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Amerikos tragedija
Paskutiniųjų atidengimų šviesoje

Vytautas Meškauskas

Klausant Valstybės Sek
retoriaus parodymų Irano- 
Contra aferos tyrinėjime 
sunku buvo nusikratyti įspū
džio, kad prezidentas Rea
ganas, norėdamas aktyves
nės užsienio politikos, turė
jo kreiptis kitur. Sekreto
rius kalbėjo taip lėtai, kad 
buvo sunku net išsėdėti prie 
televizijos aparato. Jo užsie
nio politikos linija buvo to
kia pati kaip ir buvusių ad
ministracijų: vengti karo ti
kint , kad ilgainiui teisingu
mas visur laimės. Stebint 
tarptautinės padėties slink
tį, galima buvo pradėti abe
joti tos vilties išsipildymu. 
Reaganas buvo du kartūs iš
rinktas prezidentu palyginti 
labai didele dauguma, nes 
žadėjo sustiprinti JAV apsi
ginklavimą ir aktyvesnę už
sienio politiką, todėl nesun
ku suprasti jo nerimą. Kaip 
politikas jis norėjo kokių dra 
matiškų įvykių, kurie - kaip 
patyrimas rodo - pakeltų jo 
prestižą. Didžiausia tam 
kliūtis yra JAV konstitucija, 
tariamai duodanti jam labai 
dideles teises, tačiau dauge
liu atveju surišanti jo ran
kas Kongresui duotomis ne
mažesnėmis teisėmis. Kai 
prezidentas Kongrese netu
ri savo vienminčių daugu
mos, konstitucija garantuoja 
nesusipratimus.

Tokioje situacijoje lengva 
suprasti, kad jis pavedė sa
vo asmeniškai Saugumo Ta
rybai kaip nors išgelbėti Ni
karagvos sukilėlių sąjūdį, 
kai Kongresas tam reikalui 
nutraukė lėšas. Kongresas 
pats davė tam progos, išsak- 
miai išvardindamas įstaigas, 
kurios negali panaudoti tam 
reikalui lėšų.

Netrukus atėjo proga 
kitai operacijai. Izraelis pra
nešė, kad turįs ryšį su iranie
čiais, kurie padėtų - parduo
dant jiems ginklus - ne tik už 
mėgsti kontaktą su ta stra
teginiai svarbia šalimi, bet ir 
privesti prie Libane laikomų 
įkaitų paleidimo. Toji gali
mybė prezidentui, kaip poli
tikui, labai rūpėjo. Ar jis ne
kritikavo savo pirmtakūno 
Carterio nesugalvojus nieko 
tai problemai išspręsti?! Ga
lima suprasti, kas būtų pasi
sekimo atveju! Už tat nesun 
ku įsivaizduoti, kad preziden 
tas užsispyrė išsiaiškinti tą 
galimybę prieš nerinktų, at
seit nuo populiarumo nepri- 

Prezidentas Reaganas liepos 24 d. Washingtonė susitiko su Sovietų pavergtų tautų at
stovais minint Pavergtųjų Tautų savaitę, ta proga pasakydamas kalbą.. Baltųjų Rūmų fotografo 

.....................padarytoje nuotraukoje matomas prezidentas pietaujant ukrainiečių salėje su delegatais. Šalia jo 
klausančių pareigūnų Įspėji- sėdi ambasadorius Lev Dobriansky ir ukrainiečių kongreso komiteto narys Ignatius Billinsky.

mą, kad iš to nieko gero ne
išeis.

Dabar Shultzui ir Wein- 
bergėriui prikišama - kad jei 
jie viską taip gerai numatė - 
kam jie neatsistatydino. At
sakymas į tai yra toks, kad 
jie nemanė, kad bandymas 
su Iranu yra didelis dalykas, 
kas, aišku, yra teisybė. Shul 
tzas gali manyti, kad Reaga
no administracijos pasiseki
mas atvesti sovietus prie de
rybų stalo ir pradėti kalbėti 
apie atominį nusiginklavimą 
o ne tik apie jo didėjimo apri 
bojimą, kaip tai padarė kitos 
administracijos, yra nema
žas laimėjimas, kuris pergy
vens Irano iniciatyvą.

Kartu reikia atsiminti, 
kad JAV prezidentas yra la
bai užimtas žmogus. Praktiš 
kai jis atlieka dvejų’ parla
mentarinių rėžimų pareigū
nų funkcijas: valstybės gal
vos ir ministerio pirmininko. 
Pirmoji reikalauja stovėti 
virš kasdienės politikos, ant
roji - jai vadovauti. Tiesa, 
JAV konstitucija numato vi
ceprezidentą, kuris galėtų 
palengvinti prezidento naš
tą. Bet praktiškai viceprezi
dentas yra lyg atsarginis, 
kuris laukia prezidento sune
galavimo, mirties ar pašali
nimo.

Politiniai aktyvus prezi
dentas negali atsisakyti 
savo ceremonialinių parei
gų, nes tai palaiko jo popu
liarumą. Tik pagalvokime,

(Nukelta į 2 psl.)

Lietuves krikšto sukakties minėjime Romoje, prof. dr. Jokūbas ir Loreta Stukai įteikia 
popiežiui Jonui Pauliui II Lietuvos Vyčių dovaną, seselės Mercedes pieštą Ark, J. Matulaičio 
portretą. Felici nuotr.

Žada sugražinti Klaipėdos bažnyčia
Reuters žinių agentūra? 

paskelbė sovietų valdžios 
ketinimą sugrąžinti Lietu
vos katalikams Klaipėdos 
bažnyčią. Taikos Karalienės 
bažnyčia, kuri buvo pasta
tyta tikinčiųjų lėšomis, bu
vo sovietų valdžios 1961 m. 
konfiskuota ir paversta fil
harmonijos sale.

Sovietų žinių agentūra 
Tass, kuri pirma paskelbė 
šią žinią liepos 23 d., teigia, 
kad Klaipėdos bažnyčia bus 
sugrąžinta Lietuvos katali
kams dviejų metų bėgyje.

Tass sako, kad tikintieji 
pakartotiniai prašė tinka-, 
mų maldos namų. „Dabar 
tikinčiųjų prašymas išpil

dytas”, tvirtina Tass. Reu
ters praneša, kad Lietuvos 
specialistų žiniomis, per pa
staruosius 15 metų dešim
tis tūkstančių lietuvių yra 
pasirašę sovietų pareigū
nams skirtas peticijas, rei
kalaujančias Klaipėdos baž
nyčios sugrąžinimo. Tai 
įrodo Lietuvos katalikų ryž
tingumą, komentuoja Reu
ters.

Lietuvių Informacijos 
Centro žinomis, šimtai 
tūkstančiai lietuvių oku- 
puotoj Lietuvoj apeliavo į 
sovietinę vyriausybę, kad 
sugrąžintų jų bažnyčią. 
1979 m. 150,000 pasirašė 
peticiją. 1981 ir 1982 m., 

delegacija vyko į Maskvą ir 
įteikė peticijas Sovietų re
liginių reikalų įgaliotiniui 
V. A. Kuroyedovui, kuris 
pripažino, kad valdžia netei
sėtai atėmė bažnyčią. Vie
na iš vėliausių peticijų Lie
tuvoj dėl bažnyčios sugrą
žinimo pasirodė š. m. sausio 
mėn. Ją pasirašė 76,000. 
Šios peticijos autoriai pa
brėžė, kad būtų galėję su
rinkti 2-3 milijonus parašų, 
tačiau juos labai persekiojo 
saugumo ir milicijos dar
buotojai.

Pasak Reuters, oficialieji 
sovietų šaltiniai negalėjo 
pasakyti ar maža, dabar 
veikianti bažnyčia, bus už
daryta — ko bijo klaipėdie
čiai. Anot Lietuvių Infor
macijos Centro, 1987 kovo 
16 datuotame pareiškime 
M. Gorbačiovui ir Religinių 
reikalų tarybos pirmininkui
K. Kharchevui, dvylika lie
tuvių praneša, kad Lietuvos 
TSR ministrų taryba nu
mato atimti veikiančiąją 
bažnyčią. Pagal šį pareiški
mą pasirašiusuosius, net 
Lietuvos TSR religinių rei
kalų įgaliotinis Petras Ani- 
lionis pareiškė, kad jo nuo
mone, Klaipėdai yra reika
lingos abi bažnyčios. 1961 
m. statant bažnyčią, Klai
pėdoj gyveno 80,000 gyven
tojų, o šiuo metu jau 
200,000 — tarp jų apie 
130,000 katalikų.

