJE

Visi Clevelando lietuviai kviečiami kuo 
gausiausiai dalyvauti.

Bilietai gaunami abejose parapijose 
sekmadieniais po pamaldų

CLEVELANDO
PARENGIMAI

• LIEPOS 30, 12 vai. Ramo
vės Clevelando skyriaus gegužinė 
prie ežero, Canterbury Rd.
• RUGSĖJO 9 Clevelando 
vyrų okteto vakaras.
• RUGSĖJO 15 Abiturientų 
balius.
• RUGSĖJO 17, Prezidento 
Antano Smetonos 45 m. mirties 
paminėjimas
• RUGSĖJO 30, Pabaltiečių 
vakaras.

• SPALIO 14-15, tradicinės 
Lietuvių Dienos.
• LAPKRIČIO 11, Lietuvių 
Namų metinis balius.
• LAPKRIČIO 12, Kultūrinė 
Popietė - prelegentė prof. dr. Mari
ja Gimbutienė. Rengia Skautinin- 
kių Draugovė Lietuvių Namų salėje

A. A.

MARIJAI JOHANSONIENEI
mirus, gilaus liūdesio valandose, jos vyrą 
ALEKSANDRĄ, aktyvų Lietuvių šachmati
ninkų komandos žaidėją, dukteris IRENĄ, 
SOFIJĄ ir sūnų HENRIKĄ bei jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučiame.

šachmatininkų klubo nariai:

• LAPKRIČIO 25, Kariuome
nės šventės minėjimas Lietuvių Na
muose. Rengia Ramovės Clevelan
do skyrius.
• GRUODŽIO 31, Naujųjų 
Metų sutikimas Lietuvių Namuose. 
1990 m.
• VASARIO 25, Lietuvių Na 
mų ir klubo narių metinis susirinki
mas
• KOVO 4, 'Taupos" kredito 
kooperatyvo narių metinis susirin
kimas
• BALANDŽIO 21 D. Grandinė
lės parengimas Dievo Motinos para 
pijos auditorijoje.
• SPALIO 6-7, Dirvos 75 metų su
kakties minėjimas.

DIE SETTER
Experience in progressive dies & a variety of 
feeds. Presses 25 to 110 ton, blue print reading 
& ūse of basic measuring instruments. Salary 
commensurate with exp.

PRECISION METAL PRODUCTS 
(216) 252-6054

(22-26)

OBf! /uperior Avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams
pastatams statyti,

■ namų remontams, 
■ kvalifikuotų studentų mokslui

/uperior /hvinęz
Pagrindinis skyrius

798 East 185th Street, Cleveland, Ohio Telefonas:

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

481-3008

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

St. Astrauskas 
Dr. Dainius Degėsys 
V. Civiliškas
Ig. Janavičius
J. Malskis 
Ed. Krygeris
V. Nasvytis
L. Nagevičius

J. Naujokaitis 
Pr. Puskorius 
V. Ramūnas 
J. Rastenis 
H. Stasas
R. Švarcas
V. Tamulis

JAKUBS AND SON
45-

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

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



DIRVA
DIRVOS DEIMANTINIS 

JUBILIEJUS

1990 metais Dirva minės 
75 savo gyvenimo metus 
(1915-1990). šį lietuviško 
laikraščio jubiliejų sutikti 
ir reikiamai paminėti Chi
cagoje sudarytas specialus 
komitetas, pirmininkauja
mas visuomenininkės Irenos 
Kriąučeliūnienės.

Komitetas yra geruose 
ryšiuose su Vilties draugija 
(Dirvos leidėja), kaip ir 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos valdyba. Abie
jų šių organizacijų pirmi
ninkai inž. Vaclovas Mažei
ka ir dr. Leonas Kriauče
liūnas dalyvavo pirmame 
posėdyje.

Čia aptariamo komiteto 
darbo posėdis įvyko liepos 
19 d. Kriaučeliūnų reziden
cijoje. Jame asmeniškai da

Mūsų mielai

A, A.

ELENAI
EIMAITYTEI-KAČINSKIENEI 

iškeliavus amžinybėn, jos liūdintį vyrą LEO

NĄ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Genovaitė ir Cezaris 
Modestai

Mielam

EDVINUI BALCERIUI

mirus, žmonai HALINAI, dukroms DAN

GUOLEI ir RAMAI, visiems artimiesiems 

nuoširdžią užuojautą reiškiame.

