
Pavojus pertvarkai
Gorbačiovas ant plono ledo

Vytautas Meškauskas

Angliakasių streikai So- 
vietijojė parodė ant kokio 
plono ledo vaikščioja Gor
bačiovas su savo perestroi
ka. Kartu įvykiai parodė ir 
viešumo reikšmę. Kinijoje 
kaip atsimename valdžia 
buvo priversta griebtis 
žiaurių priemonių, kad pasi
priešintų daugiau ar ma
žiau abstraktiems studentų 
reikalavimams. Gorbačiovas 
pasitiko streikininkų reika- 
lavimus juos pagirdamas, 
aiškindamas posėdžiuose ir 
per televiziją, kad jie esa
moje situacijoje yra teisūs 
ir dėl j ų blogos padėties yra 
kalta ... kompartija su sa
vo Vadais ir biurokratais, 
žinoma, sunku suprasti kaip 
buvo prieita prie to, kad su- 
per-valstybėje kaip Sovieti
ja angliakasiai negauna 
muilo nusiprausti. Faktinai 
angliakasiai ne tiek reika
lavo atlyginimo pakėlimo, 
bet pirmo reikalingumo pre
kių, kurias galėtų nusipirk
ti už savo palyginti su ki
tais žymiai didesnį atlygi
nimą. Liepos 18 d. Krem
liuje sušauktam partijos 
viršūnių susirinkime Gorba-

Į savo ūki...
Pereitą savaitę pasaulį 

apibėgo žinia, kad Pabalti- 
jys atgavo ūkinę nepriklau
somybę. Ta proga buvo mi
nimos ir žemėlapiuose rodo
mos visos trys Pabaltijo 
valstybės, kartais minima 
tik Estija, o dažniausiai Es- I 
tija ir Lietuva, lyg užmirš- I 
tant Latviją. Iš tikro tik | 
Estija ir Lietuva priėmė j 
įstatymus siekančius visiš- | 
kos ūkinės nepriklausomy- I 
bes.

Sovietijos Aukščiausioji ! 
taryba juos apsvarstė savo į 
komisijoje. Buvo nemažai | 
ginčų ir vėliau plenume. Iš 8 
principo abiejų respublikų | 
pageidavimams buvo pri
tarta. Aukščiausioji taryba 
nepriėmė tuo reikalu jokio 
įstatymo, pavesdama res
publikoms iki spalio mėne
sio pačioms susitarti su 
Maskvos centrinėm įstai
gom dėl gamtos turto, paš
to, geležinkelių, finansų, 
centrinių įstaigų tvarkomu 
įmonių ir t.t.

Tos Maskvos žinybos iki 
šiol nekreipė jokio dėmesio 
į respublikų poreikius.

čiovas aiškino:
” (Partijos) kadrai reika

lingi atnaujinimo, šviežių 
jųgų įliejimo. Jie turi būti 
atnaujinti visur —. darbo, 
kolektyve, apylinkėje, rajo
ne, mieste, teritorijoje, res
publikose, Centro Komitete 
ir Politbiure. Tai liečia mus 
visus ir visur, kiekviename 
lygyje, kadrų klausimas tu
ri būti laiku išspręstas”.

Tame susirinkime buvo 
leista išsitarti ir Jelcynui,. 
kuris ragino garantuoti pa
žadus duotus angliaka
siams, nes jie jau nebepa- 
sitiki partija ir vyriausy
be. Kartu jis tačiau para
gino ir darbininkus, atkrei
pus dėmesį į savo sunkią 
padėti, grįžti į darbą kol 
streikai neišsiplėtė į kitas 
pramonės šakas.

Truįo tris dienos iki 
PRAVDA, Gorbačiovui įsa
kius, paskelbė to posėdžio 
dalyvių kalbas. Ministras 
pirmininkas N. I. Ryžkov, 
kuris laikytinas daugiausiai 
atsakingas už susidariusią 
padėtį, aiškino, kad nors 
naujos Aukščiausios Tary
bos narių 85% priklauso 
partijai, tačiau jie nenori 
ginti partijos, kai jos auto
ritetas puolamas. Ryžkovas, 
paprastai šaltas kalbėtojas, 
pakeltu balsu kaltino atsa
kingus pareigūnus už pali
kimą visuomenės be ideolo
gijos. Laikomas konserva
tyviu Gorbačiovo oponentu 
Jegor K. Ligačev aiškino, 
kad partijos prestižas kri
to, nes išlaisvinta spauda 
nuėjo per toli, kritikuoda
ma istoriją ir viską, kas tik
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Prezidentas George Bush, savo štabo apsuptas, liepos 21 d. kalba Baltųjų Rūmų sodelyje 
Pavergtųjų Tautų savaites proga.

Lietuvos Darbininkų Sąjunga už
Lietuvos nepriklausomybę

Lietuvos Darbininku Są-
jungos steigiamajame su
važiavime, įvykusiame lie
pos 1 d. Vilniuje, buvo iš
rinkti atstovaujami orga
nai, nustatyta ryšių ir val
dymo struktūra, priimta 
programa ir įstatai. Bendr 

brangu sovietų liaudžiai. 
Partijos ideologijos šefas 
Medviedev aiškino, kad at
sakymas į iškilusius klau
simus slypi spaudos kontro
lėje. Ji esanti galingiausias 
ginklas, kuris vadovauja ir 
kontroliuoja viešąją nuomo
nę, ir ’mes turime pripažin
ti, kad partijos spaudos 
kontrolė sumažėjo’.

(Nukelta 12 psl.) 

ruose nuostatuose LDS pa
sisako, kad pagrindinis jos 
”politinis tikslas — Lietu
vos nepriklausomybė”.

1988 metų lapkričio mė
nesį Kauno darbininkai su
sibūrė į savo miesto darbi
ninkų sąjungą, kreipėsi į 
kitij Lietuvos miestų darbi
ninkus ragindami vienytis. 
Suprasdami, kad tik būda
mi vieningi, galės ginti sa
vo politines bei ekonomines 
teises, pradėjo jungti į dar
bininkų sąjungas ir kitų 
Lietuvos miestų darbinin
kai.

1989 metų kovo mėnesį, 
Klaipėdoje susirinko 17 
miestų darbininkų sąjungų 
atstovai, buvo nuspręsta 
įkurti Lietuvos Darbininkų 
Sąjungą. Išrinktas steigia

mojo suvažiavimo organiza
cinis komitetas.

Į Profsąjungų rūmus Vil
niuje liepos 1 d. susirinko 
440 delegatų iš 19 Lietuvos 
miestų ir darbininkų sąjun
gų, keli šimtai (366) svečių 
iš įvairių Lietuvos miestų.

LDS pirmininku išrink
tas Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio seimo tarybos na
rys, TSRS liaudies deputa
tas Kazimieras Uoka iš 
Kauno. Priimtos rezoliuci
jos, deklaracijos ir memo
randumas. Juose atsisako
ma komunistų partijos, 
kaip darbininkų klasės 
avangardo vaidmens, smer
kiami Molotovo-Ribbentro
po paktas bei jo slaptieji 
protokolai, reikalaujama 40 
valandų darbo savaitės, 24 
darbo dienų atostogų truk
mės užtikrinimo, skurdo ri
bos nustatymo, atlyginimo 
ir pensijų dydžio reguliavi
mo atsižvelgiant į infliaci
jos lygį ir t.t.

šiuo metu LDS kelia sa
vo atstovaus į įmonių darbo 
kolektyvų tarybas, tuo siek
dama dalyvauti visų lygių 
valdymo organuose, kovoja 
prieš neteisėtus administra
cijos veiksmus, teisiškai 
gina neteisėtai atleistus iš 
darbo. Aktyviai ruošiamasi 
būsimiems rinkimams, sie
kiant turėti savus deputa
tus. Taip pat ieškoma ryšių 
su darbininkiškomis organi
zacijomis užsienyje.

Tuos ryšius JAV-bėse jau 
užmezgė užsienyje besilan-

(Nukelta į 3 psl.)
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Gorbačiovas išsilaiko, 
dalį valdžios.

Aukšti Sovietijos parei
gūnai gavę progos pareikš
ti savo nuomonės neforma
liam liepos 18 d. susirinkime 
savo pyktį dėl nepasiseki
mų, kaip matėm pirmame 
puslapyje, nukreipė prieš 
spaudą ir bendrą nedraus
mingumą. Pats Gorbačiovas 
tačiau teigė, kad dėl to kal
ta partijos organizacija, at-

Pavojus 
pertvarkai...

(Atkelta iš 1 psl.)
Maskvos partijos vadas 

L. N. Zaikov reikalavo ap
riboti spaudą, kuri perša va
karietiškas pažiūras. Sverd- 
lovsko bosas L. F. Bobykin 
reikalavo suvaldyti priva
čius vaizbūnus. Tarybinės 
Rusijos respublikos minis
teris pirmininkas V. I. Vo- 
rotnikov teigė, kad peres- 
troika neeina ten, kur no
rėta ir kad ją reikėtų pa
keisti kuo nors kitu.

Pats Gorbačiovas pareiš
kė, kad nėra kelio grįžimui 
į senus laikus, nepaisant kai 
kurių žmonių ilgesio jiems. 
Partija negalinti atgauti 
autoriteto įsakymu. Tai 
įmanoma tik veiksmais įgy
jant liaudies pasitikėjimą.

”Jei perestroika yra re
voliucija, ir mes sutinkame, 
kad ji yra revoliucija, — 
aiškino Gorbačiovas — ji 
reiškia milžinišką pasikei
timą pažiūrų į nuosavybę, 
politinę sistemą ir dvasinį 
atgimimą ... Kaip visa tai 
galima pravesti ramiai ir 
be sukrėtimų?”

Kaip matome labai daug 
žodžių, net visai gerų min
čių, bet kada pradės riedė
ti galvos, kaip kiekvienos 
geros revoliucijos laikais? 
Iš šalies žiūrint partiją rei
kėtų ne reformuoti, bet 
paleisti. Iš apsisamanojusių 
komunistų negali tikėtis pa
sikeitimo. Labai gerą pa
vyzdį duoda Lietuvos Aukš
čiausios Tarybos balsavi
mas, svarstant pertvarkos 
šalininkės, TSRS liaudies 
deputatės Kazimieros Praus- 
kienės pakvietimą į tarybi
nės Lietuvos ministrų pir
mininko pavaduotojas. Slap
tai m i gt ūkais balsuojant 
apie 100 deputatų pasisakė 
prieš. Pakartojus balsavi
mą viešai nė vienas nedrį
so pasisakyti ’ne’. Tai labai 
gerai parodo, kaip galvoja 
komunistai ir jų talkinin
kai. Atvirai jie eina su 
’mada’, o galvoja atvirkš
čiai. Panašų pavyzdį duoda 
ir byla 6480 (žiūr. 2 psl.), 
kur iki šių dienų teisinamas 
niekšingas NKVD elgesys, 
nes ji ’norėjusi gera’...

Partiečiai kapituliuoja. - Centras netenka 
Sovietai pripažįsta slaptus protokolus.

seit — jie patys. Tuos jų 
pasisakymus, kuriuos jie 
laikė privačiais, po trijų 
dienų paskelbus PRAVDO- 
JE, formaliam CK posėdy
je liepos 25 d. jie užtraukė 
visai kitą giesmę. Kaip pats 
Gorbačiovas, jie užtraukė 
himną .., streikininkams. 
Kai kurie deputatai atvirai 
pasakė, kad darbininkai yra 
n e p a tenkinti dabartinėm 
darbo unijom, kurios klau
so įmonės bei partijos bosų 
ir visai nepaiso darbininkų 
interesų.

”žmonės išėjo į gatves ne 
dėl to, kad trūksta muilo,, 
bet kad nėra teisybės. Jie 
jau niekam nepasitiki — 
aiškino deputatas Boiko. 
Pats Gorbačiovas, kuris 
dar pavasarį siūlė lokali
nius rinkimus nukelti nuo 
šio rudens į kitų metų pava
sarį, dabar sutiko, kad juos 
reikia pravesti galimai grei
čiau. Tai būtų rinkimai į 
respublikų Aukščiausias Ta
rybas, miestų ir kitokias 
tarybas. Deputatas Vladi
miras Lušnikov iš Rusijos 
tolimos šiaurės — perskai
tė angliakasių iš Pečioros 
reikalavimą, kad iš dabar
tinės Sovietų konstitucijos 
būtų išbrauktas 6 straips
nis, kuris kompartiją skel
bia Sovietijos 'vadovaujan
čia ir vedančia jėga’. Be to 
per naujus rinkimus turėtų 
būti perrinkti tie Aukš
čiausios Tarybos nariai, ku
rie pateko ne per tiesiogi
nius rinkimus, bet buvo ko
munistų organizacijų pa
skirti.

Gorbačiovas į tai nieko 
neatsakė, bet pabrėžė rei
kalą ūkiniams klausimams 
duoti pirmumą. Jų tarpe 
naujiems įstatymams apie 
nuosavybę ir žemės naudo
jimą, darbininkų unijas ir 
pan. Kad patenkintų 20 mi
lijonų sovietų piliečių, ku
rie gyvena žemiau skurdo
ribos, Gorbačiovas pažadėjo 
jiems pakelti pensijas ne

Be žodžių...

sausio 1 d., bet jau nuo spa
lio pirmos dienos. Pinigai 
tiems pažadams bus paimti 
iš partijos ir unijų sukaup
tų sumų.

V. G. Kučerenko, plana
vimo ir biudžeto komisijos 
pirmininkas, pranešė, kad 
valdžios pažadėti priedai 
agliakasiams apsieis apie 5 
bilijonus rublių. Tai gana 
daug turint galvoje, kad 
tas prekes reikės pirkti už
sienyje, mokant svetima 
valiuta. Daug galima būtų 
užsienio valiutos sutaupyti 
sumažinant išlaidas kariuo
menei, o ypač laivynui. Ga
limas daiktas, kad tai tu
rėdamas galvoje, paskuti
nėmis dienomis Washingto- 
ne viešėjęs buv. sovietų vyr. 
štabo viršininkas, o dabar 
Gorbačiovo patarėjas mar
šalas S. F. Akhromejev pa
siūlė tartis ne tik dėl kon- 
vencionalinės kariuomenės 
sumažinimo, ko daugiausiai 
nori europiečiai, bet ir ka
ro laivyno, išvedant iš ri
kiuotės šimtus sovietų po- 
vandenių laivų ir dešimtis 
JAV lėktuvnešių.

★
N. Y. TIMES korespon

dentas Bill Keller mano, jog 
Gorbačiovo įsigytas darbi
ninkų palankumas sudarys 
nemažą kliūtį ekonominei 
pertvarkai, nes jam bus 
sunkiau uždaryti nepelnin
gas pramonės įmones, at
leisti nereikalingus darbi
ninkus ir panaikinti kainų 
kontrolę. Be to, sovietų dar
bininkai su pavydu žiūri į 
laisvos prekybos iniciato
rius, kooperatininkus, pasi
dariusius nemažą pelną. Jie 
reikalauja apriboti 'priva
tų’ uždarbį, ką padarius ne
liks akstino ūkinėm refor
mom.

★
Estijoje buvo surengtos 

rusų demonstracijos prieš 
estų kalbos įvedimą į kas
dieninį gyvenimą. Demons-

■ Iš kitos pusės
Skridimo į mėnulį 20 metų sukakties proga N. Y. 