Verta pastebėti, kad Klai
pėdos bažnyčia tapo per
sekiojimo simboliu Vaka
ruose dėka įvairių šiuo 
klausimu besirūpinančių in- 

(Nukelta į 3 psl.)
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SOVOITIHĖ POLITI^^

Artėja Reagano-Gorbaciovo susitikimas. - Totorių demonstracija 
_ Maskvoje. - Meese parodymai. - 'Karo nusikaltėlių’ vargai. __

Sovietai staiga priėmė se
ną JAV pasiūlymą visai at
sisakyti nuo vidutinės dis
tancijos raketų, prie jų pri
jungdami ir trumpos distan
cijos. Vienintelė kliūtis su
sitarimui liko tik vokiečių 
turimos 72 Pershing I rake
tos, kurių atominius užtai
sus po raktu laiko amerikie
čiai. JAV aiškinasi, kad tai 
nėra objektas deryboms su 
sovietais, bet tik vokiečių- 
amerikiečių reikalas.

Sovietai taip pat pasiūlė 
sumažinti pagrindinių - toli
mosios distancijos - raketų 
skaičių, bet tam reikalauja 
atsisakymo nuo žvaigždžių 
karo’ praktiškų tyrinėjimų.

Rugsėjo mėn. JT visuoti
nam suvažiavime turėtų susi 
tikti Shulzas su Severnadze 
ir ten sutarti dėl Gorbačiovo 
vizito Washingtone, kur ga
lėtų būti pasirašytos atomi
nio apginklavimo apribojimo 
sutartys.

•••
Maskvoje liepos 25 d. įvy

ko 300 totorių vieša demons
tracija, per kurią jie reika
lavo grąžinti juos į Krimą, iš 
kur visi totoriai buvo ištrem 
ti 1944 m. už karo meto ben
dradarbiavimą su vokiečiais. 
Per demonstraciją buvo su- 
šistumdyta su policija, bet 
apsieita be muštynių ir suė
mimų. Sovietai sudarė ko
misiją su ‘prezidentu’ Gro- 
myko priešakyje tam klau
simui išnagrinėti. Demons
tracijų buvo ir anksčiau, pvz 
norinčių emigruoti žydų, ir 
net rusų nacionalistų prieš- 
žydiškos organizacijos Pa- 
niiat (Prisiminimas). Jos, 
kaip ir totorių, buvo polici
jos toleruojamos.

•••
Atsakingų už Cornobyl 

atominės jėgainės katastro
fą byla pasibaigė 3 pareigū
nų nubaudimu, po 10 metų 
sunkiųjų darbų stovyklos ir 
3 mažesnėm bausmėm.

•••
Gen. A. Haig, buvęs Rea

gano administracijos Valsty

ATITAISYMAS

Praeitame Dirvos nr. 28, 
ruošiant spaudai pirmąjį 
puslapį, buvo sumaišytas 
Vytauto Meškausko straip
snis „Lieka tik melstis”.

Straipsnis turėjo prasidė
ti antros skilties trečia pa
straipa „Kaip jau minėjo
me”. .. ir po paskutinios 
pastraipos „žinia ...” turė
jo sekti pirmoji pastraipa 
„Iš viso, demokratinių reži
mų ...” ir visas straipsnis 
baigiamas ’’... Dievas ar li
kimas apsaugotų JAV nuo 
jų priešų”.

Dėl padarytos klaidos at
siprašome autoriaus ir skai
tytojų.

bės sekretorius, Nixono šta
bo viršininkas ir dabar pre
tenduojąs į respublikonų pre 
zidentinius kandidatus, pa
reiškė per CNN Crossfire 
programą, kad - jo nuomone 
- Reaganas, iškilus Irano- 
Contra aferai, turėjo asme
niškai prisiimti visą atsako
mybę ir Kongresas nebūtų 
drįsęs jam kelti nušalinimo 
iš pareigų proceso.

Kodėl taip nepadaryta, 
paaiškina Generalinio Proku 
roro Ed Meeso parodymai 
Kongreso komisijoms. Afe
rai iškilus viešumon, prezi
dentas jam pavedė ištirti fak 
tus. Tai tiriant į rankas jam 
pakliuvo pulk. lt. North me
morandumas, kuriame kons
tatuojama apie dalį pelno iš 
ginklų pardavimo Iranui per 
vedimas Contrams. Tokių 
memorandumų North sakosi 
rašęs penkis, bet jo tiesiogi
nis viršininkas adm. Poin- 
dexter sakosi jų nematęs, o 
to rastojo neparodęs prezi
dentui dėl to, kad norėjęs jį 
apsaugoti nuo nemalonumų. 
(Dėl paties pardavimo, kaip 
if privačios pagelbos Nika
ragvos sukilėliams organiza
vimo, prezidentas buvo da
vęs savo principinį sutikimą 
raštu, kaip kad reikalauja 
įstatymas slaptoms operaci
jom tvarkyti, ar viešom kal
bom paramos contrams at
veju.)

Atrodo, kad Meese tuo ra
diniu apsidžiaugė, manyda
mas radęs išeitį iš visos bė
dos. Be prezidento žinios ir 
sutikimo, jo saugumo pata
rėjas Poindexter sutiko su 
North pasiūlymu tą pelną 
pervesti ‘contrams’, kas ga
lėtų būti nusikalstamas dar
bas - prileidžiant, kad tie pi
nigai buvo valstybės.

Tuo klausimu, žinoma, ga
li būti ir kita pažiūra. Gink
lus už tam tikrą sumą Penta
gonas pardavė ČIA, o toji 
perleido privačiai tarptau
tinei organizacijai, kuri pel
ną gali tvarkyti savo nuožiū
ra - prileidžiant, kad ji turi 
gauti tam tikrą atlyginimą 
už savo patarnavimus. Lai
kydamasis pirmos pažiūros, 
Meese nutarė paskirti spe
cialų prokurorą tam reikalui 
išaiškinti. Gavęs tokią pro
gą patyrinėti ir Kongresas 
nesnaudė, kas privedė prie 
visos bylos užtęsimo dau
giau kaip pusę metų. Kong
reso komisijos nariai nejau
tė jokio dėkingumo Meese’ui. 
Jų nariai puolė jį nemokšiš
kai pravedus pirmąjį tardy
mą, kas leido sunaikinti 
daug dokumentų, ir apsilei
dimu savo pareigose.

•••
Liepos 27 d. britų telegra

mų agentūra pranešė, kad 
britų teisė neleidžia išduoti 
Izraeliui Antaną Gečį, kuris 

kaltinamas buvęs karo nusi
kaltėliu.

‘Jo išdavimas yra neįma- 
noms’ - pareiškė Vidaus Rei
kalų Ministerijos (Home Of
fice) pareigūnas. - ‘Nusikal
tėlių išdavimo su Izraeliu su
tartis numato tik nusikalti
mus padarytus Izraelyje ar 
čia.’

Izraelis Gečo oficialiai dar 
neprašė.

•••
TASS trumpai pranešė iš 

Maskvos, kad Sovietijoje 
buvo sušaudytas Feodor S. 
Fedorenko, 80 metų amžiaus 
Būdamas 33 metų ir tarnau
damas sovietų armijoje, jis 
pateko į vokiečių nelaisvę. 
Ten jis stojo į pagelbinius 
dalinius ir buvo paskirtas į 
Treblinko koncentracijos la
gerį. Po karo - 1973 ir 1975 
metais - jis lankėsi Sovieti
joje, kur turi žmoną ir du sū
nus.

Atėmus jam JAV piliety
bę dėl aukščiau nurodytų 
faktų, kuriuos nuslėpęs imi
gruojant ir pradėjus depor
tacijos bylą, jis pats sutiko 
būti siunčiamas į Sovietiją, 
kur metus išgyveno laisvas 
su žmona Praskovaja. 1986 
m. birželio mėn. jo byla buvo 
svarstyta Simferopolio mies 
te Krime ir sprendimas da
bar išpildytas.