Vincentina ir Jonas 
J u r k ū n a i

lyvavo visi Chicagoje ir jos 
apylinkėse gyvenantieji ko
miteto nariai. Posėdis buvo 
darnus ir darbingas. Jo me
tu peržvelgta jubiliejaus 
minėjimo programos, pirmi-? 
ninkės parengtas projektas, 
pasiskirstyta darbo sriti
mis, išskirti kitose didesnė
se lietuvių gyvenvietėse 
kviestini komiteto įgalioti
niais asmenys. Susižinojus 
su ALT S-gos skyriais, jie 
bus kviečiami pradėti įga
liotinių darbuotę savuose 
rajonuose.

Sudarytas komiteto pre
zidiumas : Irena Kriaučeliū- 
nienė pirmininkė, Kęstutis 
Biskis vicepirmininkas, Os
karas Kremeris sekretorius, 
Ona Daškevičienė, iždinin
kė, Vera Lenkevičienė bu- 
halterė.

Numatoma sukakčiai pa
minėti išleisti atskirą leidi-

Birželio pradžioje Paryžiaus priemiestyje Fontainebleau pa
gerbtas Lietuvos diplomato ir poeto Oskaro Milašiaus atmini
mas. Kasmet tokį pagerbimą suruošia Oskaro Milašiaus bičiulių 
draugija. Šiais metais pagerbime dalyvavo iš Olandijos atvykęs 
nuncijus ark. Audrys Bačkis, Nobelio literatūros premijos lau
reatas Česlovas Milosz-Milašius ir daug prancūzų ir lietuvių.

nį, kurio redaktoriumi pa
kviestas komiteto narys, 
žurnalistas Juozas žygas. 
Paties komiteto kronikos 
tvarkymas patikėtas Rito- 
nei Rudaitienei. Komiteto 
įgaliotine Kanadoj pakvies
ta ir jau sutikimas gautas 
— Birutė Abromaitienė, To
ronto, Ont. (mv)

• A. A. Edvino Balcerio 
prisiminimui, per dukrą 
Danguolę Balcerytę, Dirvai 
paremti atsiuntė auką Gied
ra Gudauskienė 25 dol. ir 
Janina Rukšėnienė 25 dol. 
Alfonsas ir Inga Tumai at
siuntė įnašą Lietuvių tauti
niam fondui 25 dol.

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

• Valerija Šimkuvienė, 
Chicagoje, a t n a ujindama 
Dirvos prenumeratą, pri
dėjo auką 25 dol. Ačiū.

• Halina Bagdonienė, 
Oak Lawn, III., atnaujinda
ma Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 25 dol. Ačiū.

• Hypatia Petkus, gyv. 
San Juan Capistrano, Ca., 
atnaujindama savo prenu
meratą, dar užprenumeravo 
Evelynai Taggart, Albu- 
querque, N. M. Sveikiname 
naują skaitytoją.

• Michael Tonkūnas, Chi
cago, III., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 25 dol. Ačiū.

• Jurgis ir Janina Radve- 
niai, Los Angeles, Ca., at
naujindami Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką 20 
dol. Ačiū.

• ”Varpo” perspausdina
mo pirmieji 4 tomai (1889- 
1902) jau išėjo iš spaudos. 
Sąrašas p r e numerotarių, 
susimokėjusių 100 dol. ligi 

liepos 25 d., bus paskelbtas 
penktajame tome (1903- 
1905). čekį rašyti Lietuvių 
istorijos draugijos vardu ir 
siųsti šiuo adresu: J. Masi- 
lionis, 4632 So. Keating 
Avė., Chicago, III. 60632.

IEŠKO GIMINAIČIŲ

Dėdės, Juozo Bružo, Jo
no arba jo sūnaus. Dėdė iš
vyko iš Balčių kaimo, žy
gaičių valsčiaus, Tauragės 
apskrities.

Prieš daug metų susiraši
nėjo tėvai, jo adresas bu
vo: Bružas Juozas 4416 So. 
Hermitage, Chicago, Illinois 
60608.

Netoli dėdės Chicagoje 
gyveno ir te ta dėdės sesuo, 
Petrutė ar Kleopą Bružaitė, 
Jono. Teta turėjo dvi duk
ras. Pagal vyrą pavardės 
nežinome.