TIMES kolumnistas, buvęs prez. Nixono kalbų rašyto
jas, William Safire, prisiminė, kaip jis tai progai pa
ruošė dvi prezidento kalbos versijas. Vieną pasisekimo 
atveju, kitą — nelaimės. Kad prezidentai ir kiti politikai 
dabar savo kalbų nerašo, niekam nepaslaptis. Mūsų ma
žesniame pasaulyje, tokių dalykų, bent iki šiol, retai pa
sitaikė. Todėl mane gerokai nustebino inž. Antano Ru
džio str. DRAUGO birželio 26, 27 ir 28 d. d. Nr. Nr. Jis 
ten rašo apie NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KONSTI
TUCINIŲ TEISIŲ RAIDĄ. Antanas Rudis yra žinomas 
mūsų visuomenės veikėjas. Jei str. parašytas kokio ben- 
drapavardžio, redakcija turėtų tai pažymėti. Be tos pa
stabos skaitytojai turi teisę straipsnį priskirti tam žino
mam Rudžiui, nors sunku sutikti, kad jis imtųsi žinovo 
tonu rašyti apie Lietuvos Statutą ir visas mūsų nepri
klausomos respublikos konstitucijas. Čia pagelbsti aukš
čiau nurodyto amerikiečių papročio prisiminimas. Bet jei 
taip, tenka nusivilti pasirinkto pagelbininko sugebėjimu.

Man atrodo, kad iš skaitytojo reikalaujama per daug 
kantrybės skaityti daugiau ar mažiau žinomus dalykus 
pvz. apie žydus Lietuvoje ir Amerikoje iki prieini prie 
kiek originalesnės minties. Tik po 12 ilgiausių skilčių au
torius, kas jis būtų, pabrėžia JAV-bių Lietuvos okupaci
jos nepripažinimo vertę, ‘kuria dabar daugelis abejoja. 
Įdomu, kad 1988 m. sausio pirmą Valstybės Departamen
to paskelbta dokumentacija tą dieną dar galiojo keturio
lika JAV su Lietuva pasirašytų sutarčių ar jų papildy
mų. Jų tarpe yra 1951 m. liepos 11 dienos Lietuvos pa
siuntinio Washingtone raštas apie prailginimą Lietuvai 
anksčiau suteikto didžiausio palankumo statuso prekybos 
santykiuose. Dėl viso to

”tautinio atgimimo sąjūdžiai, pažadinti besikeičian
čio vergovės ir tylos pasaulio, turėtų atidžiai įsi
gilinti į okupacijos nepripažinimo politiką, kurios 
nuosekliai laikosi Amerika ir savo nusistatymu 
lengvina Pabaltijo šalims kelią į tikrą ir pilną ne
priklausomybę. Okupacijos nepripažinimo politika 
turėtų sąlyguoti minėtų sąjūdžių išmintingus 
veiksmus, nes ji yra vienas iš kertinių nepriklau
somybės veiksnių”

Esmė glūdinti tame, kad Maskva atgaivintų Pabalti- 
jos sutrikdytų konstitucijų galias, o ne tobulintų ar kur
tų naujas okupacines. Kitaip sakant reiktų paskelbti vei
kiančią Lietuvos 1938 m. konstituciją, kurios pagrindi
nius nuostatus išdėstė autorius antrame savo str. tęsi
nyje.

Kadangi tam būtų reikalingas Maskvos pritarimas, 
autorius ją nuramina savo paskutiniuoju sakiniu:

”Toks sprendimas išlaisvintų Sovietų Sąjun
gą iš istorinės gėdos ir žymiai sumažintų pasaulio 
priešiškumą Maskvai”...

Atrodo, kad viskas tvarkoje. Ribbentropo-Molotovo 
susitarimai neteisėti. Lietuva dar turi prekybai su JAV 
didžiausios palankumo statusą, ko neturi Sovietija, GIM
TASIS KRAŠTAS net išvedžioja, kad galią dar turi ir 
Lietuvos 1920 m. liepos 12 d. taikos sutartis su Tarybų 
Rusija. Tik gaila, kad neramumų jo imperijoje trukdo
mas viso to dar nežino pats Gorbačiovas. (ym)

tracijos nesulaukė didesnio 
pasisekimo.

★
Popiežius paskyrė 43 m. 

kunigą T. Kondrasievičių 
BALTARUSIJOS vyskupu. 
Tai pirmas toks atsitikimas 
per 60 metų. Kremlius tam 
davęs sutikimą, kaip ir pa- 
skutiniems Lietuvos vysku
pų paskyrimams. Nepaisant 
to, kad Vatikanas nepripa
žįsta Lietuvos įjungimo į 
Sovietų Sąjungą ir palaiko 
ryšius su egziliniais Lietu
vos diplomatais — pastebi 
N. Y. TIMES. Baltarusijoje 
yra apie 100 katalikų baž
nyčių ir tik 60 kunigų. Pats 
vysk. Kondrasievičius ku
lį laiką dirbo Vilniuje. Jis 
turės apaštališko adminis
tratoriaus titulą, kas lygu 
charge d’affairs diplomati
niam korpuse.

★
Kaip praneša Reuteris,

Valentin Fadin, visasąjun
ginės kompartijos CK tarp
tautinio departamento di
rektorius, pareiškė vokie
čių istorikams televizijos 
programoje, paruoštoj Mas
kvoje, kad nėra abejonės, 
jog prie Stalino-Hitlerio 
pakto buvo slaptas protoko
las. Falinas nepatvirtino, 
kad vokiečių turima kopija 
yra teisinga, bet tik paste
bėjo, jog istorija kalba už 
jo teisingumą: ”Kiek liečia 
jo tekstą, tai yra nuorašas 
nuorašo, bet tas tekstas su
tinka su tuo, kas iš tikro 
buvo”.

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES

3-11 and 11-7 shift. Also day light 
shift every other weekend. Geriatric 
experienced preferred būt not ne- 
cessary. Good starting salary.

LADIES G.A.R. HOME 
2622 Woodstock Avė.

PITTSBURGH, PA. 15221 
412-271-1316

(28-34)
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Už Lietuvos laisvę 
su Vilniumi

Slaptųjų protokolų istorija Nuernbergo 

teisine įL Klovas (4)

f Baltuosius Rūmus lie
pos 21 dienai buvo sukvies
ti pavergtų tautų atstovai, 
dalyvauti pavergtų tautų 
p a g e rbime prezidentūros 
sodelyje. Susirinko apie 250 
žmonių, jų tarpe ir kelioli
ka lietuvių.

Atvyko ir Lietuvos Per
sitvarkymo Sąjūdžio seimo 
tarybos pirm. prof. V. 
Landsbergis su žmona Gra
žina, tuo metu viešėję Ame
rikoje.

Atvykusiems buvo išda
linta dailiai išspausdintos 
Pavergtų Tautų savaitės 
(liepos 16-23 d.) prezidento,, 
pasirašytos proklamacijos 
tekstas, kur pasmerkiama 
sovietų okupacija, brolžu
diški karai, priespauda oku
puotuose kraštuose, pa- 
s m e rkiamas Ribbentropo- 
Molotovo gėdingas paktas, 
pabrėžiama neteisėta Lietu
vos, Latvijos ir Estijos 
okupacija ir dar kartą pa
žymima, kad JAV jų įjun
gimo nepripažįsta. Pažymi
ma, kad pavergtųjų tautų 
laisvės dvasio nėra palauž
ta, jos siekia kalbos, susi
rinkimų, religijos laisvės. 
Skelbiama, kad JAV reika
lauja laikytis Helsinkio su
sitarime priimtų laisvių ir 
kad turi būti grąžinta pa
vergtoms tautoms laisvė ir 
nepriklausomybė.

Prezidntas pas veikinęs 
susirinkusius, tvirtai išreiš
kė laisvės viltis bei numato
mą demokratijos pergalę. 
Jis pabrėžė, kad diktatūrų, 
tironijos laikai yra praėję 
ir nupūsti, kaip lapai nuo 
nebegyvo medžio. Priminė, 
kad jis neseniai grįžo iš 
Lenkijos ir Vengrijos, ku
riose vyksta istoriniai pasi
keitimai, kur ima pūsi lais
vės vėjelis ,nublokšdamas 
senas idėjas. Per keturis de
šimtmečius Lenkija ir Ven
grija kentėjo vienos parti
jos sistemą, primestą sve
timą ideologiją, bet ryžtin
gos tautos ėmė veržtis siek
damos politinės laisvės, žo
džio laisvės, religijos lais
vės, reikšdamos pasitikėji
mą demokratija.

Šių patriotų heroizmas 
mums atskleidžia, kad lais

vė pasaulyje negali būti pa
dalinta, turi viešpatauti vi
sur .Tie žmones veda mus 
į demokratinę laisvę, šian
dien laisvės šviesa ima nu
švisti Rytų ir Centro Eu
ropą. Pačioj Sovietų Sąjun
goj rodoma daugiau atviru
mo pasikeitimams. Tai pa
lenkė, kad spygliuotoji už
tvara tarp Austrijos ir 
Vengrijos buvo nugriauna
ma. Prezidentas parodė tos 
spyglių tvaros gabalėlį, 
gauta kaip suvenyrą.

Toliau prezidentas pažy
mėjo, kad atsinaujinimo 
šviesos ima švytėti Latvi
joje, Lietuvoje ir Estijoje. 
Jo s atgauna savo tautinę 
istoriją. Tos tautos dabar 
nusikreipusios į ekonomi
nius ir politinius pasikeiti
mus demokratijos kryptimi, 
atidarant rinkas ir sienas. 
Jos siekia atgauti tautinį 
paveldėjimą. Amerika jas 
remia. Artėja laikas, kai 
Praha ir Kabulas, Talinas, 
Ryga ir Vilnius jaudins pa
saulį, kai pildysis svajonės 
ir viltys, tų žmonių, kurie 
tiki į atvirą ir taikų pasau
lį, kurie tiek iškentėjo ir 
kurie išgyvens viską iki pa
sieks savo širdžių triumfą.

Grupė lietuvių Pavergtųjų Tautų Savaitės priėmime liepos 21 d. Baltųjų Rūmų sodelyje. 
Iš kairės: A. Paukštienė, dr. J. Genys, veteranų sekr. E. Derwinski, D. Bobelienė, J. Bobelis, 
Gražina ir prof. Vytautas Landsbergiai, dr. A. Razma, D. Remys, prel. J. Prunskis, dr. I. Lau
kaitis.

(1940 m. lapkričio mėn. 
12 iki 14 d. Molotovo vizitas 
į Berlyną).

Von Ribbentrop: Ponas 
Molotovas pirmiausia su 
Fuehreriu diskutavo rusų- 
vokiečių santykius bendrai 
ir vėliau minėjo Suomiją ir 
Balkanus. Jis sakė, kad Ru
sija turi gyvybinius intere
sus Suomijoj. Jis sakė, kad 
kada demilitarizacijos įtakų 
zonos buvo sprendžiamos, 
buvo sutarta, kad Suomija 
būtų rusų intersų sferoj. 
Fuehreris atsakė, kad Vo
kietija taip pat turi plačius 
interesus į Suomiją, ypatin
gai, kas liečia nikelį, ir dau
giau, turėtų nebūti užmirš
ta, kad visa vokiečių tauta 
simpatizuoja suomius. Jis 
prašytų todėl poną Moloto
vą daryti kompromisą tuo 
klausimu. Tas dalykas buvo 
iškilęs keletą kartų.

(X t., psl. 289, 290).
Dr. Hom: Ar nebuvo Bal

kanų teritorijos ir taip pat 
Baltijos valstybių okupaci
ja priežastimi pakviesti 
Molotovą į Berlyną?

Von Ribbentrop: Balka
nuose, ne; nes tenai nebuvo 
rusų okupacijos zonų. Bet 
tai liečia Besarabiją, kuri 
nėra Balkanų kraštas griež-

Mylėti laisvę, nugalėti prie
spaudą tai Pavergtų tautų 
savaitės prasmė. Mes myli
me šias tautas, mes su jo
mis, mes niekada nesusvy
ruosime ir jų neišduosime.

Taip kalbėjo prezidentas 
Bush. Lietuviai dalyvavę 
priėmime džiaugėsi, kad 
prezidentas taip ryžtingai 
skelbė laisvės pergalę, Ame
rikos paramą pavergtie
siems laisvės kovoje ir kad 
bene pirmą kartą preziden
to kalboje buvo suminėtas 
lietuvių priimtoje formoje 
Vilnius . (ALT) 

ta termino prasme. Besara
bijos okupacija, kuri įvyko 
su nepaprastu greičiu, ir 
taip pat šiaurės Bukovinos, 
dėl kurios nebuvo sutarta 
tapti Rusijos sfera per dis
kusijas Maskvoje — ir kas 
buvo, kaip Fuehreris sakė 
tuo laiku, iš tikrųjų sena 
Austrijos karūnos žemė — 
ir Baltijos teritorijų okupa
cija. Yra tiesa, kad tai ver
tė Fuehrerį susirūpinti.

(X t., psl. 292)
Dr. Seidl; Liudininke, 

įžanga į slaptą paktą, suda
rytą tarp Vokietijos ir So
vietų Sąjungos 1939 m. rug
piūčio 23 d. buvo daugiau ar 
mažiau, buvo žodžiais iš
reikšta kaip seka: ”Atsi
žvelgiant į dabartinę įtam
pą tarp Vokietijos ir Len
kijos, kas seka yra sutarta 
konflikto atveju ...”

Ar Jūs prisimenate, kad 
įžanga turėjo apitikriai tuos 
žodžius?

Von Ribbentrop: Aš ne
atsimenu tikslių žodžių, bet 
tai apitikriai yra tikra.

Dr. Seidl: Ar yra tikra, 
kad Teisės Departamento 
viršininkas Užsienių Reika
lų Ministerijoj ambasado
rius Dr. Gaus dalyvavo kaip 
teisinis patarė j sa Maskvo
je 1939 rugpiūčio 23 d. de
rybose ir paruošė tą sutar
tį?

Von Ribbentrop: Amba
sadorius Gaus dalyvavo iš 
dalies pasitarimuose ir su 
manim paruošė susitarimą.

Dr. Seidl: Gaus sako jo 
afidevito trečiame paragra
fe: Reicho Užsienių Minis- 
terio lėktuvas, kurį aš tu
rėjau lydėti kaip teisinis 
patarėjas numatomose de
rybose atvyko į Maskvą 
1939 m. rugpiūčio 23 d. vi
durdienį. Po pietų tą pa
čią dieną pirmas pasikalbė
jimas tarp pono von Ribben
trop ir pono Stalino įvyko, 

kuriame iš vokiečių pusės 
šalia Reicho Užsienio Minis- 
terio tiktai Ambasados pa
tarėjas Hilger, kaip vertė
jas, ir galbūt taip pat am
basadorius grafas Schulen- 
burg dalyvavo, bet ne aš.

Reicho Užsienių Ministe
ris sugrįžo labai patenkin
tas iš ilgos konferencijos ir 
pabrėžė, kad yra gerai, kaip 
tikra, kad bus pasekmėj to 
pasiektas susitarimas, pa
geidaujama iš vokiečių pu
sės. Konferencijos tęstinu
mas buvo paskirtas vėliau 
vakare, kur dokumentai pa
sirašytini būtų diskutuoja
mi ir užbaigti. Toje antro
je konferencijoje aš asme
niškai dalyvavau ir taip pat 
ambasadorius grafas Schu- 
lenburg ir ambasados pa
tarėjas Hilger. Iš rusų pu
sės vedė derybas ponai Sta
linas ir Molotovas, kurių 
vertėjas buvo ponas Pavlov. 
Sutikimas dėl Sovietų-Vo- 
kiečių nepuolimo pakto tek
sto buvo pasiektas greitai 
ir be sunkumų.