•••
Pereitą savaitę J. Demjan- 

juk bandė įrodyti Jeruzalės 
teismui, kad jis visai nebu
vęs Treblinkos lageryje. Vie 
na didžiausių tam kliūčių bu
vo jo turėta kraujo grupės 
tatuiruotė rankoje prie pa
žasties. Ją turėjo visi pate
kę SS tarnybon, ar tik glo- 
bon, kaip pav. repatrijantai į 
Vokietiją. To tikslas - pagrei 
tinti kraujo transfuziją su
žeidimo metu. Demjanjukas 
sakosi ją išskutęs, dėl ko pa
siliko randas. Jis sakosi ją 
gavęs stodamas į Vlasovo 
armiją ir pastebėjęs, kad ki
ti jos neturėjo. Jam svar
biausia įrodyti, kur jis buvęs 
nuo 1942 m. spalio iki 1943 m 
rugsėjo. Prokuratūra teigia, 
kad jis tuo laiku tarnavęs 
sargybiniu Treblinkos lage
ryje, kur pasižymėjo ypatin
gu žiaurumu.

Amerikos tragedija
(Atkelta iš 1 psl.)

kiek kartų į dieną jis turi su 
kuo nors nusifotografuoti. 
Juk su juo matėm beveik vi
sus savo veikėjus, o gi nesa
me nei įtakinga, nei skaitlin
ga etninė grupė!

Tower’io komisija, kuri - 
paties prezidento paskirta - 
pirmoji pradėjo aiškinti Ira- 
no-Contra skandalą, nu
sprendė, kad prezidentas 
per daug savo valdžios per
leidžia kitiems. Jis duodąs

■ Iš kitos pusės
TĖVYNĖS SARGAS š. m. pirmame Nr. paskelbė 

įdomų žiupsnį iš arkivyskupo Pr. Karevičiaus užrašų apie 
pirmąją N. Lietuvos vyskupų konferenciją 1922 m., su
šauktą popiežiaus vizitatoriaus Antonini Zecchini, kuris 
buvo didelėje lenkų įtakoje. Antrą dieną joje buvo svars
tomas žemės reformos klausimas. Kaip žinia, visos di
džiosios seimo partijos žemės reformai pritarė, tačiau 
buvo ginčijamai dėl atlyginimo už nusavintą žemę, kiek 
jos palikti savininkams, ar įstatymas taikintinas bažny
tinėm žemėm ir pan.

Konferencijoje Zecchini priekaištavo:
„Seimas, nusavindamas dvarus, nuskriaudė 

dvarininkus, o gi seime dalyvavo kunigai, tai ką 
veikė vyskupai, kad leido kunigams daryti tokią 
skriaudą ?”

Pr. Karevičius paaiškino, kad krikščionių demokra
tų partijos lyderis kun. M. Krupavičius kreipėsi į jį raš
tu, ar jo partijos projektas nusavinti dvarų žemes yra 
suderinamas su Katalikų Bažnyčios dorovės mokslu. Bu
vo sudaryta komisija iš vysk, pagelbininko Skvirecko, 
prelatų Maciulevičiaus (dabartinio Palaimintojo J. Matu
laičio), Paltaroko ir šaulio, kuri nutarė:

„Lietuvos suverene vyriausybė, esant svar
biam reikalui, gali piliečių nuosavybę nusavinti, 
bet turi už ją savininkui atsilyginti. Lietuvos vy
riausybė turi tiek už nusavintą žemę, tiek už 
miškus atlyginti tikrąja aukso valiuta.”

Tai išgirdęs Zecchini paklausė:
„Aha, tai vyskupai darė, ką galėjo. Bet kodėl 

seime buvusieji kunigai vyskupų nutarimo nepa
klausė? Kodėl balsavo su kitais ne taip, kaip vys
kupai nutarė?”

Konferencijoje dalyvavęs kun. P. Būčys pabrėžė 
faktą, kad krikščioniškos partijos, leisdamos žemės re
formą, viršijo kitas partijas tik keturiais balsais, (že
mės reformos įstatymas buvo tik jų balsais priimtas, ki
tom susilaikius — vm). Tai patenkino vizitatorių. Prel. 
Maironis, kuris konferencijon buvo pakviestas kaip baž
nytinių turtų valdymo tarybos narys, ta proga paklausė 
Zecchini nuomonės, ar vyriausybė gali iš nusavintų že
mių duoti bažnyčiom, neturinčiom žemės, po 8 ha. Vizi
tatorius, anot TS, kasydamas pakaušį atsakė:

„Aš žiūriu tik bendro principo. Konkrečių 
faktų aš nesprendžiu”.

Įdomu, kad apie tai paaiškėjo tik tremtyje, nors 
buvo visą laiką jaučiama. Pvz. valstiečių-liaudininkų at
stovas Ęalys iš seimo tribūnos pastebėjo:

„Jeigu mes galim ... ginti savo nepriklauso
mybę nuo lenkų, rusų ir vokiečių, tai nuo Romos 
mūsų KD nedrįsta ginti.’’

Kas ne visai teisinga. Vizitatorius Zecchini Kauno 
šaričių bažnyčioje buvo davatkų apmėtytas kiaušiniais 
ir, jam išvažiavus, krikdemų vyriausybė atgal jo neįsi
leido. Kas gi liečia patį ginčo objektą nusavintą žemę — 
iki 1938 m. už ją buvo išmokėta 13,7 mil. litų, kas sudarė 
apie 27 litus už ha t. y. po 2 dolerius ir 70 centų aukso 
valiuta skaičiuojant. (vm)

tik bendrus nurodymus, pa
likdamas detales kitiems. 
Shultz savo parodymuose 
priešinosi tai pažiūrai. Pre
zidentui daug kas rūpi ir ji
sai susigaudo smulkmenose. 
Kas kalbėtų už tai, kad jis 
politiniais sumetimais taip 
buvo susirūpinęs išvaduoti 
įkaitus, kad neįvertino pa
vojų.

Jis, žinoma, dabar vis dar 
tvirtina turėjęs galvoje kitą 
tikslą - suėjimą į kontaktą su 
Iranu. Paleidimas įkaitų bū
tų tik procentai. Smulkme
nom jis nesidomėjęs, kurios 
faktinai ne tik nuo jo, bet ir 
nuo Shultz buvo sąmoningai 
slepiamos labai geru tikslu, 
kad paaiškėjus galima būti 
pasiteisinama nežinojimu. 
Adm. Poindexter su pasidi
džiavimu prisipažino, kad tai 
ir buvo jo planas, kam pri
tarė ir ČIA direktorius W. 
Casey.

Žinoma, tai viskas labai ti
ko opozicijai. Pirmiausiai ji 
šoko ieškoti įrodymo, kad 

Reaganas įsakmiai sulaužė 
kokį įstatymą, kas galėtų 
privesti prie jo nušalinimo.
N.Y. Times, kuris retai su
randa gerą žodį Reaganui, 
rašė sekmadienį, kad beieš
kant to įrodymo - kaip ame
rikiečiai sako ‘smoking gun’ - 
buvo rastas ne revolveris, 
bet ‘smoking cannon’ - visa 
patranka, kuri, tiesa, nėra 
įrodymas kriminalinės kal
tės, bet tik prezidento prie
šingų Kongresui pažiūrų. Jis 
norėjo paremti contras, iš
pirkti įkaitus, ko Kongresas 
nenorėjo daryti.

Kol kas dar mažai kas kai 
tina konstituciją, laikydami 
ją nepakeičiamu įstatymu. 
Iš tikro, kaip matome, įstaty 
mai keičiasi su gyvenimu. 
Pagal dabartinę santvarką į 
prezidentus gali kandidatuo
ti tik artistai. Juk nerenka
ma pagal jų išmintį ar patyri 
mą, bet - susidarytą vienokį 
ar kitokį įspūdį, charizmą.

(Nukelta į 3 psl.)
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KODĖL POPIEŽIUI NELEIDO
LANKYTIS LIETUVOJE

Konstantinas Kharche- 
vas, Sovietų Sąjungos reli
ginių reikalų tarybos pir
mininkas, teigia, kad sovie
tų valdžia neleido Popiežiui 
Jonui Pauliui II-jam vykti 
į Lietuvą 600 metų krikš
čionybės jubiliejaus proga, 
nes Vatikanas atsisako pri
pažinti esamas Sovietų Są
jungos valstybės sienas, 
praneša Lietuvių Informa
cijos Centras.