Giminaičių ieško Onos 
Bružaitės-Jucikienės, sūnus 
Jucikas Jonas. Adresas: 
Lietuvos TSR, Šilutės rajo
nas, Pagrynių kaimas, Ju
cikas Jonas, Juozo.

EXPERIENCED
JOURNEY MAN

nr
1ST CLASS SKILLED
5” HORIZONTAL 

BORING MILL 
OPERATOR

AND
LATHE OPERATOR

Mušt 
be able to sėt up work from 
blue prints and close tolerancc.

CALL
DUNAWAY INC. 

5959 LEFFINGWELL RD. 
CANFIELD, OHIO 44406 

216-533-7753
(28-30)

SAUSAGE STUFFER
Sausage manufacturer accepting ap
plications for experienced sausage 
stuffing.

Call 313-893-8616
(28-29)

ŽURNALISTŲ DĖMESIUI

Pasirodžius naujam Lie
tuvio žurnalisto leidiniui, 
susilaukiame gerų atsiliepi
mų. Bandysim, jei ištesėsim 
finansiniai, pradėti teikti 
medžiagą sekančiam nume
riui. Praeitis parodė, kad 
reikia pradėti anksti. Kvie
čiu kolegas -prisidėti su 
nuosava tema ir nuotaikin
gomis nuotraukomis iš da
barties ir praeities. Lauk
siu jūsų pasisakymų ir 
straipsnių.

Red. R. K. Vidžiūnienė

PARAMA DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai aukojo:
J. Petronis, Los Angeles 25.00 
E. Krygerienė,

Missouri City ............. 15.00
A. A. Ed. Balcerio atminimui

skiria auką Vilites d-jai,
velionies draugai
P. Vėbra, St. Mankus 
ir P. Čelkis.................... 55.00

A. Kuolas, Oakville .... 10.00 
A. Lauraitis,

Willow Springs............. 25.00
M. Jasėnas, Deposit .... 20.00
V. Apanius, Chesterland 25.00 
Br. Kazukauskas,

Silver Springs ...............5.00
Z. Jakulis, Greenwich ..25.00 
V. Aleksandrūnas,

Glendale........................25.00
J. Smulskis, Lima ......... 5.00
J. Juška, Chicago ......... 5.00
J. Daumanto šaulių kuopa

Los Angeles ................ 25.00
ALT S-gos St.

Petersburgo skyrius .. 40.00 
P. Balčiūnas, Cleveland .. 5.00
Dr. B. Balčiūnas,

Baltimore ...................25.00
J. Gudėnas, Euclid.......... 20.00
J. Balbatas, Clevelanr .. 25.00
R. Panaras, Orland Park 10.00
J. Savickas, Chicago .... 5.00
K. Tirva, Ormond Beach 10.00
M. Krasauskas, Baltimore 25.00
A. Drasutis, Chicago .... 5.00 
Martyno Jankaus šaulių

kuopa Brocktone.........50.00
J. Daunorienė,

Oak Lawn................... 25.00
S. Liepas,

New Buffalo................ 15.00
V. Šukys, Surfside.........10.00
H. Gedgaudienė,

Santa Monica .............30.00
Kun. V. Katarskis, Dayton 10.00 
P. Naureckas, Lemont .. 5.00 
J. Mikonis, Cleveland .. 5.00
B. Telyčėnas, Dearborn 5.00 
D. Venclauskaitė, Wolcott 10.00 
G. Radvenis, Los Angeles 20.00 
D. Adomaitis, Chicago .. 5.00 
Ign. Verbyla, Cleveland 50.00
A. A. Edvino Balcerio

laidotuvių metu
surinktos aukos.........300.00

M. Tonkūnas, Chicago ..25.00
J. Ramanauskas,

Metuchen ....................10.00
B. Gedvilienė, Willowick 5.00
K. Leknius, Shelby.........10.00
Dr. V. Raišys, Vokietija 5.00 
R. Aukštuolis, Highland 5.00 
V. Šimkuvienė, Chicago 25.00 
J. Miglinas, Chicago ....15.00 
J. Orantas, Roseville ....10.00 
P. Alšėnas, Brecksville .. 5.00
K. Grigas, Šalinas ........... 5.00
G. Gudauskienė ir

J. Rukšėnienė,
Los Angeles .................50.00

H. Bagdonienė, Oak Lawn 25.00 

! Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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