Ponas Ribbentrop pats 
įterpė į to susitarimo įžan
gą, kurį aš paruošiau, šiek 
tiek toli siekiančią frazę, 
liečiančią draugiškų Vokie- 
čių-Sovietų santykių suda
rymą, dėl kurios ponas Sta
linas pareiškė protestą su 
pastaba, kad Sovietų vy
riausybė negali staigiai pa
tiekti visuomenei vokiečių- 
sovietų draugystės užtikri
nimus, po to, kada jie buvo 
dengiami Nacių vyriausy
bės mėšlo kibirais per še
šerius metus. Todėl ta fra
zė įžangoj buvo išbraukta 
ar ,geriau sakant, pakeista.

Kartu su nepuolimo pak
tu buvo gerą laiko tarpą 
deramasi dėl atskiro slapto 
dokumento, kuris atitinka
mai mano atminčiai buvo

(Nukelta į 4 psl.)

Už Lietuvos 
nepriklausomybę...

(Atkelta iš 1 psl.) 
kantys LPS seimo tarybos 
nariai Vytautas Landsber
gis ir Emanuelis Zingeris.

Liepos 21 d. Washingto- 
ne Lietuvos Persitvarkymo 
sąjūdžio seimo tarybos pir
mininkas Vytautas Lands
bergis susitiko su AFLrCIO 
vadu Lane Kirkland. Pasi
matymo metu, Landsbergis 
apibudino Lietuvos Darbi
ninkų Sąjungą, kuri remia 
bendrąją Sąjūdžio progra
mą ir veiklos kryptis. Kirk
land pranešė, kad LDS pir
mininkas Kazimieras Uoka 
yra kviečiamas į AFL-CIO 
kongresą lapkričio mėn. 
Washingtone. šalia Uokos, 
AFL-CIO iš rytų Europos 
kviečia Lenkijos Solidaru
mo lyderį Lech Walesą.

(LIC)
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Nuernbergo 
teisme...

(Atkelta iš 3 psl.) 
vadinamas slaptas susitari
mas ar slaptas papildomas 
susitarimas ir kurio turinys 
siekė apibrėžti bendras in
teresų sferas Europos teri
torijose, gulinčiose tarp 
dviejų šalių.

Ar išsireiškimas „intere
sų sferos” ar kitas panašus 
išsireiškimas buvo naudo
jami tenai, aš neprisimenu. 
Dokumente Vokietija pa
reiškė politiniai nesuintere
suota Latvija, Estija ir 
Suomija, bet skaitė Lietuvą 
esant jos įtakos sferos da
lis.

Kas liečia politinį Vokie
tijos nesiinteresavimą pa? 
minėtose dvejose Baltijos 
kraštuose, iškilo ginčas, kai 
Reicho Užsienių Ministeris 
pagal savo instrukcijas no
rėjo tam tikrą Baltijos te
ritorijos dalį išimti iš to po
litinio nes uinteresavimo; 
tas tačiau buvo Sovietų aL 
mesta, ypatingai sąskaiton 
toj teritorijoj laisvų nuo 
ledų uostų.

Kadangi tas punktas, ku
ris, kaip atrodo, buvo dis
kutuotas pirmam pasikal
bėjime, Užsienio Reikalų 
Ministeris norėjo susisiekti 
su Hitleriu, ką pasiekė tik 
antro pasikalbėjimo metu, 
ir laike kurio, tiesioginiam 
pasikalbėjime su Hitleriu, 
jis buvo autorizuotas pįri- 
imti Sovietų pažiūrą. De
markacijos linija buvo nu
brėžta dėl lenkų teritorijos. 
Aš negaliu prisiminti, ar tai 
buvo nubrėžta žemėlapyje, 
kuris turėjo būti pridėtas 
prie dokumento ar tik apra
šymo dokumente. Be to, su
sitarimas buvo pasiektas, 
kas lietė Suomiją, pareiš
kiant apitikriai, kad dvi ga
lybės veiks bendru susitari
mu galutinai sprendžiant 
klausimus, liečiančius tą ša
lį. Gali, tačiau, būti galima, 
kad tas paskutinis susita
rimas, liečiantis Lenkiją, 
buvo pasiektas tiktai, kada 
slapto susitarimo minima 
pakaita vėliau penktame pa
ragrafe buvo padaryta.

Kas liečia Balkanų vals
tybes, buvo patvirtinta, kad 
Vokietija turi tenai tik eko
nominius interesus. Nepuo
limo paktas ir slaptas susi
tarimas buvo pasirašytas 
gana vėlai tą patį vakarą”.

Liudininke, Gauso afide- 
vite yra minimas faktas,, 
kur dvi galybės sutinka 
veikti bendru susitarimu, 
kas liečia galutinį klausimo 
išsprendimą kas link Len
kijos. Ar toks susitarimas 
buvo pasiektas 1939 m. 
rugpiūčio mėn. 23. d.?

Von Ribbentrop: Taip, 
tai teisinga. Tuo laiku vo
kiečių-lenkų rimta krizė bu
vo aštri, ir be sakymo tas 
klausimas buvo rimtai dis
kutuotas. Aš norėčiau pa
brėžti, kad nebuvo nė ma

žiausios abejonės Stalino 
ar Hitlerio galvosenoj, kad, 
jei derybos su Lenkija pasi
baigtų be nieko, teritorijos, 
kurios buvo atimtos iš dvie
jų didžiųjų galybių ginklo 
jėga gali būti taip pat at
siimtos ginklo jėga. Laikan
tis to supratimo, rytinės te
ritorijos buvo okupuotos 
sovietų kariuomenės ir va
karinės teritorijos vokiečių 
kariuomenės po pergalės. 
Nėra abejonės, kad Stalinas 
hiekada negali kaltinti vo
kiečius agresija ar agresy
viu karu dėl jų veiksmų 
Lenkijoj. Jei tai yra agre
sija, tada abi šalys yra dėl 
to kaltos.

Dr. Seidl: Ar demarkaci
jos linija slaptame susita
rime buvo aprašyta tiktai 
raštu ar buvo nubrėžtą že
mėlapy, pridėtame prie su
sitarimo ?

Von Ribbentrop: Demąr- 
kacijos linija buvo apitik
riai nubrėžta žemėlapy. Ji 
ėjo pagal upes Rysią, Bū
gas, Narevas ir Sanas. Tas 
upes aš prisimenu. Tai bu
vo demarkacijos linija, ku
rios reikėjo laikytis gink
luoto konflikto su Lenkija 
atveju.

Dr. Seidl: Ar tai tikra, 
kad remiantis tuo susitari
mu, ne Vokietija, bet So
vietų Rusija gavo didesnę 
Lenkijos dalį?

Von Ribbentrop: Aš ne
žinau tikrų proporcijų, bet 
kiekvienu atveju susitari
mas buvo, kad teritorijos į 
rytus tų upių turėjo eiti So
vietų Rusijai ir teritorijos 
į vakarus nuo tu upių turė
jo būti okupuotos vokiečių 
įgulų, kai tuo tarpu tos te
ritorijos organizacija, kaip 
Vokietijos pageidautina, bu
vo dar atviras klausimas ir 
nebuvo dar diskutuota tarp 
Hitlerio ir manęs. Tada, vė
liau buvo sukurta Govern- 
ment General, kada sritys, 
prarastos Vokietijos po Pir
mojo pasaulinio karo buvo 
inkorporuotos į Vokietiją.

(X t., psl. 311-314).
Prezidentas: Ar Jūs ne

patieksite ketvirto paragra
fo pabaigą jam, kur skaito
ma tuo būdu:

"Reicho Užsienių Minis
teris reguliavo savo žodžius 
tuo būdu, kad jis leido at
rodyti į karą panašų kon- 
liktą tarp Vokietijos ir Len
kijos ne kaip dalyką jau ga- 
tutinai nuspręsta, bet tiktai 
kaip kabančią galimybę. 
Joks pareiškimas, kuris ga
lėjo patvirtinti ar padrąsin
ti į tokį konfliktą, nebuvo 
tuo punktu Sovietų valsty
bininkų padaryta. Greičiau 
Sovietų atstovai apsiribojo 
tuo atžvilgiu, paprastai pri
imdami vokiečių atstovų 
pareiškimus žinion.

Dr. Seidl: Tas liudininkas 
Gaus dalyvavo tiktai ant
roj konferencijoj. Jis tačiau 
nedalyvavo ilgoj konferen
cijoj, kuri įvyko anksčiau 
tarp liudininko Ribbentrop 
iš vienos pusės ir Stalino ir 
Molotovo iš kitos pusės. To-

Lietuvoje: Byla Nr. 6480
Apie ją rašo š. m. liepos 

mėn. ŠVYTURIO 13 Nr. 
Sovietų armijai antru kar
tu okupavus Lietuvą tūlam 
Pranui Butautui atsivėrė 
vartai į karjerą komparti
joje. Tiesa, jis buvo vos 21 
m. amžiaus, tačiau vokiečių 
okupacijos metais jau dir
bo komunistiniame pogrin
dyje (ar bent turėjo ryšius 
su juo). 1944 m. buvo pri
imtas į komjaunimo organi
zatorių kursus, vėliau siun
čiamas į įvairias vietoves 
organizuoti komjaunuolius.

Ta karjera tačiau nutrū
ko 1946 m. sausio 23 d. Apie 
18 vai. jį staiga gatvėje už
puolė 3 vyrai, sumušė jį ir 
nuvilko į saugumą. Ten jį 
tardė NKVD kapitonė Va
siljevą. Ji reikalavo, kad 
Butautas prisipažintų vo
kiečių okupacijos metu ben
dradarbiavęs su vokiečių 
saugumu, vėliau su baltai
siais partizanais, buvęs dvi
gubas agentas, šaudęs žy
dus ir t.t. Atsisakius ’pri- 
sipažinti’ jis buvo skaudžiai 
mušamas, pati Vasiljeva ba
džiusi adata ir ’grafke” į 
panages. Neradus įrody
mų, kad Butautas dirbo ir 
'kitai pusei’, jis pakaltintas 
'antitarybinėm kalbom’.

Lietuvos TSRS aukščiau
sias teismas vis dėlto nera
dęs pakankamai svarbių 
kaltinimų bylą grąžino pa
pildomam tvardymui pra
vesti. NKVD darbuotojai 
apklausinėjo Valstiečių Lai
kraščių bendradarbius, kur 
dirbo ir Butautas.

Belą ševachaitė - Vildžiū
nienė ir Mauša Upnickis 
kaltino Butautą antisemi
tizmu. Jonas Mitalas matęs, 
kad Butautas nešiojosi hit
lerinės okupacijos metais 
išleistą knygą Lietuvos Ar
chyvas. Butauto nurodyti 
liudininkai nebuvo pakvies
ti. Teismas jį nuteisė 7 me
tus kalėti ir 3 metus paliko 
be teisių.

Atlikęs bausmę Butautas 
tik 1956 m. galėjo grįžti į 
Lietuvą, kur pradėjo ieško
ti teisybės. Jo tezė — jis 
dirbęs komjaunimo CK su 
tūlu Jono Januičiu. Butau
tas turėjo Vilniuje 3 kam
barių butą, į kurį įsileido 
tą Januitį. Tas draugavo su 
dabar jau mirusia saugumo 
darbuotoja Vasiljeva. Ji 
prikalbino Januitį Butautą 
apskųsti, kad perėmus bu
tą, o ji pati pasižymėtų tar
nyboje.

Grįžęs Butautas įsidarbi
no kaip šalkalvis šilelio ra
dijo aparatų fabrike (buv. 
Prisikėlimo Bažnyčioje ža- 

se konferencijose tik Am
basados patarėjas Hilger 
dalyvavo ir aš prašau Tri
bunolo šaukti liudininką 
Hilger, kuris buvo, atsižvel
giant į to punkto svarbą, 
man pripažinta.

(X t., 316-317). 
(Bus daugiau)

liajame Kalne). Jo pastan
gos gauti geresnį darbą vi
sados susidurdavo su byla 
6480 — jis juk 'banditų* 
bendradarbis ir baigta. Dar 
1988 m. liepos mėn. parti
jos istorikas prof. dr. Ro
mas šarmaitis 'peržiūrėjęs 
bylą nutarė, kad skundikai 
norėjo gero Tarybų valdžiai, 
už tai vadovaudamiesi įta
rinėjimais suformavo bylą 
su dirbtinais kaltinimais*. 
Jei taip, kodėl Butautas 
taip ilgai nebuvo reabilituo
tas? Tik dabar jis jau 
yra ’republikinės reikšmės’ 
pensininkas ir antros gru
pės dėl mušimų tardymo 
metu invalidas. Tuo tarpu 
jo skundikai, įrodę savo sa
vo budrumą ir 'gero norėji
mą’ valdžiai daug toliau nu
ėjo. Jonas Januitis yra ne 
tik sąjunginės reikšmės 
pensininkas, bet ir kompar
tijos CK narys, Aukščiau
sios tarybos deputatas. Per
eitų metų spalio 27 d. TIE
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Kelionė Nr. 105 spalio 5-19 $2,159 iš Bostono ir Niujorko

$2,342 iš Čikagos

s

LAPKRITIS
LIETUVA IR SUOMIJA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje.
Kelionė Nr. 102 lapkričio 2-15 $1,899 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.

Taip pat pradedame naują paslaugą, statant paminklus, jūsų mirusioms giminaičiams 
. Lietuvoje.

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis:

BALTIC TOURS
77 Oak St., Suite 4 

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

SOS numeryje jis dar drą
siai mokė partinę organiza
ciją kaip dirbti naujomis 
sąlygomis.

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)

MACHINIST
Immediate opening for machinist with 
boring mill and lathe experience, fa- 
miliar with heavy forging eęuipment, 
to work in the machine repair busi
ness. Mušt have own tools. Send 
resume to: MACHINIST, 1159 So. 
Pennsylvania, Lansing, MI 48912.

(29-31)

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)

8
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Žvilgsnis į išorę ir vidų 

‘Lietuvis žurnalistas9
J. V. Suduvas

Pagal graikų istorikų 
Plutarchų Aleksandras ma- 
kedonietis, lankydamas Tro
jos karo karžygio Achilo 
kapų, pasakęs ”... O nar
susis Achilles, kas apie ta
ve kų nors žinotų, jei ne
būtų buvę Homero!”... Pa-, 
ėmus j rankas jau keturio- 
liktųjį ”L. ž.” numerį pa- 
sųmonėje save klausi: „Ka
žin, ar šis patrauklus, mar
go rašto žurnalas būtų su
gebėjęs pasiekti net ketu- 
rioliktųjį skaičių, jei „An
gelų mieste” neturėtume 
rūpestingos centrinės val
dybos ir ryžtingos jos pir
mininkės ir redaktorės K. 
R. Vidžiūnienės” ?

Kai kas pasakys, kad tai 
panegirika! Tegu būna, bet 
ji užsitarnauja, nes „Lie
tuvis žurnalistas” per tiek 
metų gyvas, ir gražiai pa
sipuošęs, vėl atneša mums 
visų glėbį kitur nerandamų 
naujienų, tampriau sujun
gia visus kolegas, pratur
tindamas ir mūs tremties 
kultūros istorijų. Kai kas 
nuogąstauja, kad neperio
dinis? Bet ar tame esmė — 
svarbesnė yra vieningumo 
idėja, sąjungos reprezenta
cija. Pagaliau periodikos 
turime apsčiai — tegul tik 
daugiau ją prenumeruoja ir 
skaito! Retas kuris pagal
voja, kiek pastangų šiuo 
metu, darbo ir rūpesčio rei
kalauja periodikos išlaiky
mas, o kur lėšos — pinigai ?