Pasak Moscow News 
(Maskvos žinios) savaitraš
čio, kuris liepos 22 d. laidoj 
atspausdino Kharchevo ko
mentarus, pastarasis taip 
aiškino Maskvos liniją: 
”Mes esame pasiruošę dia
logui su visom religinėm 
organizacijom, tačiau yra 
visiems gerai žinoma, kad 
Vatikanas nepripažįsta mū
sų krašto valstybines sienas 
ir nuolatos tai pabrėžia’*. 
Kharchevas taip išsireiškė 
Harvardo universiteto teo
logijos profesoriui Harvey 
Cox, kuris pokalbyje su 
Kharchevu paklausė kodėl 
popiežius nebuvo pakviestas 
dalyvauti krikščionybės ju
biliejaus iškilmėse Lietu
voj birželio mėnesį.

Atsakydamas į prof. Cox 
klausimą, Kharchevas pada-

Amerikos tradegija 
(Atkelta iš 2 psl.) 

Masinis rinkėjas blogai ori
entuojasi valstybės reika
luose, jis apsisprendžia žiū
rėdamas į ...televiziją. Prie 
to prisideda sugebėjimas su
kelti reikalingas milžiniškas 
pinigų sumas.

Užtat geriau būtų, jei pre
zidentą rinktų kongresas, pa 
likdamas jam tik reprezenta- 
tinius uždavinius, o praktiš
kai valdžiai vadovauti išrink
ti ministerį pirmininką, tu
rintį Kongreso daugumos 
pasitikėjimą.

Žinoma, atsiminus dabar
tinį Atstovų Rūmų pirminin
ką Wright ir senato daugu
mos vadą Byrd - vaizdas su
sidaro nelabai linksmas. Ta
čiau padidėjus jų postų įta
kai, greičiausiai būtų ir ge
resnis pasirinkimas.

rė tokį paylginimą: ”Turite 
pripažinti: ar patogu pasi
kviesti svečius į savo na
mus jei jie nepripažįsta ta
vęs kaip tų namų šeiminin
ko?”

Reuters ir National Ca- 
tholic žinių agentūros ap
rašė šią Cox ir Kharchevo 
pokalbio dalį, pastebėda- 
mos, kad sovietų pareigūno 
aiškinimas lietė Vatikano 
atsisakymą oficialiai pripa
žinti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos inkorporavimą į So
vietų Sąjungą. Reuters sa
ko, kad tai esą pirmas at
vejis, kad aukštas sovietų 
pareigūnas religiniams rei
kalams aiškiai ir viešai nu
rodytų kodėl Kremlius ”ne- 
kvietė” popiežiaus apsilan
kyti Lietuvoj. (LIC)

Klaipėdos bažnyčia...
(Atkelta iš 1 psl.) 

stitucijų ir asmenų: jų tar
pe — Lietuvių Katalikų Re
liginė šalpa bei Interreli- 
gious Task Force (Tarpkon- 
fesinė grupė), kurios akty
viai rinko parašus skleidžia
mai peticijai, reikalaujan
čios Klaipėdos bažnyčios 
sugrąžinimo; Chicagos kar
dinolas Bernardin, kuris 
parašė vedamąjį apie Klai
pėdos bažnyčią; JAV kuni
gų tarybos pirmininkas, 
kuris kontaktavo sovietų 
ambasadą dėl bažnyčios su
grąžinimo; JAV vyskupų 
konferencija, kuri paskelbė 
rezoliuciją, protestuojančią 
konfiskavimo veiksmo be
sitęsiantį neteisingumą.

(LIC)

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai aukojo:
A. Petrauskas, Pasadena 8.00 
V. Pausa, Wallingford .. 3.00 
S. Varekojis, Chicago ..13.00 
S. Paulius, Chicago ....33.00
J. Neverauskas, Munster 8.00 
V. ir I. Alantai, Redford 50.00 
LB Philadelphijos apyl. 25.00 
J. Mikonis, Cleveland .. 8.00 
P. Žolynas, Chicago .... 3.00 
A. Lauraitis,

Willow Spring ............. 10.00
L. Barmus, Chicago ....15.00

STALINO IŠŽUDYTI AUKŠTIEJI KARININKAI
Naudodamasis didesne 

laisve kelti praeities negero
ves, pusantro milijono eg
zempliorių tiražą turįs sovie
tinis savaitinis žurnalas ‘Ogo 
niok’ išspausdino generolo 
leitenanto Tadorskio pateik
tus duomenis, kaip Stalinas 
susidorojo su aukštaisiais 
karininkais, o taip pat ir - lai
ku susigaudžiusio ir negrįžu
sio mirti - buvusio ambasa
doriaus Fiodoro Raskolniko
vo laišką Stalinui.

Pernai prancūzų komunis
tų dienraščiui ‘L’Humanite’ 
duotame pasikalbėjime Gor
bačiovas sakė, kad staliniz
mas yra komunizmo priešų 
išsigalvojimas, norint ap
šmeižti Sov. Sąjungą ir ko
munizmą. O Tadorskis paro
do, kad iš 5 maršalų 3 buvo 
nužudyti; iš 5 armijų grupių 
vadų - 3; iš 10 armijų vadų - 
10; iš 57 korpusų vadų - 50; 
iš 180 divizijų vadų -154; iš

S. Petravičienė,
Miami Beach......... .  .20.00

P. Noreika, Chicago .... 13.00 
V. Aleksandrūnas,

Glendale...................16.00
J. Orantas, Roseville ....10.00 
X. Y., New Jersey.........10.00
A. Tamošaitis, Kingston 3.00
A. Eitmanas, Paterson .. 3.00
B. Navikas, Wickliffe ... .10.00 
A. Penkauskas, Willowick 3.00 
V. Kamantas, Sparta .... 3.00 
D. Kinnavy,

St. Clair Shores ..........10.00
Dr. L. Waitkus, Du Bois 20.00 
Br. Paliulionis, Cicero .. 8.00 
J. Stravinskas, Chicago . .13.00 
Švyturio j. šaulių kuopa

Detroite  ................ 25.00
K. Tuskenis,

W. Palm Beach ......... 3.00
G. Kazlauskas, Calabasas 13.00 
J. Dilys, St. Catharines .. 13.00 
S. Augonis, Boston .... 3.00
A. Vaivada, McLean .... 8.00 
V. Chaves, Marston .... 8.00
G. Kavaliūnas, Rochester 8.00
A. Patamsis, Stoney Creek 8.00
A. Johansonas, Cleveland 2.00
C. Januška, St. Germain 3.00
A. Traška, Oak Lawn .. 8.00
A. Urbavičius, London 14.29 
Sunny Hill lietuvių 

golfininkų klubas .... 10.00
J. Undraitis, Rockford .. 3.00
K. Sušinskas, Mentor .... 3.00
V. Mazoliauskas,

Lake Worth ................ 3.00
V. Miškinis, Cleveland .. 3.00
J. Bortkevičius,

N. Brunswick ............. 10.00
P. Banys, Juno Beach .. 3.00
K. Čiurlys, Brunswick .. 10.00
V. Gruodis, Westmount 23.00 
Br. Krištopaitis, Chicago 8.00 
J. Danta, Ocean Gate .. 6.00 
A. A. Stepo Mackevičiaus 

atminimui Ulėnų šeima, 
Richmond Hill, N. Y. 25.00

E. Kilikevičienė, Detroit 8.00
V. Dzenkauskas,

Daytona Beach............. 13.00
B. Bernotas, Cleveland .. 3.00
L. Norvaišienė,

Feasterville ................ 8.00
K. Leknius, Shelby ... .10.00 
E. Bagdonas-Cesmes,

Euclid ........................ 3.00
J. Ilendienė, Cleveland .. 3.00
J. Gepneris, Union Pier .. 3.00 
Dievo Motinos parapija

Clevelande .................150.00
Dr. J. Lenktaitis,

New York .................100.00
J. Žukas, Woodhaven .. 1.00 
B. Karklius, Cleveland . .13.00 
J. Vasaris, Barberton .. 3.00
P. Aušiūra, New Buffalo 18.00
L. Reivydas, Los Angeles 3.00
I. Vaitkus, Chicago .... 9.00
A. Repšys, Hamilton .... 1.56

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

456 pulkų vadų - 401.
Be atodairos buvo žudomi 

ir politiniai komisarai. Su
šaudyti buvo visi 16 vyres
nieji armijų komisarai, iš 28 
korpusų komisarų - sulikvi- 
duoti 25 .

Tie duomenys ligi šiol nie
kur nebuvo skelbti.

Fiodoras Raskolnikovas 
buvo vienas Baltijos laivyno 
revoliucinių jūrininkų vadų, 
o po revoliucijos - laivyno 
vadas. Paskui ėjo Bulgari
joje ambasadoriaus pareigas 
1938 m. jis buvo atšauktas į 
Maskvą, nes būsiąs skiria
mas aukštesnėms pareigoms

Tada kaip tik buvo prasi
dėjęs diplomatų valymas ir 
likvidavimas. Tuo metu iš 
Ispanijos buvo parviliotas ir 
sušaudytas ambasadorius 
Antonovas-Ovsejenko, dėl 
kurio net ir ‘Pravda’ buvo ra 
šiuši, kad būsiąs paskirtas 
ministru.

Nors ir įtardamas, kad jis 
gali laukti mirties, Raskol
nikovas ryžosi grįžti, bet 
Sov. Sąjungos pasienyje pa
matė laikraštyje pranešimą, 
kad esąs atleistas iš tarny
bos. Tada pasuko į Prancū
ziją ir" parašė Staliną smer
kiantį viešą laišką, kuriame 
tą diktatorių pakaltino, kad 
jis maudosi savo buvusių bi
čiulių ir draugų kraujuje, 
rengdamas parodomuosius 
teismus, kurie kaltinimų ab
surdiškumu pralenkia vidur
amžiškas raganų medžiokles 
Sunaikinęs Raudonąją armi
ją, nukapodamas galvas pa
tiems talentingiausiems va
dams ir dar kaip tik busimo
jo karo išvakarėse.

Greit po to Raskolnikovas 
ir mirė. Chruščiovo laikais 
jis buvo reabilituotas, bet 
1965 m. vėl viešai pasmerk
tas kaip trockistas ir išdavi
kas ir daugiau ligšiol niekur 
nebuvo minimas.

Tamiat’ Rusijos 
šovinistai

Anąkart britų ‘The Guar- 
dian’ dienraščio bendradar
bis Martin Walker parašė iš 
Maskvos apie galvas kelian
čius rusų šovinistus ir jų ide
ologiją. Tasai jų sąjūdis pa
vadintas ‘Pamiat’, kas reikš
tų atmintį ar r palikimą.

Kiek jų organizuotų kur 
yra, kol kas atrodo neaišku. 
Daugiausia juda jie Maskvo
je. Ir iš paviršiaus atrodytų, 
kad tai konservacionistai, ku 
riems rūpi vykdyti labai gra
žų tikslą - išsaugoti Rusijos 
istorinius paminklus. Nese
niai jie net suorganizavo de
monstraciją, nužygiavo į 
centrinę Maskvos rotušę ir 
reikalavo, kad jų delegaciją 
priimtų sostinės partinis vir
šininkas Borisas Jelcinas, 
vienas žymiųjų Gorbačiovo 
politikos rėmėjų. Tas priė
mė juos, atsakė jiems į kelia
mus klausimus, bet pasibai
sėjęs jų pažiūromis.

Susidomėjo tais pamiatni- 
kais ir sovietinė spauda - ir 
išsiaiškino, kad jų ideologijo

je esama baisių dalykų. Bent 
taip rašiusi ‘Komsomolskaja 
pravda’, kuri savo korespon
dentą buvo pasiuntusi į jų 
mitingą.

Pasiskaitęs tą laikraštį ir 
britų dienraščio bendradar
bis susidomėjo, ką ten gali
ma išgirsti. O ten jų vadas 
Vasiljevas kėlęs klausimą, 
kas kaltas už senųjų pamink
lų sunaikinimą. Kaltas esąs 
Kaganovičius, kurio tėvo 
vardas buvo Mozė, ir Jara- 
slavskis, kurio tikroji pavar
dė buvo Gubelmanas. ‘Ir 
mes visi žinome, ką tos pava 
vardės reiškia’ - šūktelėjęs 
prakalbininkas.

Kaip tik ne rusai, kurie 
nepriklausą ortodoksų baž
nyčiai, ir ne masonai naikiną 
ortodoksų paminklus. Pagal 
tą Vasiljevą, dabar jau išau
gusi visa klasė žmonių, ku
rie, sako, įžeidinėja mus ir 
pragyvena iš mūsų uždirbtų 
pinigų. Jie nieko nesupran
ta, o ką jie gali padaryti - tai 
tik niekinti rusų tautinį pali
kimą. Vasiljevas net taip 
pakalbėjo:

‘Visi jūs čia susirinkę, ge
rieji rusai, kas trečias tu
rite genijaus smegenis. Tai 
yra moksliškai patvirtintas 
faktas. Bet jie neleidžia 
jums išvystyti savojo geni
jaus, tie imperialistai ir sio
nistų agentai, kurie per biu
rokratus vykdo savo suokai 
bius. Tiems žmonėms, kurie 
griuvėsiais paverčia ekono
miją ir mūsų visuomenę, lei
džiama išeiki į pensiją. O jie 
turėtų būti sušaudyti!’

Vasiljevas išdrįso užsipul
ti net ir Maskvos partinio 
komiteto propagandos sky
rių, kuris tiems pamiatni- 
kams lipdąs visokius politi
nius šmeižtus. Jeigu jis ne
siliausiąs, tai jie pasinaudo
sią baudžiamuoju statutu ir 
apkaltinsią jį. Tačiau kosmo
politizmo potvynis žinių tei
kimo priemonėmis jau pla
čiai apėmęs tautinį gyveni
mą. Kad ir ta ‘roko’ muzika - 
tai satanizmas, jos atlikėjai 
esą davę priesaiką šėtonui.

Už Maskvos yra kažkoks 
Pergalės paminklas. Vasil
jevas tvirtina, kad ten visur 
šviečia masonų ir sionistų 
ženklai.

Kitas tų vadų, Vinogrado- 
vas, savo prakalboje išve
džiojo, kad Maskva yra tre
čioji Roma, dangiškasis mies 
tas, pati švenčiausia vieta 
pasaulyje. Po Romos persi
kėlęs į Bizantiją, bet kai isla
mas jį užplūdo, krikščioniš
kosios civilizacijos širdis pa
sidarė Maskva, ta trečioji 
Roma, naujoji imperijos vie
ta. Taigi mintys panašios į 
XIX "a. slavofilų, pasmerku
sių carą Petrą Didįjį už jo 
bandymus atverti švento
sios motinos Rusijos vartus į 
pavojingus liberalaus galvo
jimo ir laisvos prekybos Va
karus.

‘Komsomolskaja pravda’ 
užsipuolė juos, kad ‘begėdiš
kai / ar neraštingai/’ savo 
platformoje panaudoja leni
nizmą, pateikia begėdišką 
klerikalizmo ir leninizmo mi
šinį, ką liudija jų kalbos.
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mis. Todėl, kad reikia au
kos.

Čia noriu pateikti KGB 
suklastotą dokumentą, ku
ris net ir neįgudusiam pi
liečiui parodytų tikrą jo

Visi labai puikiai žino, 
kad sovietai yra klastojimo 
specialistai. Per daugelį me
tų klastoja istoriją ir me
luoja ten kur reikia ir ne
reikia. Bet OSI (Office of
Special Investigation) tuo vertę. Bet Amerikos teis- 
tiki. Kad OSI tiki, nereikia 
perdaug nustebti. Jiems 
reikia išlaikyti gerai apmo
kamas tarnybas. Bet Ame
rikos teismai taip pat tuo 
tiki, ar bent apsimeta. Do- 
meniuk byloje Izraelyje bu
vo pateikta daug KGB su- 
klastuotų dokumentų, bet 
tai buvo praleista nemačio-

mas priėmė jį kaip tikrą.
Panagrinėkite šį doku

mentą, kuriuo Wachman 
pakeliamas į Oberwachman.