Po tokio apmąstymo, var
tydami „14 nr.’’ puslapius, 
lyginame jį su ankstyves
niais Vidžiūnienės redaguo
tais nr. 9, 10, 11... Nežiū
rint kasdien sunkėjančių 
sąlygų, krenta į akis re
daktorės išlaikoma pastovi 
žurnalo techninė konstruk
cija, patrauklios viršelio 
puošmenos, iliustracijų gau
sa, asmenų fotografijos ir 
veik vienodas puslapių skai
čius. Tautiniu motyvu prie
kinio viršelio juostos audi
nys puikiai simbolizuoja 
mūs margąją raštijų. Gerai, 
kad nors paskutiniajame 
patalpinote centro valdybos 
narių geras nuotraukas — 
tegul visi juos pažįsta ... 
Ir be išviršinės žurnalo 

.formos, turinio puslapiuo
se visos iliustracijos pasigė
rėtinai ryškios ir gražios. 
Autorių straipsnių temati
ka įvairi ir su labai vertin
gu priedu: „Lietuvis žurna
listas plačiame pasaulyje”. 
Šių kronikinę informacijų, 
retai kur randamų, be abe
jo, buvo daug darbo ir rū
pesčio surinkti ir suklasifi
kuoti. Sutinku su redakto

rės vedamojo mintimi, kad 
„žurnalizmas neturi ribų, 
jame telpa ir praeitis, ir 
ateitis, ir žvilgsnio į pra
eitį pokalbiai’’. Taip pokal
bių, atsiminimų yra apstu, 
juose reiškiasi senoji ir jau
noji žurnalistų karta iš 
įvairių pasaulio vietų, kur 
besiranda lietuvis, besido
minantis lietuviško rašto 
žodžiu.

Česlovas Gricevičius, su
sirūpinęs mūsų rašto pa
minklų išlikimu, patiekia 
žinias apie lietuviškus ar
chyvus ir jų uždavinius. 
Aurelija Balašaitienė na
grinėja spaudos anonimų 
problemų. Edmundas Ja
kaitis „Fotografija ir žur
nalistika” iškelia nuotrau- 
kos-paveikslo svarbų mo
dernioje spaudoje. Vladas 
Bakūnas skaitytojui prista
to Nepriklausomos Lietu
vos žurnalistų žygius, at-. 
gavus Klaipėdos kraštų. Vis
lius Bražėnas: „Odisėja ži
nybos labirintuose „nagri
nėja plačiai ir argumentuo
tai viešosios opinijos reikš-. 
mę politikoje ir kokių ga
lią jai teikia spauda, radi
jo, televizija, jeigu ji yra 
laisva, ar vienos srovės do
minuojanti. A. Juodvalkis 
pataria atlietuvinti pavar
des, tik kažin, ar tai sulai
kytų nutautėjimo procesų? 
Labai įdomus, pamokantis, 
ypač jaunimui, Rimos Ja- 
nulevičiūtės straipsnis „O 
kodėl ne ?” O, kad mūsų gre
tose būtų daugiau tokių Jų- 
nulevičiūčių ?! Kęstutis čer- 
keliūnas, kaip sporto re
porteris, nukelia skaitytoją 
į pokarinę Europą, primena 
tremtinių stovyklų sporto 
laimėjimus. Algirdas Na
kas plačiai aprašo praėju
sių pasaulinę žiemos olimpi- 
jadų Calagary, Kanadoje.

Nuostabiai įdomūs savo 
naujomis mintimis, idėjo
mis ir pasiūlymais tai 
straipsniai Liutauro Kaza
kevičiaus iš Belgijos „Įsi
pareigojimai spaudai ir jau
nimas” ir Noros Kulpavi- 
čienės „Informacija su
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Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas !
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Viva Bartkutė ir Vaiva Vaišnytė Yale universitete studentų mokslo baigimo iškilmėse lie
tuviškai ir angliškai skaito tradicinę vijoklio odę. Michael Marsland nuotr.

Yale universiteto abiturientų vardu - lietuviškai
Per 1989 mokslų baigi

mo iškilmes vienam iš se
niausių Amerikos universi
tetų dalis tradicinių iškil
mių buvo atlikta — lietu
viškai.

Yale Universitetas, įsteig
tas 1701 metais, kuris U. 
S. News & World Report 
1988 m. spalio 10 d. paskelb- 
toj studijoj buvo įvertintas 

klaustuku” iš Australijos.
Algirdas A. Pužauskas, 

kaip pensininkas, vaizdžiai 
aprašo savo žūklės nuoty
kius Amerikos vakaruose, 
įpindamas gražių vietovės 
vaizdų. K. R. Vidžiūnienė 
recenzuoja Kanados žur
nalistų sąjungos žurnalo 
pirmąjį numerį „žibintas”. 
Hypatija Yčaitė-Petkus, ap
rašydama kasmetinį ir tik
slų Kalifornijos San Juan 
kregždžių pavasarinį sugrį
žimą duoda įdomių žinių 
apie ispanų misijonierių 
darbą vietos indėnų gimi
nėse, jų senas tradicijas, 
kulto apeigas. Antanas Gri
nius prisimena a. a. Vladą 
Selenį, Vytauto Kutkaus 
ir muz. S. Sližio pagerbimų.

(Nukelta į 6 psl.) 

kaip pirmaujantis universi
tetas Amerikoje, mokslų 
baigimų atžymi dvi dienas 
besi tęsiančiom iškilmėm. 
Per iškilmes skaitoma bai
giančiosios klasės ’istorija’ 
ir į akmenį įkalami baigi
mo metai. Baigiančiajai 
klasei įamžinti klasės at
stovai pačiam seniausiam 
universiteto kieme sodina 
vijoklį ir skaito susirinku
siai miniai baigiančiosios, 
klasės atsisveikinimo odę. 
Vijoklio sodinimo ir odės 
skaitymo tradicija prasidė
jo 1852 metais.

Š. m. gegužės 28 d., iš-, 
skirtinai gražių, sekmadie
nio popietę, tūkstančiai tė
vų, giminių ir pažįstamų iš. 
visos Amerikos ir kitų kraš
tų suvažiavo į Yale univer
sitetų, New Haven, Connec- 
ticut, atšvęsti virš 1,200 
Yale studentų mokslų baigi
mų. Sodinant tradicinį vi
joklį, per garsiakalbius aiš
kiai ir įspūdingai skambė- 
ji vijoklio odė — lietuvių 
kalba (”Lithuanian is not 
at all likę Russian!” nusi
stebėjo vienas klausytojas 
draugei). Baigianči o s i o s. 
klasės vardu odę lietuviš
kai ir angliškam vertime 
pasikeisdamos skaitė Viva 

Bartkutė ir Vaiva Vaišnytė.
Vivos Barkutės pavardė 

šįmet nuskambėjo per visų 
Amerikų, nes ji buvo viena 
iš 32 amerikiečių, laimėju
sių garsiųjų Rhodes stipen
dijų tęsti studijas Oxfordo 
universitete, Anglijoj. Bart
kutė pasižymėjo ir tuo, kad 
ji baigė Yale universitetų 
gaudama iš karto ne tik ba
kalauro, bet ir magistro 
laipsnius. Jos pagrindinė ša
ka buvo ekonomija. Bartku
tė laisvai kalba lietuviškai. 
Ji yra lankiusi Dariaus ir 
Girėno mokyklų Chicagoje, 
ir buvusi veikli jūrų skau
tė. Baigimo iškilmėse daly
vavo jos tėvai, inž. Eugeni
jus ir Danguolė Bartkai, iš 
Beverly Shores, Ind. ir bro
lis studijuojųs Dartmouth 
College.

Vaiva Vaišnytė, odės au
torė ir vertėja į anglų kal
bų, bakalauro laipsnį gavo 
iš politinių mokslų. Vaišny- 
tė laisvai kalba lietuviškai. 
Ji mokėsi neakivaizdinėj 
„židinio” mokykloj, užper
nai lankė vasaros lituanisti
nius kursus Lemonte, o per
nai — Vilniaus universite
te. Dalyvavo Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongrese 
Australijoj. Vaišnytė yra 
ateitininkė. Baigimo iškil
mėse dalyvavo jos brolis, 
kuris studijas taip pat bai
gė Yale ,ir tėvai, prof. Ri
mas ir dr. Elona Vaišniai, 
iš North Haven, Ct., taip 
pat Yale universiteto abitu
rientai.

Nuo rudens Viva Bartku
tė tęs ekonomijos studijas 
Oxforde, o Vaiva Vaišnytė, 
prieš tęsdama studijas, ke
tina padirbėti gamtosaugos 
ąrity. (kr.)
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Žvelgiant už įvykių Lietuvoje Vilius Bražėnas

Statkutės minčių išsauktos pastabos
(2)
Atrodo, jog Rytuose ir 

Vakaruose iškylančios kal
bos apie "bendrą Europos 
namą" su Sovietais, yra dai
nelė iš tos pačios "Vieno 
Pasaulio” operos, apie ką 
gan seniai rašiau ir kalbu 
amerikiečiams ir lietu
viams. Teko nustebti užti
kus šio fenomeno svarsty
mą JAV katalikų savaitraš
tyje THE VANDERER. 
Straipsnio "Suvereni Lietu
va” išvadoje kolumnistas 
Gary Potter rašo:

"Jeigu Vakarai būtų tik
rai rimti (serious)... šiuo 
metu JAV pasakytų Michai
lui Gorbačiovui baigti Bal
tijos žemių okupaciją, ir 
mes tai sakytume tokiu 
stipriu balsu, kad išgirstų 
pasaulis. Vienok, kaip da
bar yra, Vakarų liberaliz
mas ir to liberalizmo kraš-. 
tutinę išraiška — Sovietų 
komunizmas tęsia susilieji
mą (continue to con- 
verge)..." "...didysis su
siliejimas, kas, matomai, 
skaitoma esant būtinu va
dovaujančių Rytų ir Vaka
rų asmenų tarpe, galėtų vi
sai išspausti iš jų (Pabal
tiečių) net ir tas laisves, 
kurias jie sugebėjo išgauti 
ar išdrįso pasisavinti šiose 
glasnost

Gary 
"sunku 
Baltijos 
visai laisvais, kai niekas ki
tas tokiais nebus". Tai pri

dienose”.
Potter sako, jog 
įsivaizduoti, kaip 
žmonės gali išlikti

'Lietuvis žurnalistas'
(Atkelta iš 5 psl.) 

Kazės Brazdžionytės "Lie
tuvos Aidai” radijo progra
ma. Br. Juodelio — Jaunų
jų žurnalistų premijos. Pra
no Pusdešrio "Adelaidės 
lietuvių žinios” ir informa
cija. Stasio Kasparo "Ang
lijos lietuvių spauda”. Svar
bios bibliografinės žinios. 
Gražutė Šlapelytė Sirutienė 
prisimena vilnietį žurnalis
tą Jeronimą Cicėną daug 
nusipelniusį Vilniaus kraš
to lietuvių raštijai, jų sun
kioje kovoje su okupantais 
lenkais. Paminėti vėliausiai 
mirę žurnalistų sąjungos 
nariai. Ir užbaigai platus 
dvejų puslapių skyrius 
"Skaitytojų laiškai". Tai 
žurnalo "L. ž.” atestacija 
— skaitytojų pageidavimai, 
nuomonės, patarimai kal
bos bei rašybos reikalu. Ma
lonų, kad skaitytojai žur
nalui skiria platų dėmesį.

Ta pat proga, palaikant 
redaktorę, norisi pabarti 
tuos narius, kurie žurnalą 
gauna, reik tikėti skaito, 
bet pamiršta atsilygintį už 
prenumeratą, kurios mo
kestis ir taip jau mažas. 
Neskriauskite d i r b ančių 
mums ir mūsų Tėvynės la
bui.

mena šen. Barry Goldwate- 
rio nuomonę apie TrilateraI 
Komisiją, kurią jis savo 
knygoje WITH NO APO- 
LOGIES (Be jokių atsipra
šymų) nesivaržo pavadinti 
tikru vardu. "Mano požiū
riu, TrilateraI Komisija at
stovauja sumanias ir sude
rintas pastangas užgrobti 
kontrolę ir konsoliduoti ke- 
turius galios centrus — po
litinį, piniginį, intelektua
linį ir bažnytinį", rašo šen. 
Goldwater. Jis įspėja: 
"Laisvei — dvasinei, politi
nei — yra paneigta betko- 
kia reikšmė Trilateristų 
kontroliuojamame sekančia
me šimtmetyje".

Tad vargu ar tiesa, kad 
pokario "Europoje tautų li
kimą sprendė mažai ką žiną 
’specialisitai’...” Susivokti 
"kur kiekvienas Rytų Eu
ropos kraštas ranasi" grei
čiausiai buvo palikta numa
tytam "vieno pasaulio” 
partneriui — Kremliui. Jei
gu nenorime, kad lietuvių 
tauta tenai ir mūsų vaikai 
čia turėtų gyventi Goldwa- 
terio nupieštame Trilateris
tų šimtmetyje, būtų tiks
liau bent jau pažiūrėti, ar 
už tų "dūmų” tikrai esama 
"ugnies”. Jeigu taip, logi
ka ir realybė reikalautų, 
kad išeivija, šalia Lietuvos 
bylos garsinimo, prisidėtų 
prie tokių, kaip senatorius
Golwateris ir kiti, kurie 
įspėja laisvuosius žmones 
apie prieš jų laisvę nukreip
tą užkulisių veiklą. Ir mūsų 
pareiga išvilkti viešumon 
sąmokslininkus prieš žmo
niją.

Jūratė Statkutė de Ro- 
sales pagirtina už tai, kad 
neapsiriboja šiandiena ir 
drįsta bristi į platesnius 
geopolitinius vandenius. Ji 
net konkrečiai mums siūlo 
vesti tokią politiką, kuri 
ateityje padarytų Lietuvą 
"finansinių transakcijų cen
tru” tarp Rytų ir Vakarų. 
Ji net pasigenda lietuvių 
diplomatų, kurie galėtų ta 
linkme pakreipti "sluoks
nius Europoje”. Jos many
mu Lietuva esanti tam tin
kamesnė negu Bržežinskio 
proteguojama prasiskolinu
si (40 bilijonų dolerių) Len
kija.

šis klausimas prašosi po
ros pastabų. Pirmiausia, 
Lenkijos skolos nedaug ką 
reiškia, nes dauguma jų ga
rantuotos ta prasme, kad 
bankininkai išgaus pinigus 
iš Vakarų, ypač amerikie
čių, mokesčių mokėtojų. 
Net patys lenkai šaiposi, 
jog Lenkija yra "karvė, ku
rią šeria Amerika, o melžia 
Sovietai”. Dabar vykstąs 
kitų satelitų "sudemokrati- 
nimas” gali būti tik Sovietų 
melžiamų karvių bandos di
dinimas, ir tuo pačių Vaka
rų, ypač JAV, finansinis nu- 
alinimas. Nors nesijaučiu 

k v a 1 i f ikuotas pasisakyti, 
vienok abejoju, dėl Lietuvos 
tinkamumo būti tarptauti
niu finansiniu centru, pri
tariu jos dėmesio atkreipi
mui į Lietuvos ir kitų Bal
tijos kraštų situaciją gali
mame pasaulyje, kuriame 
Sovietai tikrai atsisakytų 
priespaudos ir ekspansijos. 
Manau, jog tai gali būti ge
ru argumentu įtaigoti Va
karams ir Sovietams dėl 
Hitlerio-Stalino pakto pasė
kų panaikinimo. Nepriklau
somi Baltijos kraštai, būda
mi ypatingoje geopolitinė
je ir kultūrpolitinėje padė
tyje, galėtų būti ateities 
Rusijos, ir net SSSR, jos 
atsistatyme, daug naudin
gesni, negu dabar. Statkutė 
įdomiai mano, jog Baltijos 
valstybių pasvirimą į "Va
karų ar sovietiškos Euro
pos” bloką nuspręstanti tų 
trijų valstybių ekonominė 
pažanga. Tačiau daug kam 
bus sunku įsivaizduoti, kaip 
jos galės padaryti ekonomi
nę pažangą, kol jos neišeis 
iš Sovietų bloko priespau
dos.