Dienstelle. Nėra vietovės 
pavadinimo. Toliau datos: 
jų nėra. Toliau: Nėra vardo 
ir pavardė klaidingai įrašy
ta.

Lapelio išdavimo data

INTERNATIONAL
RŪTA PAUPERIENĖ, įstaigos vedėja 

1987 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ

G. T. INTERNATIONAL dėkoja visiems savo klien
tams, kurių dėka buvo pilnai išparduotos š. m. kelionės į 
Lietuvą. Ribotas skaičius laisvų vietų lieka paskutiniame 
š. m. ture išvykstantis rugsėjo 18 d. Kviečiame skubiai re
gistruotis!

NR. 8706 Rugsėjo 18 d.
Iš New York’o / Boston’o 
IšChicago's 
Iš Cleveland’o 
Iš Detroito 
Iš Tampa'os 
Iš Los Angeles / Seattle 
Sutrumpintos kelionės maršrutas: i naktis Maskvoje, 
10 naktų LIETUVOJE, 1 naktis Copenhagoje. 
Pilnos kelionės priedas $140.00

$1,695.00 
$1,795.00 
$1,769.00 
$1,789.00 
$1,839.00 
$1,895.00

21.9.42.
Bet pažiūrėkite apačioje, 

kada ši forma atspausdinta. 
7.1.43. Taigi forma buvo 
atspausdinta vėliau negu 
dokumentas buvo parašy
tas.

Toliau: Stempel. Tai yra 
antspaudas. Jo nėra. Kas 
gyveno Vokietijoje gerai 
žino, kad ten dokumentas be 
antspaudo negalioja.

Toliau, trys eilutės para
šams. Nėra nei vieno para
šo.

Atrodo, kad šio dokumen
to padirbinėto jai tiesiog no
rėjo, kad jis būtų netikras. 
Bet ne OSI ir Amerikos

teismas. Dokumentas buvo 
pripažintas.

Ir kas iš to seka? Seka 
išvada, kad OSI visai ne
svarbu įrodyti kaltybę. 
Jiems svarbu, kad neuž- 
mirštumėm Holokaust. Ir 
svarbiausia: išlaikyti savo 
gerai apmokamas tarnybas, 
kur gali jaustis dideliais 
didvyriais. O kad ten vien- 
nas kitas 
visą savo 
nesvarbu, 
sovietišku
riau šimtą nekaltų pakarti, 
negu vieną kaltą paleisti.”

nekaltas praras 
gyvenimą. Jiem 
Jie vadovaujasi 
įstatymu: ”Ge-

(av)

Dėl kardinolo Sino lankymosi ok. Lietuvoj

NR. 8707 Lapkričio 6—lapkričio 22 d.—OPEROS IŠVYKA 
lšNewYork’o $1,950.00
Maršrutas: Stockholm’as 2 naktys, Maskva 3 naktys, 
Leningradas 3 naktys, Budapest'as 3 naktys, Copenhaga 
3 naktys. Viso 10 operos ir baleto spektaklių.

Kaina (nakvojant dviese kambaryje) jskaito visas susisiekimo išlaidas, vieš
bučius, maistą Lietuvoje, jvairias ekskursijas ir daug kitų priedų.

Pageidaujant tolimesnių kelionės detalių prašome kreiptis, prisiusime brošiū
ras.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius. 
Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams.

G.T. International, Ine. 10401 Robertą Rd., 
Palos Hills, IL 60465 
Tel: (312)430-7272

Lietuvių Informacijos 
Centras, reaguodamas į Fi
lipinų kardinolo Jaime Sin 
kelionės Sovietų Sąjungoj 
pasisakymus, pareiškė, kad 
jo kelionė buvo panaudota 
sovietinei propagandai, pra
neša Reuters žinių agentū
ra.

Anot Reuters, New Yor- 
ke veikiantis Lietuvių In
formacijos Centras teigė, 
kad sovietai dengė smar
kiai varžomas tikinčiųjų 
teises nuo Sino jo 11 dienų

\ ^B^PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENE a
PASAULIO LIETUVIU JANIMO »Gfl T

VI PASAULIU LIETIMU JAUNIMO KONGRESAS

/ūstralija!
VI Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso proga kviečame visus 

papiginta kaina skristi i Australiją: grupiniai ar pavieniui.
Iš Amerikos išskrendame šių metų gruodžio 16, 19, 20, arba 25 d.d., 

iš Australijos sausio 7, 8, 9, 12, 13, ar 15 d.d.
Pakeliui galite aplankyti keturias skirtingas vietoves:

Fiji salas, Australiją (Sidney, Melbourne, Brisbane, Cairns), 
Naująją Zelandiją (Aukland, VVellington, Christchurch) ir Havajus.

Puiki proga pakeliauti Australijos kontinente, dalyvauti 
Jaunimo Kongreso renginiuose, Australijos lietuvių Kalėdų ir Naujųjų 

metų pokyliuose, pamatyti žavius Naujosios Zelandijos miestus.

Kaina iš Kalifornijos $1210, iš kitų pagrindinių JAV miestų $1410. 
$100 užstatas atsiųstas iki rugpiūčio 30 d. garantuoja rezervaciją.

Registruotis prašome grąžinant žemiau duotą atkarpą šiuo adresu:

PLB Tel.: (312)778-2200
5620 S. Clairmont Avė.,
Chicago, IL 60636
VARDAS IR PAVARDĖ,_______________________________________________________________

t

r

viešnagės metu.
Reuters cituoja iš Lietu

vių Informacijos Centro pa
reiškimo : " 'Kardinolas bu
vo išnaudotas sovietų pro
pagandos malimo aparato’, 
sakė LIC savo pareiškime, 
pastebėdamas, kad sovietų 
agentūra TASS citavo Sin 
kaip sakantį: ’Aš niekur 
nemačiau faktų, liudijančių 
tikinčiųjų teisių pažeidi
mus’.”

"Gintė Damušytė iš Lie
tuvių Informacijos Centro 
pasakė Reuters agentūrai, 
kad Sin buvo manipuliuotas 
kaip ir... Billy Graliam, 
kuris padarė panašų pareiš
kimą apie sovietų religinę 
laisvę sugrįžęs iš apsilan
kymo Sovietų Sąjungoj”, 
tęsia Reuters.

”Tenai važiuojantys ma
žai ką išmano apie Bažny
čios padėtį Sovietų Sąjun
goj”, sakė Damušytė Reu-

—Mark 10:14

i Let the 
little children 
come to me.

ADRESAS

___________________________________________ _____ TELEFONAS-------------------

NORĖČIAU IŠSKRISTI IŠ JAV:_________________ IŠ AUSTRALIJOS ------------------

PRIDEDU REZERVACIJOS UŽSTATĄ ($100): __________

____LkCMIJirmS THE CONVENT/ON A/RUNE

terš reportaže, čia pridurta, 
kad Lietuvių Katalikų Re
liginė Šalpa, kur dirba, tei
kia materialinę paramą Lie
tuvos katalikams.

Lietuvių Informacijos 
Centras liepos 22 paskelbė 
dviejų puslapių pareiškimą, 
kuriame taikliai replikavo 
į kelis stulbinančius, spau
doj pasirodžiusius, kardino
lo Sin komentarus. Pvz., 
kardinolas buvo cituojamas 
sakęsis, kad "prieš vykda
mas į Sovietų Sąjungą, aš 
maniau, kad nebuvo religi
jos Sovietų Sąjungoj”. Ko- 
respond e n t u i paklausus 
apie tikinčiųjų sąžinės ka
linių būklę, kardinolas at
sisakė apie tai komentuoti. 
Dėl religinės spaudos trū
kumo, kardinolas sakė, kad 
jis neturėjo laiko diskutuo
ti tokias temas, "nes mano 
rusai palydovai buvo labai 
punktualūs ... Aš keliavau 
į religinį piligrimą be jokių 
politinių tikslų ...”

Lietuvių Informacijos 
Centras savo pareiškime 
atkreipė dėmesį į religinio 
persekiojimo faktus, pa
brėždamas, kad popiežiui 
Jonui Pauliui II-jam net du 
kartus nebuvo leista vykti 
pastoraciniams vizitams į 
Lietuvą. Jis negalėjo daly
vauti praeito mėnesio 600 
m. krikščionybės jubiliejaus 
iškilmėse šioje vienu metu 
nepriklausomoje Pabaltijo 
valstybėse, baigia Reuters.

(LIC)

• Rasa Razgaitienė, Ame- 
ricans for Due Process ko
ordinatorė iš New Yorko, 
dalyvavo veiksnių pasitari
me Washingtone liepos 18 
d. OSI reikalu. Susirinkimo 
metu R. Razgaitienė prista
tė ADP organizacijos apta
rimą, veiklos planus ir pa
teikė konkrečius siūlymus 
koordinuotai veiklai. Nors 
Americans for Due Process, 
(taip kaip ir Koalicija už 
Konstitucines Teises — 
CCJS), organizaciniai ne
įeina į Lietuvių Teisėms 
Ginti Komitetą, Americans 
for Due Process pozityviai 
vertina Lietuvių Teisėms 
Ginti Komiteto žadamą pa
gyvinimą.

ST. JOHN OF GOD BROTHERS
*‘Serving God’s Special Children”

The Healing Power of Christ takes many forms in today’s world. One 
such form is a ministry to mentaliy handicapped children and their families. 
For over 400 years the Brothers of St. John of God have brought God’s love to 
handicapped people and their loved ones.

—— bm bbb • —• «■— av Ciip ana Mail ■
Father Fintan Wfiitmore, O.H.
St. John of God Brothers
532 Delsea Drive
Westville Grove, New Jersey 08093
(609) 848-4141
Please tell me more about becoming a Hospitaller Brother.

VVrite today 
for more 

information

iDV

Name 
Street_ 
City _ 
Zip _

.Age

.Statė ____
____ Phone



1987 m. rugpiūčio 6 d. DIRVA Nr. 29 — 5

Antanas Juodvalkis lietuviškojo 
gyvenimo horizontuose

Jurgis Janušaitis

Nepriklausoma Lietuva 
išaugino, išmokslino ir 
skaudžių jų išgyvenimų me
tuose, tautai netenkant 
laisvės, su skausmu į neži
nomą tremtį išlydėjo taurų 
tėvynės sūnų ANTANĄ 
JUODVALKĮ. Gi Antanas, 
palikdamas gimtąją žeme
lę, mielus tėviškės namus, 
išeidamas su ryšulėliu daik
tų ir duonos rieke, su žmo
na turėjo viltį greitai į ją 
sugrįžti.

Deja, tos gražiosios vil
tys niekada nebeišsipildė. 
Antanas Juodvalkis, pergy
venęs karo audras ir poka
rio dienas Vokietijoje, pa
galiau atplaukia 1949 m. į 
ramesnį gyvenimo uostą — 
JAV, vildamasis čia užtik
rinti savajai šeimai, jau gi
musiai dukrelei Eglei ir sū
nui Uosiui laimingesnę atei

KORP! NEO-LITHUANIA SUVAŽIAVIMO, 
ĮVYKSTANČIO 1987 M. RUGSĖJO 5-7 DIENOMIS 
PONŲ KURAIČIŲ VASARVIETĖJE "GINTARAS", 

UNION PIER, MICH. TELEF. (616) 469-3298.

DARBOTVARKE
Rugsėjo 5 d. — šeštadienis

3:30 vai. p. p. registracija
4:00 vai. p. p. iškilmingas posėdis, suvažiavimo 

atidarymas:
1. pirmininkės žodis
2. mirusiųjų pagerbimas
3. paskaita
4. suvažiavimo prezidiumo sudarymas.

5:30 vai. p. p. vakarienė.
7:00 vai. p. p. Pirmas darbo posėdis:

1. komisijų sudarymas: registracijos, 
nominacijų, spaudos ir nutarimų

2. valdybos pranešimai
a) pirmininkės
b) iždininko

3. revizijos komisijos pranešimas
4. garbės teismo pranešimas
5. žurnalo Naujoji Viltis pranešimas
6. proj. korp. knygos redakcinės kolegi

jos pranešimas
7. diskusijos dėl pranešimų.

Rugsėjo 6 d. — sekmadienis
8:15 vai. ryto vėliavos pakėlimas
8:30 vai. ryto pusryčiai

10:00 vai. ryto pamaldos.
11:00 vai. ryto Antras darbo posėdis

1. korp. padalinių pranešimai
2. diskusijos dėl bendros korp. veiklos
3. rinkimai: vyr. valdybos, revizijos ko

misijos, garbės teismo, tarybos
4. nutarimų komisijos pranešimas
5. pasiūlymai bei sumanymai
6. suvažiavimo uždarymas.

12:30 vai. pietūs.
Pastaba: jei posėdis iki pietų neužsibaig
tų, tai būtų tęsiamas tuoj po pietų.

5:15 vai. p. p. vėliavos nuleidimas
5:30 vai. p. p vakarienė
7:00 vai. p. p. vakaronė — alutis.

Rugsėjo 7 d. — pirmadienis
8:15 vai. ryto vėliavos pakėlimas
8:30 vai. ryto pusryčiai, laisvalaikis, pokalbiai 

12:30 vai. pietūs.

tį. Ir čia, naujojo gyveni
mo horizontuose, nestokota 
sunkių dienų, dirbta ir ko
vota dėl kasdieninės duonos 
ir šeimos šviesesnės atei
ties.

Ir štai šioje svečių šalyje 
nuskubėjo trisdešimt aštuo- 
neri metai ir Antaną atvedę 
iki savo amžiaus deimanti
nės sukakties, kurią mini 
š. m. rugpiūčio mėn. 6 d.

Ach, mielas Antanai, tik
rai garbinga, graži Tavo 
amžiaus sukaktis!

Nueitas tolimas kelias, 
kuriame sutikai daug nely
gumų, kuriame gal susimąs
tęs ne kartą mintimis grįž- 
davai į tėvynę Lietuvą, į 
pačius gražiausius gyveni
mo metus, į studijų kelią ir 
su didele širdgėla išgyvenai 
tą didįjį netekimą.

Bet Tu nelikai skolingas 

savajai Tėvynei. Tu ir 
tremties kelionėje su neri
mu ir ryžtu stebėjai lietu
viškąjį pasaulį, žmonių gy
venimą, organizacijų veik
lą ir netrukus visa širdimi 
ir su meile įsijungei į tuos 
didžiuosius lietuviškųjų or
ganizacijų darbų sūkurius. 
Įsijungei kaip retas. Likai 
lietuviškojo gyvenimo hori
zontuose nepavargstantis, 
nepalūžtantis, tiesus, de
gantis tėvynės ir lietuvių 
tautos rūpesčiais. O kad 
taip yra, kasdien skaitome 
Tavo našius straipsnius 
apie kitų žmonių gyvenimą, 
darbus, mūsų organizacijų 
užmojus.

Tu tapai vienas iš akty
viausių žurnalistų, spaudos 
bendradarbių, kur skaito
me rašinius įvairioje lietu
viškoje spaudoje. Kas būtų, 
jeigu Antanas Juodvalkis 
nustotų rašęs Dirvoje. O 
koks būtų nuostolis kitai 
spaudai — Draugui ir kitur, 
kur savo brandžiais straips
niais, reportažais supažin
dina plačiąją išeiviją su lie
tuviškuoju gyvenimu.

Jo straipsniuose atspindi 
tiesa, objektyvumas, tole
rancija. Darbus vertina 
nuosaikiai, pridėdamas ga
na taiklius komentarus. Ne
piktas kritikas, besilaikąs 
spaudos etikos. Tokių spau
dos bendradarbių mums vi
sada reikės.

Jis seka šakotą lietuvių 
gyvenimą. Visur laiku bū
na, įvykius stebi, nedelsda
mas juos išsamiai aprašo. 
Tad, sakysime, aš toli nuo 
didžiųjų lietuvių centrų gy
vendamas, seku mielo An
tano informaciją ir esu su
sipažinęs su ypač Chicagos 
lietuvių gyvenimu.

Sukaktuvininką pažįstu 
daugelį metų. Chicagoje 
beveik kiekvieną savaitgalį 
praleisdavome drauge vaka
ronėse, koncertuose, minė
jimuose, posėdžiuose, suva
žiavimuose, baliuose ir ba
liukuose bei kitose kultūri
nės veiklos apraiškose. Tek
davo dažnai pakomentuoti 
įvykius. Jis nuoseklus, ra
mus, šaltai protaujantis, sa
vuose principuose tvirtas, 
gerbiąs kitų įsitikinimus ir 
tolerantas. Su tokiu vyru 
būdavo vienas malonumas 
žarstyti išeivijos lietuvių 
gyvenimo apraiškas.