Manyčiau, jog turint di
delius ir šviesius tikslus 
Lietuvai ateityje, pirmiau
sia reiktų susikaupti į jos 
nepriklausomybės atstaty
mą. Apgailėtina, jog ir pas 
ją prasikiša elitistinės ten
dencijos, kaip ir pas eilę 
kitų politinių mąstytojų iš
eivijoje. Atrodo ji mano, 
kad šioje plačios komunika
cijos ir nepaliaujamos pro
pagandos gadynėje (propa-. 
gandos ir desinformacijos 
nukreiptos į tautų mases) 
pavieniai politiniai gudra
galviai, prieidami prie in- 
ternacionalistinio elito, nu-

HfiU /uperior Aviną/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui 

/uperior /oving/
Pagrindinis skyrius

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

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

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

FSLIC

sustačiusio prieš tautų ne
priklausomybę ir solidumą, 
įtikins Lietuvai padaryti iš
imti Trilateristiniame vieno 
pasaulio tautų garde. Mes 
ką tiktai matėme Ameriko
je, kaip elito atstovai pra
laimi prieš šiaip jau apsnū
dusias amerikiečių mases, 
kai jos būna pažadinamos 
informacija apie užkulisius 
Kongrese bei kitur. Mes 
taip pat matėme kaip peres- 
troikinės propagandos ir 
d e s i n formacijos paveikti 
berods ne visai kvaili vokie
čiai, privertė savo vyriau
sybę daryti nuolaidas Gor
bačiovui, kurios yra didžiai 
rizikingos Vokietijai ir Va
karams apskritai. Aš pilnai 
pritariu Statkutei, kad 
mums išeivijoje reikia "va
dovų pilnai įsijautusių į 
naujos padėties atvertas 
Lietuvai galimybes ir dir
bančių ne aklai, o blaivia 
galva siekiant aiškiai api
brėžto tikslo”. Daugumai 
mūsų tikslas berods aiš
kus: nepriklausoma Lietu
va. Gi, kad dirbus "neak
lai”, būtina ne tik vado
vams, bet ir visai išeivijai 
suprasti Lietuvos ir jų liki
mą šiuo metu lemiančios iš
orės tikslus. Tačiau visi va
dovai, nuo mažiausio iki di
džiausio, turėtų atsikratyti 
ligos ir bandyti kuo plačiau
siai įtraukti į Lietuvos va
davimo veiklą ligi šiolei ne
įtrauktą visuomenę. Todėl 

SUPERVISOR TOOL GRINDING
Progressive company with good benefits is currently seeking an 
individual to coordinate and supervise the daily operations of tool 
cutting/grinding. Successful candidate will supervise a 2-shift tooling 
grinding operation. Salary commensurate with experience. Company 
located in the Rio Grande Valley. 32 miles from Gulf Coast AND 
NO. SN0W BEACH, and 30 miles from OLD MEXICO. A congenial 
community pleasant living. Relocation cost offered.

SEND RESUME TO:

INSTRUMENTATION PRODUCTS, INC. 
P. O. Box 2898, Harlingen, Texas 78551.

(29-31)

džiaugiuosi, kad dr. V. 
Skūodis, pavyzdžiui, prita
rė mano šūkiui — "Kiekvie
nas lietuvis veiksnys", ir dr. 
A. Statkevičius parėmė 
mintį apie reikalingumą 
"atidaryti Antrąjį Frontą 
išeivijoje", įtraukiant į 
veiklą visą išeiviją.

EXPERIENCED 
JOURNEY MAN 

or
IST 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)

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

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

SHIAVVASSEE COUNTY 
MEDICAL CARE FACILITY 

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

(24-8)

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

Call LINDA RICHMAN
(212) 244-6023

(26-28)

j
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Edviną Balcerį amžinybėn palydėjus

Antanas Mažeika

1989 m. liepos mėn. 5 d. 
Santa Monikos ligoninėje, 
mirties Angelas pasišaukė 
į amžinybę, vėžio ligos pa
laužtą taurų lietuvį Edviną 
Balcerį, palikus dideliame 
nuliūdime savo mylimą 
žmoną Haliną, dukteris 
Danguolę, Ramą ir gimines.

A. A. Edvinas Balceris 
buvo gimęs 1916 m. balan
džio mėn. 1 d. Biržuose. 
1932 m. baigė Biržų gimna
ziją. Tais pačiais metais 
Kaune, Vytauto Didžiojo. 
Universitete pradėjo studi
jas Evangelikų Teologijos 
fakultete. Būdamas studen
tu įstojo į Korp! Neo-Li- 
thuanią ir aktyviai su di
deliu užsidegimu dalyvavo 
Korp! Neo-Lithuania veik

Buvusiam Amerikos Lietuvių Tautinės

S-gos Los Angeles skyriaus valdybos nariui

EDVINUI BALCERIUI 

mirus, žmonai HALINAI, dukroms nuošir

džią užuojautą reiškia.

J. E. šisai

Kol.
A. A.

EDVINĄ BALCERĮ
į Amžinybę Didžiajai Valiai pašaukus, su 

jo žmona HALINA, dukromis DANGUOLE 
ir jos šeima, RAMA, liūdesiu ir skausmu su 
užuojauta dalijamės —

Vita ir Vytautas Girdvainiai
Vytautas Aleksandrūnas

loje. Savo priesaiką dirbti 
Pro Patria, saugoti ir ginti 
tautinę savo ir savo Tėvy
nės Lietuvos garbę bei jos 
laisvę ir Nepriklausomybę 
ištikimai vykdė iki paskuti
nės gyvenimo dienos.

Kaune studijavimo metu 
buvo globojamas savo dėdės 
kunigo Eriko Leijerio, ku
ris buvo Lietuvos Evangeli
kų-Liuteronų bažnyčios sen
joras ir konsistorijos pirmi
ninkas. šios geros sąlygos 
leido Edvinui aktyviai įsi
jungti į korporacijos veik
lą.

Komunistams okupavus 
Lietuvą, buvo suimtas ir 
kankinamas Kauno sunkių
jų darbų kalėjime. Vokie
čių okupacijos metu dirbo 
Biržuose ir kartu aktyviai 

dalyvavo Lietuvos Laisvės 
Kovotojų slaptoje veikloje 
prieš tėvynės okupantus. 
Buvo Laisvės Kovotojų Są
jungos Biržų aspkr. vadas, 
o tremtyje, Vokietijoj Lais
vės Kovotojų Sąjungos vyr. 
valdybos narys. Vokietijo
je buvo visos Lietuvių Ben
druomenės' vyr. ryšininku 
prie IRO ir JAV armijos 
amerikiečių zonoje.

1951 m. su šeima atvyko 
į JAV ir apsigyveno Chica
goje. Pirmaisiais metais 
įsijungė į lietuvišką veiklą 
— ALT S-gą ir į L.S.T. 
Korp! Neo-Lithuania.

1967 m. atsikėlė į Los 
Angeles, gavęs darbą, tuoj 
įsijungė į lietuvišką veiklą. 
Įstojo nariu į Amerikos Lie
tuvių Tautinės S-gos sky
rių, Lietuvių Tautinių Na
mų dalininku, Lietuvių Kre
dito Kooperatyvą, vėliau į 
Kalifornijos Kredito Koope
ratyvą Santa Monikoje, o 
daugiausiai savo jėgas ir 
pasišventimą skyrė neoli- 
tuanams. Jis atgaivino Los 
Angeles Korp! Neo-Lithua- 
nų skyrių ir juo rūpinosi 
iki pat savo mirties. Už jo 
energiją, rūpestį, stropu
mą, meilę Korp! Neo-Li- 
thuanijai, Vyriausioji val
dyba Chicagoje, 1985 m. 
įvertindama jo nuopelnus, 
suteikė Edvinui Balceriui 
aukščiausią korporacijos žy- 
menį-žiedą.

A. A. Edvinas buvo tau
rus lietuvis, turėjo savo 
tvirtą nusistatymą, buvo 
energingas, darbštus, uždė
tas pareigas sąžiningai at
liko.

Toks kolega Edvinas pa
siliks mūsų prisiminimuose. 
Gaila, kad jis taip anksti 
mus paliko. Tačiau tai yra 
Aukščiausiojo valia.

šeštadienį, liepos 8 d. 
Santa Monikoje Moeller 
Murphy laidotuvių namuo
se, kur buvo a. a. Edminas 
Balceris pašarvuotas, įvyko 
pamaldos ir atsisveikini
mas.

A. A. Edvinas Balceris

Gėlėse paskendęs karstas, 
papuoštas Korp! Neo-Li
thuania herbu, iš abiejų pu
sių neolituanų garbės sar
gyba. Evangelikų - Liutero
nų kunigas Robert Richards 
sukalbėjo maldas, jam už
baigus sol. Rimtautas Dab
šys pagiedojo komp. G. Gu
dauskienės „Begalinis Vieš
paties pasaulis”.

Koplyčioje atsisveikinimo 
ceramonijas, šeimos papra
šytas, pravedė dr. E. Jara
šūnas. Atsisveikinimo žodį 
tarė: Korp! Neo-Lithuania 
Los Angeles skyriaus pir
mininkė Laima Tumaitė, dr. 
Povilas Švarcas, Evangeli
kų-Liuteronų vardu, Vytau
tas šeštokas ALT S-gos Los 
Angeles skyriaus, Radijo 
valdybos ir žurnalistų S-gos 
vardu, Jonas Petronis Lie
tuvių Tautinių Namų val
dybos vardu, Vytautas 
Aleksandrūnas Liet uvos 
Laisvės Kovotojų vardu, Al
binas Markevičius Santa 
Monikos Lietuvių Klubo ir 

Kalifornijos Kredito Koope
ratyvo vardu ir Lietuvos 
generalinis konsulas Vytau
tas Čekanauskas.

Sugiedojus Lietuvos him
ną, Korp! pirm. Laima Tu
maitė su palyda įteikė naš
lei Halinai Balcerienei ve
lionio Edvino korporacijos 
kepurę ir juostelę.

Dr. E. Jarašūnas, atsi
sveikinimo ceremonijų ve
dėjas, šeimos vardu pakvie
tė visus dalyviusc į Lietuvių 
Tautinius Namus bend
riems pietums.

Tautiniuose Namuose bu
vo tęsiamas atsisveikini
mas. Kalbėjo žurnalistas 
Bronys Raila ir Vytautas 
Aleksandrūnas. Padėkos žo
dį šeimo vardu tarė duktė 
Danguolė.

Velionies pageidavimu 
vietoj gėlių buvo gauta au
kų Tautos Fondui ir Dirvai.

Tradicinių laidotuvių ne
buvo nes a. a. Edvino Bal- 
cerio pageidavimu jo kūnas 
buvo sudegintas.

A. A.

MARIJAI JOHANSONIENEI

mirus, dukrai IRENAI RYDELIENEI ir jos

šeimai bei visoms giminėms ir artimiesiems 

reiškiame gilią užuojautą.

Apolonija Staškūnienė, 

dukra Julytė Johnson 
su šeima, 

sūnus Raimundas Staškūnas 
su šeima

Florida

Los Angeles neolituanai prie savo mylimo vadovo kolegos Edvino karsto.
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aštuntąjį gimtadieni prisiminus
Atokiau nuo didžiojo New 

Yorko, ramiame Moriches 
miestelyje jau eilė metų 
gyvena nepriklausomos Lie
tuvos paskutinysis Pašto 
valdybos direktorius inž. 
Vaclovas Birutis su žmona 
Stefa.

čia ji likimas atbloškė po 
įvairių gyvenimo vingių, iš
gyvenimų tremtyje — Vo
kietijoje, pokario metais 
Anglijoje ir vėliau Ameri
koje, sulaukus užtarnauto, 
ramaus poilsio.

Dažnai mes prisimename 
žmones įvairių sukakčių 
progomis, kurie savo gyve
nimu ir darbais daug prisi
dėjo prie Nepriklausomos 
Lietuvos kūrimo, jos pažan
gos ugdymo arba aktyviai 
reiškėsi lietuvių išeivijos vi
suomeniniame, kultūrinia
me ar politiniame gyveni
me.

Inž. Vaclovas Birutis, nu
ėjęs prasmingą gyvenimo 
kelią, ypač savo gražiausius 
gyvenimo metus atidavęs 
savajai tėvynei, š. m. liepos 
mėn. 10 d., beveik vienišas, 
tik mylimos dukrelės aplan
kytas, pasveikintas, šven
tė savo ilgoko amžiaus — 
aštuoniasdešimt aštuntąjį 
gimtadienį. ,

Neteko girdėti, kad šiam 
tauriam tėvynės sūnui bet 
kada būtų suruoštas bet ko
kių sukakčių progomis pri
siminimas. Gal dėl to, kad 
jis labai kuklus, dau
giau buvo atsidėjęs savajai 
profesijai ir darbui, tiek m. persikėlė Amerikon, ap- 
Nepriklausomoje Lietuvoje, 
tiek išeivijoje. Tačiau tai 
nereiškia, kad jis neturėtų 
nuopelnų, kurie verti pagar
bos ir prisiminimo.

Jis gimė 1901 m. liepos 
10 d. gydytojo šeimoje, 
Šiauliuose.

širmojo pasaulinio karo 
audros jų šeimą nubloškė 
Rusijon, kur jaunas Vaclo
vas ir pradėjo mokslus, o 
po karo sugrįžus Lietuvon, 
Šiauliuose baigė gimnaziją.

Jis buvo labai gabus. Jį 
viliojo ir domėjosi techniš
kaisiais mokslais, kuriuos 
ir baigė Lietuvoje ir Berly
no aukštoje technikos mo
kykloje, įsigydamas diplo
muoto inžinieriaus diplomą.

1927 m. balandžio 1 d. 
pradėjo tarnauti Pašto ži
nyboje eidamas įvairias pa
reigas: mechaniko, telegra- 
fo-telefono dirbtuvių virši
ninko, Kauno telefono sto
ties viršininko, pagaliau 
Pašto valdybos Technikos 
tarnybos viršininko ir ne
trukus Susisiekimo ministe- 
rio paskiriamas aukščiau
siom pareigom — Pašto val
dybos direktorium, kurias 
keletą metų ėjo, kol bolše
vikai okupavo Lietuvą ir 
buvo iš tarnybos atleistas.

Šalia minėtų pareigų, inž. 
Vaclovas Birutis turėjo vi- 
są eilę antraeilių pareigų — 
mok ytojavo Aukštesnio j e 
technikos mokykloje, do
cento pareigas ėjo Vytauto 
Didžiojo universitete, buvo 
Akcinės bendrovės "Elek
tra” valdybos pirmininku ir 
ėjo Pašto telegrafo telefo
no kursų vedėjo pareigas.

Pokario metais V okieti- 
joje, dirbo lietuvių aukš
tesnio  je technikos mokyk
loje Nurtingene ir Schwa- 
bisch Gmuende ir lietuvių 
g i m n a zijoje Pfulingene. 
Emigravęs Anglijon, kaip 
automatinių telefono stočių 
specialistas dirbo automati
nių telefonų firmoje. 1952

Nepriklausomos Lietuvos paskutinysis Pašto valdybos di
rektorius inž. Vaclovas Birutis su žmona Stefa, 1985 m. savo 
sodyboje, Moriches miestelyje.

DRIVERS-OTR

Flat beds & vans. Up to 240/mi. 
Flat bed drivers receive 10 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 

Bany Ine. Since 1947 
29 Woodswether Rd. 

Kansas City, Kansas 6618
(27-30)

sigyveno Brooklyne, kur 
dirbo atsakingose inžinie
riaus pareigose elektros 
stočių projektavimo firmo
je.

Inž. Vaclovas Birutis, ga
lima sakyti Nepriklausomos 
Lietuvos augintinis, didelis 
patrijotas, tautinės minties 
ugdytojas ir puoselėtojas, 
plačios tolerancijos, didelio 
takto, nuostabios širdies 
viršininkas ir žmogus.

Aukštaūgis, tiesus, ra-

maus, kiek tylaus balso, 
gražios išvaizdos vyras. Bū
damas aukštuose postuose, 
eidamas Pašto valdybos di
rektoriaus pareigas, nieka
da su pavaldiniais, su savo 
bendradarbiais neturėjo ne
susipratimų. Visose proble
mose jis išklausydavo visų 
rūpesčius, tėviškai patarda
vo, pamokydavo ir net nu- 
sikaltusiems nebuvo griež
tas. Todėl, jam atėjus į 
Pašto valdybos direktoriaus 
postą, visoje paštininkų 
gausioje šeimoje pakito 
nuotaikos. Jutome, kad tai 
naujos dvasios, kilnios šir
dies, aukšto išsimokslinimo 
viršininkas. Pasikeitė pašto 
viršininkams rašomų raštų 
tonas. Jis ragino tarnauto
jus aktyviai dalyvauti visų, 
su paštais susijusių proble
mų svarstymuose, laukė pa
tarimų, sugestijų.

Rengiant automatinę te
lefono stotį Kaune, inž. Bi
rutis buvo tas, kuris panau
dojo Vokietijoje įgytas ži
nias ir Kaunas susilaukė 
gero telefonų aptarnavimo.

Už šias inž. Vaclovo Bi
ručio savybes, Lietuvos paš
tininkai jį nepaprastai ger
bė, tiesiog jį mylėjo. Gi 
šiandien su pagarba tenka 
prisiminti ir jo dešiniąją 
ranką — Administracijos 
referentą, a. a. Joną Berei- 
šą, kuris drauge su Pašto 
valdybos direktorium inž.

LIETUVIŲ GRUPĖS KELIONĖ

RUGSĖJO 24 - SPALIO 7
ISPANIJA, PORTUGALIJA, MOROCCO.

Bus aplankyta šventovė Fatima Madridas, Lisabona, Gibral
taras, Grenada ir kt. Poilsis Costa Dėl Sol paplūdimiuose.

Kaina 1,685 dol. iš New Yorko. Pridėtinis mokestis iš kitų miestų.

Kelionės vadovas — Romas Kezys.

V. Biručiu užtikrino Lietu
vai gerą, sąžiningą pašto 
patarnavimą visiems žmo
nėms.

Pagaliau atėjo okupan
tas. Palietė ir Pašto valdy
bos aukštuosius ir žemes
niuosius pareigūnus. Jų tar
pe ir Pašto valdybos direk- 
rių inž. V. Birutį. Buvo 
skaudžiausia, kai, galima 
sakyti komunistų padlai
žiai, buvę nusikaltėliai, su
grįžo tarnybon, šaukė mi
tingus, į juos varė visus 
tarnautojus ir visų akivaiz
doje buvo koneveikiami 
aukštieji pareigūnai. Tai 
pergyveno ir šis taurus tė
vynės sūnus, taip sąžinin
gai visą gyvenimą tarnavęs 
Lietuvai, Pašto valdybos di
rektorius inž. V. Birutis. 
Tremtyje savo direktorių 
visada prisiminė buvę jo 
bendradarbiai ir 1948 m. 
Vokietijoje, Hanau stovyk
loje įvykusiame paštininkų 
suvažiavime buvo išrinktas 
Liet. Paštininkų Sąjungos 
C. V. Garbės pirmininku. 
Pasikeičiant laiškais, jis vi
sada prisimena savo buvu
sius mielus bendradarbius, 
nuoširdžiai vertina jų dar
bus Lietuvai ir švenčių pro
gomis visus prisimena.

Šiuo metu inž. V. Birutis 
negaluoja, sunkiai serga jo 
žmona, kuri globojama se
selių Putliame, o neužmirš
tamas mūsų paskutinysis 
Pašto valdybos direktorius 
inž. V. Birutis, tyliai leidžia 
dienas, mylimos dukrelės 
nuolatos lankomas ir globo
jamas.

Aštuoniasdešimt aštunto
jo gimtadienio proga, visa 
paštininkų šeima išeivijoje 
ir tėvynėje likę jo bendra
darbiai, nuoširdžiai sveiki
na ir linki dar ilgos šios že- ’ 
miškos kelionės.

Jurgis Janušaitis

WANTED EXPERIENCED 
MACHINISTS

Troy based manufacturer. has eurrent open- 
ings for a Mill Hand & Lathe Hand for the 
day shift and for a Bianchard Hand & a 
Suface Grinder Hand for the aftemoon shift. 
Long temt 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)

TOOL AND DIE 
REPAIR

Growing manufacturer of metai stamplngs 
and welded 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 forward to con- 
tinuing that type of involvement.

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

Paul Fisher 
Director of Human Resources 
BROWN CORPORATION

314 South Steele Street • lonia, MI 48846

Equal Opportunity Employer
(27-29)

PRINTING 
CUTTER OPERATOR 

2nd shift
Mušt have experience 

in programmable eutter, and 
experience in eutting jobs 

for quality commercial work. 
10% night differential paid 

for 2nd shift.
Competitive wage and 

excellent benefits offered.
Please respond to:

IMPERĮAL 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 experlence 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 Dlvision has on 
Immedlate opening for a Manu
facturing Englneer/NC Pro
grammer wlth at least 5 years 
Programmlng experience In 
Compact 11, CAD/CAM. Degree 
a plūs. We offer comprehensive 
medlcal, llfe and dental bene
fits. Please send resume to: 

Dresser Pump Dlvision 
Dresser Industrles, Ine.

815Llve Oak Dr.
Chesapeake, VA. 23320

An Equal Opportunity Employer

Registruotis ir daugiau informacijų galima gauti kelionių agentūroje.

VYTIS Travel 
2129 Knapp St. 

Brooklyn N.Y. 11229 
718-769-3300

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

Call 313-893-8616
. (28-29)

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)

Registruojantis įmokama 50 dol. asmeniui.

MECHANIC / DIESEL 
GUARANTEED WEEKLY WAGĘ 

Expcrience in eummins engine repair. 
Air conditioning experience a plūs.

ChurchilI Transport
Detroit, Mich.

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

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 FABRICATING 
138 N. Groesbeck St.

Mount Clemens, MI 48043 
(28-37)
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Tradicijos tebegyvuoja
Cape Cod lietuvių

Lietuviai mėgo ir tebe- 
mėgsta išvykas į gamtą: 
tradicinis piknikas, kur jie 
trumpam atitrūksta nuo sa
vo kasdienių rūpesčių, susi-, 
tinka su giminėm, draugais, 
užmezga naujas pažintis. 
Ypatingai piknikų reikšmė 
padidėjo, kai pastaruoju 
metu pagausėjo skaičius 
svečių iš Lietuvos, atvyks
tančių čia lankyti savo gi
minių. Piknikas yra viena 
tų vietų, kur jie gali arčiau 
susipažinti su kitais tautie
čiais, gyvenančiais laisvėje.

Cape Codo lietuvių bend
ruomenės apylinkė, supras
dama tokių išvykų svarbą 
jau nuo seno šiame pusia
salyje, primenančiame Lie
tuvos Neringą, kasmet ruo
šia atvirus piknikus, kar
tais juos paįvairindama me
no, rankdarbių parodėlėmis, 
filmais ir pan. šiemet toks 
piknikas įvyko šeštadienį, 
liepos 15-tą Bronės ir An
tano Jucėnų erdvioje sody
boje visai netoli nuo At
lanto, garsaus palūdimio 
Craigville Beach. Piknikas 
visais atžvilgiais buvo sėk
mingas.

Rengėjai buvo maloniai 
nustebinti, kai šeštadinį po 
vidudienio, t. y. pikniko pra
džios, pradėjo sodybon 
traukti būriai tautiečių iš 
arti ir toli. O jų buvo be
veik trys šimtai. Pirmiau
sia prie kiemo vartelių pa
sitiko Genovaitė Treinienė 
su loterijos bilietukais. Pa
aukota suma pinigų taip 
pat suteikė svečiui galimy
bę dalyvauti loterijoje. Pa
ėję keliolika žingsnių toliau 
svečiai patekdavo prie kito 
staliuko, kur Irena Janso- 
nienė ir Bronė Vasienė lau
kė su valgių ir gėrimų są
rašu: MENIU. Už nedidelę 
kainą svečiai galėjo gauti 
lietuviškus priešpiečius ir, 
žinoma, pavilgyti gomurį 
kava, alučiu, vaisvandeniais 
ar stipresniais gėrimais.

Nuo virtuvės stalų, ap
krautų pyragais, pyragai
čiais, tortais, sklido ore 
tradicinis virtų dešrų ir 
troškintų kopūstų kvapas. 
O kas turėjo jautresnę uos
lę, tas galėjo patirti, kad 
esama ir tradicinio kugelio.

Kitoje kiemo pusėje sve
čių laukė Bronius Markeliū- 
nas su savo asistentu, taip 
pat buriavimo entuziastu, 
Jonu - Valteriu Beržinsku. 
Jie svečius aptarnavo gėri
mais. Taigi, pikniko daly
viai, ypač tie, kurie tą rytą 
spėjo pasimaudyti jūroje, 
turėjo retą progą pikniko 
atmosferoje pavalgyti ir at
sigaivinti. Jų laukė po me
džiais gražiai išrikiuoti bal
tai padengti stalai.

Kai visi užkando, atsipū
tė, kas norėjo galėjo namo 
garaže pasižiūrėti video
juostų api e trijų Lietuvos 
burlaivių, perplaukusių At-. 
lanto vandenyną, sutikimą

metinis piknikas
New Yorko uoste, ir Lietu
vos deputatų išlydėjimą 
Maskvon ginti Lietuvos tei
sėtų reikalų. Video-juoste- 
les iš Miltono atgabeno fil
muoto jas inž. Romas Brič- 
kus. Televizijos aparatą ir 
kitą reikalingą priedą — 
VCR — parūpino valdybos 
narys Edvardas Shakalis 
iš Plymoutho. Apie valandą 
ar daugiau trukęs "televi
zijos seansas" buvo reikš
mingiausia šio pikniko da
lis, leidusi svečiam susipa
žinti su naujausiais įvykiais 
Lietuvoje ir čia, Amerikoj, 
žiūrovu akis džiugino did
miesčio New Yorko panora-. 
ma su gausybe laiveliu ir 
burlaivių, pasipuošusių lie
tuviškomis vėliavėlėmis, ly
dinčių atplaukiančius tris 
Lietuvos burlaivius: LIE
TUVA, DAILĖ, IR AUD
RA. Antra seanso dalis bu
vo skirta Lietuvos deputatų 
atsisveikinimui juos išly
dint Maskvon. Jų tarti žo
džiai jaudino ne vieną šio 
pikniko dalyvį, nes jie plau
kė iš lūpų tų, kurie yra pa
sižadėję Maskvoje ginti 
Lietuvos suverenumo atsta
tymą. Didelis ačiū inž. Brič- 
kui ir jo padėjėjui Shaka- 
liui, parūpinusiems įdomią 
ir vertingą informaciją.

Cape Codo piknikas su
darė progą Jucėnų sodybo
je susitikti su senais bičiu
liais, buvusiais bendradar
biais ar studijų draugais. 
Pikniko maišatyje susitiko 
penkios lietuvės, buvusios 
Erlangeno, Vokietijoje, uni
versiteto studentės, štai 
jos: Janina Ambroziejienė, 
Irena Končienė, Ada Mon- 
kienė, Stasė Cibienė, gyve
nančios Bostono-Brocktono 
— Cape Codo srityje ir dr. 
Valerija Norvaišienė, gyve
nanti Floridoje. Būta ir ki
tų mažesnės apimties staig
menų. O kalbant apie Flori
dą, tai nemažas skaičius lie
tuvių dabar, vasaros metu, 
vieši Cape Code. Piknike 
tarp kitų naujų svečių teko 
susipažinti su talentingu 
lietuviu: gydytoju-dailinin- 
ku-poetu dr. Antanu Lips- 
kiu, anksčiau dirbusiu Chi
cagoje. Kaip tik šiuo metu 
knygų rinkoje pasirodė jo 
poezijos rinktinė KAI SAU
LĖ LIEPĖ.

Pikniko rengėjai šiomis 
keliomis eilutėmis nori pa
reikšti padėką ne tik gau
siems svečiams, bet ir 
tiems, kurie įgalino tokį 
renginį įgyvendinti. Pir
miausia padėka tenka Bro
nei ir Antanui Jucėnams, 
kurie kasmet užleidžia savo 
rezidenciją tokiems masi
niams lietuvių renginiams, 
nieko iš jų nereikalaudami. 
Toliau padėkos nusipelno 
buvęs ilgametis apylinkės 
pirmininkas Vladas židžiū- 
nas atlikęs visą pasiruoši
mą darbą; jis pasitaikino 
prityrusius asmenis, jų tar-

Buvusios Erlongeno universiteto studentės susitikusios Cape Cod piknike. Tš kairės: Janina 
Ambroziejienė, Irena Končienė, Ada Monkienė, dr. Valerija Norvaišienė ir Stasė Cibienė.

A. Petručio nuotr.

pe šeimininkę, valdybos na
rę Eleną Strazdienę. Jai pa
dėjo eilė vietos lietuvaičių, 
kaip: Elena Simonavičienė, 
Jadvyga Lendraitienė, Sta
sė Šlapelienė, Malvina Nor- 
kūnienė, Dalia Pautienienė, 
Elena Mineikienė ir kitos.

Valdybos vicepirmininkė 
Genovaitė Treinienė ne tik 
priiminėjo svečius, bet ir 
kartu su Dalia Pautieniene 
sumaniai pravedė loteriją, 
kurios pelnas gerokai pa
pildė apylinkės valdybos 
iždą.

Reikia pridurti, kad Cape 
Codo lietuviai mėgsta tal
kas, jungdami savo ener
giją, sumanumą, išteklius 
bendriesiems lietuvybės iš
laikymo reikalams, kartu 
nepamiršdami savo tautie
čių Lietuvoje.

O kalbant konkrečiau 
apie Lietuvių bendruome
nės veiklą, verta čia paste
bėti, kad Bostono apygar
da yra išrinkusi penkis LB 
Tarybos narius, kurių du 
yra iš Cope Codo, tai: inž. 
Česlovas Mickūnas ir Al
fonsas Petrutis. Pirmasis 
yra dabartinis LB Bostono 
apygardos pirmininkas, o 
antrasis — LB Cape Codo 
apylinkės pirmininkas. Prie
do: Bostono apygardos ta
rybos keturi nariai taip pat 
sudaro dabartinę JAV kraš
to valdybos Kontrolės ko
misiją, kuriais vadovauja 
Česlovas Mickūnas.

Taigi, Cape Codo lietu
viai, jauni ir seni, juda, 
kruta visomis kryptimis, 
kartais tapdami veiklos sir
galiais.

A. Petrutis

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

MAGNETIC INSTRUMENTATION INC.
8350 E. 48th Street 

Indianapolis, IN 46226 
(317) 545-2102

BOSTON
PAMINĖTA PAVERGTŲ 

TAUTŲ SAVAITĖ

Liepos 20 d. vakare pa
vergtų kraštų išeivija susi
rinko Bostono Christopher 
Columbus Parke netoli 
Quincy Market prisiminti 
Captive Nations Week. Su
sirinko lietuviai, latviai, 
lenkai, ukrainiečiai ir viet
namiečiai. Prezidentas Ei- 
senhower 1959 metais pasi
rašė, kad kasmet liepos 
mėn. trečioji savaitė būtų 
paskelbta Captive Nations 
Week.

Programa, Gintaro Čepo 
greitai suorganizuota, pra
sidėjo 7:30 su Amerikos 
himnu ir trumpa malda. 
Proklamaciją perskaitė Re
da Veitaitė. Pagrindinis kal
bėtojas buvo lenkas prof. 
Leszek Stachow, kuris davė 
gerą apibudinimą komuniz
mo nepasisekimo. Paskui 
trumpai kalbėjo kiekvienos 
tautos atstovas apie savo 
krašto padėtį. Lietuvių var
du kalbėjo Gintaras Čepas. 
Temstant buvo išdalintos 
visiem žvakės ir uždegtos. 
Gale visi pagiedojo savo 
himnus. Gaila, kad lijo — 
buvo daug lietsargių ir ma
žai žiūrovų.

JUODOJO KASPINO 
DIENA

Rugpiūčio 23 d., 12 vai. 
Bostono Government Center 
rengiama Black Ribbon Day 
demonstracija. Tą dieną 
bus paminėta slaptojo Mo
lotovo - Ribbentropo pakto 

pasirašymo 50 m. sukaktis. 
Šitas susitarimas tarp Sta
lino ir Hitlerio padalino ry
tų Europos kraštus tarp So
vietų Sąjungos ir Vokieti
jos. Visi kviečiami dalyvau
ti demonstracijoje.

V. A. Senuta

AMŽIUS IR LIGOS

Vis daugiau Bostono ir 
apylinkės lietuvių išjungia 
iš visuomeninės ir kultūri
nės veiklos amžius ir įvai
rios ligos, štai jau kelinti 
metai, kai poilsio namuose 
globojamas daugelio orga
nizacijų labai uolus ir veik
lus darbuotojas Antanas 
Andriulionis iš So. Bostono, 
ten pat prisiglaudęs dr. Pet
ras Kaladė su žmona iš So. 
Bostono, į Jurgio Matulaičio 
poilsio namus Putnam, Ct. 
išvyko Juozas Vembrė iš So* 
Bostono, namuose Dorches- 
teryje vienas kito slaugy
mu rūpinasi žurnalistas* 
daugelio laikraščių bendra
darbis, korespondentas Po
vilas žičkus su žmona, nese
niai ligoninėje dėl širdies 
negalavimų buvo atsiduriu- 
si Alė Santvarienė iš So. 
Bostono, dabar ligoninėje 
yra Zigmas Gavelis iš So. 
Bostono ir buvęs Keleivio 
redaktorius Jackus Sonda 
iš Dorchesterio, dukros 
priežiūroje namuose Brock- 
tone nuo įvairių sveikatos 
sutrikimų ginasi mokytoja 
ir lietuviškų juostų audėja 
Elžbieta Ribokienė. Visų jų 
nuoširdžiai pasigenda lietu
viškoji visuomenė, kurioje 
jie anksčiau vienu ar kitu 
būdu reiškėsi.

Train for careers in
•AIRLINES 

-CRUISE LINES 
•TRAVEL AGENCIES

I
HOME STUDY/RES. TRAINING 
•FINANCIAL AID AVAIL.

•JOB PLACEMENT ASSIST. Į1-800-327-7728
A.C.T. TRAVEL SCHOOL

Natl hdqtrs. 4669 N. Fad. Hwy.
Pompano Bch. FL



DERVA • 1989 m. rugpiūčio 3 d.

LOS ANGELES
NUO PACIFIKO KRANTO

Los Angeles lietuvių ra
dijo valandėlė ”Lithuanian 
Melodies” veikia jau nuo 
1952 metų (su dviejų metų 
1965-66) pertrauka, kai jų 
suorganizavo Bronius Gedi
minas, Geo. Rudelis — abu 
dirbę Chicagoje A. Vana
gaičio įkurtoje „Margučio” 
radijo valandėlėje ir Jonas 
Uždavinys, losangeliškei ra
dijo valandėlei padėjęs ją 
organizuojant. Jis net pra
vedė pirmąją tos valandė
lės programą 1952 m. gegu
žės mėn. 24 d.

Bronius Gediminas vienas 
pats administravęs ir fi
nansavęs Los Angeles va
landėlę berods per 15 metų, 
buvo priverstas ją sustab
dyti ,nes tuo laiku dažnai 
reikėjo keisti radijo stotis, 
mat svetimkalbių progra
mos nebuvo pageidaujamos 
bent tuo laiku ir negavus 
naujos stoties — Br. Gedi
mino valandėlė „nutrūko”. 
Bet vėliau, 1967 m. atsira
do naujų iniciatorių, kuriem 
pavyko rasti naują radijo 
stotį ir 1967 m. vasario 16 
d, naujai atgimusi Los An
geles lietuvių radijo valan
dėlė vėl prabilo lietuvišku 
žodžiu Pacifiko erdvėje, 
kur sėkmingai tebeaidi ir 
dabar. Kalifornijos Lietu
vių Radijo Klubo vardu, 
kuriam nuo atsikūrimo pir
mininkavo : St. Pautienie- 
nė, R. K. Vidžiūnienė, D. 
Kaškelienė, St. Paltus, J. 
Mitkus (įstatymiškai su
tvarkęs teisinius klubo pa
grindus). Dabar klubo pir
mininku yra žurnalistas V. 
šeštokas. Valandėlė trans
liuojama kiekvieną šešta

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)

Positions fluailable
Hannibal Regionai Healthcare System 

A125-bed acute care hospital servingNortheast Missouri has tKe 
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

dienį nuo 12:30 iki 1 vai. 
dienos metu iš stoties 
KTYM banga 1460 AM. 
Programas redaguoja pen
ki redaktoriai, paskaitomis 
kas savaitę: V. šešokas, V. 
Gilys, V. Bakūnas, R. K. 
Vidžiūnienė ir R. Gasparo- 
nienė.

Pagerinti radijo klubo 
biudžetą — klubo valdyba 
rugpiūčio mėn. 20 d. lietu
vių parapijos salėje rengia 
balių, kurio programą at
liks muziko Aloyzo Jurgu
čio suorganizuotas ir vado
vaujamas naujasis Los An
geles vyrų choras, kuris 
kaip naujovė be abejo su
trauks daug publikos.

★
Labai energinga ir veikli 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
S-gos Los Angeles skyriaus 
pirmininkė Rūta Šakienė il
gesnį laiką viešėjusi Euro
poje, liepos 15 d. grįžo na
mo į Los Angeles ir aero
drome buvo nustebinta, kai 
išėjusi iš lėktuvo prie durų 
pamatė didelį būrį vietos 
lietuvių su vėliavomis ir 
gėlėmis bei foto aparatais. 
Mat iš Europos grįžo per 
Washington, D. C. ir (tur
būt) nežinodama persėdo į 
lėktuvą, skrendantį į Los 
Angeles kuriuo iš Washing- 
tono skrido Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžio pirmi
ninkas profesorius Vytau
tas Landsbergis su žmona 
— susitikti su Los Angeles 
lietuviais, kurie ir surengė 
jo sutiktuves aerodrome.

★
Tauraus lietuvio atmini

mui išleista knyga ”Jonas 
Šimoliūnas — inžinierius, 
valst ybininkas, profeso
rius”. Tos knygos pristaty
mu Los Angeles rūpinasi 
čia gyvenantis Vladas ši- 

moliūnas (prof. J. šimoliū
nas yra jo dėdė) rugpiūčio 
mėn. 6 d. 12:30 vai. lietu
vių parapijos salėje, kur 
bus naujai išleistos knygos 
pristatymas. Kalbės knygos 
autorius dr. Jurgis Gimbu
tas. Knygos pristatymą ren
gia Amerikos Lietuvių In
žinierių ir Architektų Są
jungos Los Angeles sky
rius.

VI. Bakūnas

Train to b© a Professional
•SECRETARY 

•EXECUTIVESEC. 
•WORD PROCESSOR

HOME STUDY /RES. TRAINING 

•FINANCIAL AID AVAIL.
•JOB PLACEMENT ASSIST

1-800-327-7728
THE HART SCHOOL 
a Dlv. of A.C.T. Corp.

Natl. hdqtra, 4699 N. Fed. Hwy. 
Pompano Bch. FL

WORKING 
FOREMAN

Die east aluminum. Need a per
son with 3 yrs. of direct high 
pressure die east 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)

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. Box 1893 Beckley, WV 25802 

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

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)

MILLWRIGHT 
(machine repairman) 

to handle various jobs involved with 
the repair of heavy forging equip- 
ment. Provious experience and tools 
beneficial. Send resume to: MILL- 
WRIGHT, 1159 Sd. Pennsylvania, 
Lansing, MI 48912. (29-31)

Machinist

AUTOMATIC SCREW, 
MACHINE SĖT UP 

OPERATORS
E.F. Johnson, a leader In 
the 2-wdy communica- 
tions ana electronic com- 
ponent markets, has im
mediate openings for 
automatic screw machine 
sėt up operators. The suc
cessful candidates wiil be 
responsible for sėt up and 
operatioh of automatic 
screw machines such as 00 
Brown & Sharpe, DG 12 In- 
dex and other precision 
type machines. The posi- 
tion reauires several 
years of specialized train
ing and experience in sėt 
up and operation of auto
matic scrėw machines 
and reauires good me- 
chanical aptitude, manual 
dexterity, ability to oper- 
ate precision measure- 
ment devices and experi- 
ence using SPC and 
geometric tolerencing 
nelpful. Send resume in 
confidence to Rita Oliver.

E.F.JOHNSON 
CO.

299 Johnson Avė. 
VVaseca, M N 56093
Equal Opportunity 

Employer

Chicagos lietuvių teatro ”Vaidilutė” aktoriai suvaidinę V. 
Mykolaičio-Putino dramą "Daktaras Gervydas”.

Chicagos 'Vaidilute’ pradžiugino 
nauja premjera

Chicagos ”Vidilutės” te
atras, kurį sudaro daugu
moje jauni scenos entuzias
tai, per savo beveik 4 me
tų gyvavimo laikotarpį da
vė ketvirtąją premjerą, ge
gužės 21 d. suvaidinęs V. 
Mykolaičio-Putino 4 veiks
mų dramą „Daktaras Ger
vydas”.

šį kartą jaunieji ”Vai
dilutės” aktoriai, į talką 
pakvietę du iš vyresniųjų 
tarpo, davė visai brandų 
spektaklį, kurį gerai įver
tino mūsų scenos žinovai ir 
spauda.

Premjerą stebėjo apie 450 
žmonių (nors Chicagai tas 
nėra taip daug), kurie ne
gailėjo plojimų jauniesiems 
teatralams. Buvo tokių, ku
rie nesitikėdami tokio auk
što lygio pasirodymo, į 
premjerą nėjo, bet dabar 
laukia pakartotino spektak
lio rudenį.

štai šio pasisekusio spek
taklio vaidintojai: V. La
penas, A. Viktorą, S. Gū
dis, A. Pankienė, R. Jan
kauskas, D. Viktoraitė, G. 
Braslauskaitė, E. šulaitis, 
K. Bielskutė. Režisūra ir 
pastatymas — L. Sulaity- 
tės-Day, dekoracijų škicai 
— A. Sutkuvienės, dekora
cijos — R. Sutkutės, ap
švietimas — V. Radvilos, 
grimas — S. Bernatavi
čiaus.

„Draugo” kultūriniame 
priede (birželio 17 d.) pla
čioje Mykolo Drungos prem
jeros recenzijoje rašoma:

„Apskritai, buvo akivaiz
du, jog visi be išimties ak
toriai į savo roles įdėjo 
daug darbo, jas nuodugniai 
išstudijavo ir ryškiai indi
vidualizavo. Kiekvienas pa
sirodė kaip savitas, pilna
kraujis charakteris...

Būtų gaila, jei su vienu 
vieninteliu spektakliu ”Dak- 
taras Gervydas” taip ir

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. Wlll 
consider recent graduates. 
Competitive salary wtth tu- 
ition reimbursement avail
able. Send resume or call 
for application:

Dir. of Human Resources 
HIGHLAND HOSPITAL & 

HEALTH CENTER
401 East Murphy Avenue 

Connellsville, PA 15425 
(412) 628-1500 EOE 

dingtų iš mūsų akiračio. Jį 
būtina Chicagoje pakarto
ti..., o taip pat išvežti ir 
į kitas kolonijas. Tai būtų 
bent dalis atpildo, kurio 
„Vaidilutėje” tyliai, beveik 
be jokios reklamos dirban
tieji su kaupu nusipelnė”.

Beje, reikia pasakyti, 
jog „Daktaro Gervydo” pa
kartojimas Chicagoje ru
denį tikrai bus, o dėl išvy
kų — su viena kolonija jau 
tariamasi. Tikimasi susi
laukti ir daugiau kvietimų.

(eš)

DETROIT
VINCĄ RINKEVIČIŲ 

PRISIMENANT

Liepos 7 d. suėjo 5 metai 
kaip iš mūsų tarpo atsisky
rė ir amžinybėn iškeliavo 
pareigingas ir veiklus pa
triotas lietuvis, keletos or
ganizacijų narys, ilgametis 
„švyturio” jūrų šaulių kuo
pos finansų sekretorių s-iž- 
dininkas Vincas Rinkevi
čius.

Liepos 18 d. šv. Antano 
parapijos bažnyčioje už ją 
sielą kun. Alfonsas Babo- 
nas aukojo mišias 5 metų 
sukakties proga.

STASIO BUTKAUS 
ŠAULIŲ KUOPOS 

GEGUŽINĖ

Stasio Butkaus šaulių 
kuopos gegužinė įvyks rug
piūčio 20 d. Pilėnų stovyk
loje. Kuopos šauliai ir šau
lės tai gegužinei iŠ anksto 
ruošiasi. Bus įvairių skanių 
lietuviškų valgių ir gėrimo. 
Be to, šauliai turės turtin
gą dovanų stalą ir kiekvie
nas atvykęs galės išbandy
ti savo laimę. St. Butkaus 
šaulių kuopa visus kviečia 
atvykti į jų ruošiamą gegu
žinę ir praleisti dieną gra
žiuose Pilėnuose. Vartai 
bus aitdaryti nuo pat ryto.

• šv. Antano parapijos 
vokalinis., moterų vienetas 
dalyvaus rugpiūčio 12 d. va
kare Mokytojų Studijų Sa
vaitės uždarymo meno pro
gramoje.

A. Grinius



DIRVA • 1989 m. rugpiūčio 3 d. 11

MIRĖ VACYS JURGELIS

Liepos 24 d. po sunkios 
ligos mirė Vacys Jurgelis, 
reiškęsis kaip dainininkas.

Nuliūdime paliko seserį 
Anelę Šukienę ir brolį Joną 
su šeimomis.

Po gedulingą pamaldų 
Dievo Motinos šventovėje, 
palaidotas Visų Sielų kapi- 
nėsęk

• Romualdas Strimaitis 
baigė Clevelando valstybi
niame universitete teisių 
mokslo fakultetą ir išlaikęs 
visus egzaminus gavo teisių 
mokslo doktoratą.

Jis ir toliau pasilieka 
dirbti IBM įmonėje, kaip 
teisininkas.

Juozui Stempužiui jo reda- 
gojamoje radijo programoj.

Klausytojai sužavėti jos 
žaviu balsu ir geru tarimu 
lietuviškai. Jau anksčiau ji 
buvo davusi keletą apibrai
žą per radiją apie lietuvius 
kompozitorius.

• 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.

Jaunas pianistas Rokas Zubovas, kurio koncertas įvyks šį 
sekmadienį, rugpiūčio 6 d. 4 vai. p. p. Dievo Motinos parapijos 
auditorijoje. Jis yra M. K. Čiurlionio proanūkas ir šiuo metu 
vieši Clevelande pas Čiurlionius.

• 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!

• Kristina Kuprevičiūtė 
pradėjo dažniau talkinti

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

DĖMESIO VERTAS KONCERTAS
Neseniai susipažinau su 

Vlevelande viešinčiu jaunu 
pianistu iš Lietuvos Roku

ruoštą programą, mielai su
tiko.

Jo koncertas įvyks Dievo

VVANTED
JOURNEYMEN or 1-ST CLASS SKILLED 

CNC MACHINISTS VERTICAL MILLING & 
LATHE MACHINISTS

Be able to sėt up work from blue prints & olose 
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

UI (Taupa
Litfcuanian Credit Union 

Lietuvių Kredito kooperatyvas 

767 Lašt 185t(i Street

Cfcvefand, Ofiio 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 Lt.

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

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

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

Mūsų Tikslas: Ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.

Zubovu. Prisiminiau kolegę 
iš Korp; Filiae Lithuaniae 
Danutę Čiurlionytę, vėliau 
ištekėjusią už Zubovo.

— Tai mano močiutė, — 
paaiškino jaunasis pianis
tas. —. Ji prašė sutikus 
jums perduoti linkėjimus.

Taigi Rokas yra vieninte
lis M. K. Čiurlionio dukters 
vaikaitis, M'. K. Čiurlionis 
yra jo prosenelis. Tikriau-, 
šiai jaunasis pianistas ir 
bus paveldėjęs iš jo muzi
kinį talentą.

Rokas Zubovas gimė 1966 
metais Lietuvoje. Skambin
ti pradėjo mokytis fortepi
jonu būdamas šešerių metų 
amžiaus. 1984 metais įstojo 
į Vilniaus konservatoriją ir 
entuziastingai dirbo su di
deliu pasišventimu. 1986 
metais laimėjo M. K. Čiur
lionio tarptautinį pianistų 
konkursą, po to koncertavo 
Bulgarijoj, Maskvoj, Lenin
grade ir kituose Sovietijos 
miestuose, taipgi ir įvai
riuose Lietuvos miestuose.

Prieš atvažiuodamas į 
Ameriką, pas savo gimines 
čiurlionius, davė koncertą 
Vilniaus konservatorijoje.

Paklausius jo ar nenorė
tų pakartoti koncertus Cle
velande, kadangi turi pa-

Motinos parapijos salėje 
rugpiūčio 6 d., sekmadie
nį, 4 vai. p. p. Nijolė Kers- 
nauskaitė, žinodama dabar 
a t o s t o gaujančio klebono 
kun. Gedimino Kijausko di
delį prielankumą lietuviams 
menininkams, mielai sutiko, 
nors ir labai skubotai, kon
certą suruošti.

Lietuvių visuomenė ma
loniai kviečiama į koncertą 
atsilankyti ir susipažinti su 
šiuo talentingu jaunuoliu.

Jo programoje Chopin’o, 
Debussy, Brahmso, Čiurlio
nio ir vieno žymiausio oku
puotos Lietuvos kompozi
toriaus Broniaus Kutavi
čiaus kūriniai.

Birutė Smetonienė

Prieinama kaina parduo
dami:

1) Kauno „Dailės” spal
vingai išausti tauti
niai rūbai;

2) žinomų Lietuvos me
nininkų (žilytės, Stan- 
čikaitės ir Bačkio pa
veikslai.

Teirautis telef. (216)

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

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

Tel. (412 ) 351 -2514
EOE

(26-29)

VVANTED MACHINISTS
A FIRST CLASS MACHINIST & 

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

Apply to Linda 508 - 429 - 4328
HOLUS INDUSTRIES

1485 VVashington St..
Holliston, Ma. 01746 - 6227 

(26-29)

LP N’S
7 to 3 & 11 to 7 shift 

Geriatric Rehab Preferred.
Exellent salary • Shift differential 
• Pleasant vvorking conditions • 
Family likę atmosphere.

.Call or send resume to 
Lorraine Callahan 

(201) 736-2000

GROTTA REHAB CENTER
20 Summit Street 

West Orange, NJ 07052 
Equal Opportunity Employer 

(24-27)

JAKUBS AND SONP 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 į šiaure nuo 1-90)

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

Laidojimo Įstaiga
Delio E., William J. Sr.z

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185tti Street, Cleveland, Ohio 44119
Tel. (2161 531 7770

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

liams pastatyti.
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• Prof. Vytautas Lands

bergis, Lietuvos Persitvar
kymo Sąjūdžio pirmininkas, 
su žmona Gražina, Lietuvos 
atstovo Washingtone Sta
sio Lozoraičio kvietimu lan

kėsi Amerikoje ir dalyvavo 
JAV prezidento George 
Bush priėmime Baltųjų Rū
mų rožių sode, kur preziden
tas specialiai kalbėjo pa
vergtųjų tautų atstovams.

A. A.

JADVYGAI BAJORYNIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškiame dukrai AL

DONAI MAURUTIENEI ir jos vyrui Dr.

VYTAUTUI MAURUČIUI.

V. L. Apaniai
B. N. Gaidžiūnai 
J. Račilienė
V. O. Račiūnai 
V. D. Ramonai 
č. L šatkai
V. A. Staškai

Mielai mamytei

A, A.

JADVYGAI BAJORYNIENEI 
mirus, dukrai ALDONAI MAURUTIENEI 

reiškiame gilią užuojautą.

Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos Moterų 

Pagelbinis vienetas

MARIJAI JOHANSONIENEI
iškeliavus amžinybėn negrįžtamai, vyrui 

ALEKSANDRUI, dukroms IRENAI, SOFI

JAI, sūnui HENRIKUI ir jų šeimoms reiš

kiu gilią užuojautą ir jungiuos į šeimos liū

desį.

Kazimiera Bačauskas

A. A.

Majorui ALBINUI LEVECKUI
Australijoj mirus, jo broliams BRONIUI, 

LEONARDUI, STEPUI bei jų šeimoms reiš

kiame gilią užuojautą ir dalinamės skausmu 

su visais.

Henrikas ir Elena
And r u š k o s

Lietuvos atstovo St. Lo
zoraičio ir LB visuomeninių 
reikalų tarybos reikalų ve
dėjos Astos Banionytės pa
stangų dėka prof. V. Lands
bergis turėjo daug svarbių 
pasimatymų Valstybės de
partamente, su senatoriais, 
kongresmanais, žurnalistais 
bei įvairiomis organizacijo
mis.

Valstybės departamente 
kalbėjosi su sekretoriaus 
pavaduotoju Europos reika
lams Robert Johnson. Susi
tikime taip pat dalyvavo ke
letas kitų valstybės depar
tamento pareigūnų. (abc)

• Balfo Beverly skyrius 
š. m. rugpiūčio 13 d. 12 vai. 
rengia gegužinę Elenos ir 
Kazimiero Pocių sodyboje, 
532 Lake Shore County Rd. 
Beverly Shores, Ind.

Visi maloniai kviečiami 
praleisti sekmadienio popie
tę ąžuolų pavėsy. Bus ska
nus maistas, gaivinantys 
gėrimai ir loterija. Savo at
silankymu paremsite Balfo 
veiklą.

BALIO GAJAUSKO 
IŠLEISTUVĖS

Balys Gajauskas, princi
pingas Lietuvos laisvės ko
votojas, 38 metus komunis
tų kankintas ir mėtytas ka
lėjimuose bei Sibiro gula
guose, baigė Savo viešnagę 
JAV pas savo gimines ir 
pas Amerikos lietuvius. Jis 
grįžta į Lietuvą. Drauge su 
juo viešėjo ir išvyksta jo 
žmona Irena ir dukrelė.

Marijos Rudienės, BALF 
pirmininkės, pastangomis, 
liepos 16 d. Marijos aukšt. 
mokyklos auditorijoje, su
rengtas Gajauskams gra
žus atsisveikinimas. Jame 
gausiai dalyvavo Chicagos 
ir apylinkių lietuviai. Daly
vių tarpe buvo ir kitas il
gametis Sibiro kankinys 
kun. Alfonsas Svarinskas ir 
daug kitų svečių-viešnių iš 
ok. Lietuvos.

Balį Gajauską sveikino 
ir sėkmės tolesniam jo dar
be linkėjo daugelio organi
zacijų atstovai, pirmininkai. 
Pats Balys Gajauskas savo 
kalboje, kaip buv. Sibiro 
tremtinių klubo vadovybės 
narys, atskleidė to klubo 
siekius ir apimtį. Esą prieš 
jam išvykstant iš Lietuvos 
(1989 m. kovo mėn.) klubas 
jau turėjęs apie 126,000 
narių! Klubas rūpinasi pa
gelbėti lietuviams, norin
tiems iš Sibiro į Lietuvą 
grįžti. Esą numatyta sim
boliškai vieną Sibire miru
sio nežinomo tremtinio, pa
laikus analogiškai nežino
mam kariui, atvežti ir pa
laidoti gimtinės žemėje. 
Tiems reikalams ir aukos 
buvo renkamos. (mv)

PRADĖS VEIKTI TELŠIŲ 
KUNIGŲ SEMINARIJA

Pokario metais Telšių 
vyskupija visą laiką jautė 
didelį dvasininkų trūkumą, 
šiandien apie septyniasde
šimt — tai yra beveik pu-

rago
"Dirvos” Redakcijai:

Mus pasiekė gandas, kad 
būk tai New Yorke už at
liktą koncertą ”Armonikos” 
ansablis nebuvo atlygintas. 
Tai netiesa. Apmokėjus vi
sas kelionės ir koncerto iš
laidas, "Armonikos” an
sambliui buvo pasiūlytas 
2,000 dol. honoraras. Tai 
žymiai aukštesnė suma ne
gu originaliai buvo sutarta.

Ansamblis atsisakė pri
imti šią sumą kaip nepa
kankamą atlyginimą jiems, 
nes jie, esą, profesionalai. 
Gal ir taip, tačiau Laisvės 
žiburio vadovybė ir kiti su
interesuoti asmenys jautė
me, kad mūsų sąlygomis tai 
yra pakankamas honoraras, 
ir aukštesnio atlyginimo ne
siūlėme, nes juk ir radijui 
išlaikyti pajamos yra reika
lingos ne vien "Armoni
kos” ansambliui.

Ansamblio vadovybei pa
kartotinai atsisakius šią 
2,000 dol. sumą priimti, ją 
perdavėm prof. Vytautui 
Landsbergiui, kaip auką 
Lietuvos Persitvarkymo Są
jūdžiui. šiuomi skaitome, 
kad "Armonikos" gastrolių 
atskaitomybė New Yorke 
yar užbaigta.

Laisvės žiburio Radijas 
Romas Kezys, vedėjas

PRANEŠIMAS
Aš, Bronė Miliutė-Maci- 

jauskienė, pranešu visuome
nės žiniai, kad mano vyras 
Petras Macijauskas, 80-ties 
metų amžiaus, išgyvenęs 
55-rius vedybinius gyveni
mo metus, teisme iškėlė at
siskyrimo bylą. Dėl man ir 
mano vaikams daromos gė
dos, jam išsiskyrimą da
viau taikiu būdu. Mudviejų 
turtą nuosavybę — namą 
perleidau jam.

Todėl nuo 1989 metų ge
gužės mėnesio 15-tos dienos 
už jo veiksmus nesu atsa
kinga.

Bronė
Miliutė-Macijauskienė
452 Ambassador Court 
Sunny Hills, Fla. 32428 

1989. 7. 22 

sė žemaičių krašto parapi
jų — neturi savo kunigų. 
Dabar gi Kauno Kunigų Se
minarija nepajėgia dvasi
ninkais aprūpinti visos Lie
tuvos.

Sutarta Telšiuose atgai
vinti seminariją, kuri gyva
vo nuo 1827 iki 1946 metų.

Jau esama 30 kandidatų 
į pirmąjį filosofinį kursą. 
Manoma, kad būsimosios se
minarijos auklėtiniai, kar
tu su vyskupijos klerikais 
šiuo metu studijuojančiais 
Kauno Kunigų Seminarijo
je palaipsniui išvaduos vys
kupiją iš kunigų trūkumo.

(LIC)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA

SANTAROS-ŠVIESOS 
FEDERACIJOS 

SUVAŽIAVIMAS
36-tas Santaros - šviesos _ 

Federacijos s u v ažiavimas 
įvyks š. m. rugsėjo 7-10 d. 
Tabor Farm, Sodus, Mich- 
gan.

Suvažiavimo programa 
Ketvirtadienis, rugsėjo 7 d.

2 vai. p. p. pokalbis su 
Arvydu Juozaičiu.

Vytautas Kavolis, "Psi
chologinio žmogaus istorinė 
vaikystė".

8 v. v. Vaclovas Milius, 
"Veiksniai, formavę lietu
vių liaudies kultūrą".

Pokalbis su Valentinu 
Masalskiu.
Penktadienis, rugsėjo 8 d.

9 vai. r. Julius Šmulkš
tys, "Teisinga visuomenės 
santvarka Markso ir Engel
so teorijose ir dabartinė pa
dėtis Lietuvoje".

Guntis šmidchens, "Trijų 
Pabaltijo emigrantų šeimų 
sagos".

Pokalbis su Zita Čepaite.
2 vai. p. p. "Jaunimo po

žiūrių" simpoziumas. Mode- 
ruoja Judita Sedaitytė; da
lyvauja: Rita Dapkutė, Gin
tė Damušytė, Jurga Iva
nauskaitė, Eugenijus Krų- 
kovskis, Guntis šmidchens, 
Edvardas Tuskenis,

Ilona Gražytė-Maziliaus- 
kienė, "Kentėjimo sindro
mas".

Pokalbis su Alvydu Me- 
dalinsku.

8 vai. v. Valentino. Ma
salskio rečitalis.
šeštadienis, rugsėjo 9 d.

9 vai. r. Jurga Ivanaus
kaitė, "Jaunosios kartos 
kultūrinė problematika Lie
tuvoje".

Violeta Kelertienė, "Jau
nieji romantikai Lietuvo
je".

2 vai. p. p. Alfred E. 
Senn, "Du lietuvių atgimi
mai".

Arvydas Juozaitis, "Tei
singos visuomenės sampra
ta".

Multidisciplinarinių stu
dijų instituto, Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fon
do, AM & M fundacijos, 
Metmenų ir Santaros-Švie
sos federacijos posėdžiai.

8 vai. v. Literatūros va
karas : Raymond Filip, Jur
ga Ivanauskaitė, Kostas Os- 
traukas, Liūne Sutema.

Naujų knygų sutiktuvės. 
10:30 vai. v. — Lietuviš

kas naktinis klubas.
Sekmadienis, rugsėjo 10 d.

9:30 vai. r. Bronius Vaš
kelis, "Jurgis Savickis".

★
Suvažiavimo metu vyks 

Gemos Duobaitės - Phillips 
tapybos paroda.

★
Norintieji suvažiavime 

dalyvauti, prašomi iki š. m. 
rugsėjo 5 d. užsiregistruoti 
pas Mariją Paškevičienę, 
306 55th Place, Downers 
Grove, III. 60516.
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