Šios sukakties proga bent 
trumpai sugrįšime į sukak
tuvininko n u s k ubėjusias 
dienas. Antanukas šį pa
saulį išvydo 1912 m. rug
piūčio 6 d. gražiose Zarasų 
apylinkėse, Jurgiškių kai
me, Salaku valsčiuje, Zara
sų apskrityje. Iš pat vai
kystės Antanukas rodo ga
bumus moksle, todėl tėve
liai jį leidžią į Zarasų gim
naziją, o ją baigęs siekia

Antanas Juodvalkis

aukštojo mokslo ir baigia 
ekonomiją Vytauto Didž. 
universitete Kaune. Dar 
studijų metais jau pelno 
sau duoną, dirba Taupomo
siose valstybės kasose, o 
Lietuvą okupavus rusams, 
Panevėžio cukraus fabrike 
buhalteriu. Iš, jaunystės 
Antanas idealistas ir pasu
ka tautinės minties keliu, 
įsijungdamas į to meto 
Jaunosios Lietuvos sąjun
gos veiklą, pradžioje vado
vaudamas Mažeikių skyriui, 
o vėliau Kauno rajono vado 
pavaduotojas. Nuo 1934 m. 
Neo-Lithuania korporantas 
ir vienerius metus korpo
racijos valdybos pirminin
kas. Gyvendamas Chicago
je nebesiskyrė su Korp! 
Neo-Lithuania veikla ir val
dyboje ėjo pirmininko, iždi
ninko ir kitas pareigas.

šalia tautinės minties or
ganizacijų veiklos, Antanas 
Juodvalkis įsijungė nuo
širdžiai į LB veiklą, buvo 
išrinktas į PLB valdybą 
(sekr.). Didele duoklę ati
davė aktyviai besireikšda- 
mas Amerikos Lietuvių 
tautinėje sąjungoje, Alte, 
ir kitose bendrinėse orga
nizacijose.

‘Arpber Hdidays”

1987 M. EKSKURSIJOS 
į LIETUVĄ

DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE GRUPĖSE:

Rugsėjo 16-25 Maskva 1, Vilnius 5, 
Maskva 2 ................................$1429.00

Gruodžio 6 — sausio 10 Maskva 2, Vilnius 5,
Ryga 4, Leningradas 3....... $1514.00

Spalio 6-23 Maskva 2, Vilnius 9, Leningradas 4,
Helsinki 1 ..............  „....... $1725.00

Registracijos, inforniacijos reikalu skambinkite:
1-800-722-1300 (Toli Free)

Iš Massachusetts ir Kanados skambinkite
1-617-268-8764

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadwav 
P. O. Box 116.

South Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764

PR1CES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY FOR DEPARTURES 
FROM BOSTON OR NEW YORK AND ARE SUJECT TO CHANGES.

Su dideliu pasišventimu 
įsijungė į Lietuvių Fondo 
darbus ir jau ilgoką laiką 
(inf. vedėjui Vladui Būtė
nui išvykus į Washingtoną) 
eina valdyboje informacijos 
komisijos pirmininko pa
reigas. Lietuvių Fondui 
Antano Juodvalkio talka 
ypač reikšminga, nes jis 
apie Fondo veiklą dažnai, 
išsamiai informuoja visuo
menę, gina LF idėją, jį ug
do ir prisideda prie naujų 
narių telkimo bei Fondo 
įnašų augimo. Taip pat jam 
rūpi ir kitų organizacijų 
veikla ir apie jas dažnai, 
plačiai ir nuoširdžiai rašo.

Antanas Juodvalkis savo 
darbu pelno lietuviškosios 
išeivijos nuoširdžią padėką, 
o prisimenant Jo deimanti
nę amžiaus sukaktį, ir ge
riausių linkėjimų ateities 
metuose. Jis rūpestingai 
išaugino savo atžalyną, iš
leido į mokslus, o dukrelė 
Eglė jau rikiuojasi į jau
nųjų poetų gretas. Tad mie
las sukaktuvininke Anta
nai, šia proga ir linkime vi
sada giedria nuotaika, tuo 
pačiu ryžtu šviesti dar dau
gelį metų lietuviškuose ho
rizontuose..
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LOS ANGELES
VIDURVASARIO

ŠVENTĖ

Tradicinė ALT S-gos Los 
Angeles skyriaus vidurva
sario šventė praėjo gražiai 
ir sėkmingai, šimtinė žmo
nių, susirinkę gerai vėsina
moje ir Petro Maželio gra
žiai išpuoštoje Los Ange
les Tautinių Namų salėje, 
popietę praleido pakilioje 
nuotaikoje.

Maistas buvo geras ir 
skalsus, šeimininkavo, be 
parengimų vadovės Onos 
Dovydaitienės, nuolatinės 
renginių talkininkės Danutė 
Kaškelienė ir Genė Kudir
kienė. Įvairias pareigas ap- 
siimdami valdybai pagal
bon atėjo: Irena Bužėnienė, 
Izabelė Oksienė, Vincas 
Juodvalkis, Vladas Gilys. 
Nariai sunešė daug gražių 
dovanų loterijai. Ponios pri
kepė skanumynų. Buvęs 
skyriaus pirmininkas ir di
delis rėmėjas Ambrozė žat- 
kus paaukojo 60 dol.

Valdyba dėkoja visoms ir 
visiems, kuo nors prisidėju- 
siems prie šios popietės 
gražaus pasisekimo.

Dabartinę skyriaus val
dybą sudaro: pirm Rūta 
Šakienė, vicepirm. Pranas 
Dovydaitis, sekr. Vytautas 
šeštokas, ižd. Ramūnas Bu- 
žėnas, renginių vadovė Ona 
Dovydaitienė, meno reikalų 
vadovas Petras Maželis ir 
atstovė jaunimo reikalams 
Kristina Švarcaitė (ts)

Prie baro... M. Naujokaitis, Pr. Dovydaitis, VI. Gilys, P. 
Maželis, V. Juodvalkis ir Č. Vilčinskas.

Visos nuotraukos VI. Gilio

• Dirvos novelės konkur
so jury komisija, sudaryta 
iš losangeliečių Rūtos Ša
kienės, Vlado Bakūno ir 
Petro Maželio, skaito kon
kursui atsiųstas noveles ir 
artimiausiu laiku padarys 
savo sprendimą.

Bendras pobūvio vaizdas.

K. Gricius, Br. Dūda ir A. Mažeika renkasi kas skaniausia, 
patariant K. Švarcaitei.

Taukiant loterijos bilietą... K. Švarcaitė ir V. Šeštokas.

CHICAGO
PAMINĖTOS 

PAVERGTOS TAUTOS

'"ant... O Dovydaitienė ir R. Šakienė.

Pavergtų tautų tarybą 
kiekvienais metais pakaito
mis vadovauja vis naujos 
tautybės atstovai, šių metų 
pirmininkavimas buvo pa
tikėtas lietuviams, kuriuos 
atstovavo žinomas visuome
nininkas pulk. Casimir Ok- 
sas. Minėjimui ruošti buvo 
sudarytas darbo komitetas, 
v a d o v aujamas Matildos 
Marcinkienės.

Pavergtų tautų minėji
mas įvyko 1987 m. liepos 
19 d., Marąuette Parko 
apylinkėje. Minėjimas pra-

dėtas vėliavų pakėlimu ir 
pamaldomis šv. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje. Pa
vergtų tautų atstovai daly
vavo su savo vėliavomis, 
kurių prieš šoninius alto
rius išsirykiavo visas miš
kas — 28 vėliavos. (Reikia 
pastebėti, kad vėliavos bu
vo įstatytos į stovus ir iš- 
rykiuotos abiejuose didž. 
altoriaus šonuose, netruk- 
dydamos maldininkams sek
ti mišių eigą).

Mišias atnašavo vysk. 
Vincentas Brizgys, asistuo
jamas klebono kun. A. Za
karausko, kan. V. Zakaraus
ko ir neatpažinto kunigo 
(gal ukrainietis). Reikšmin
gą ir tinkamą pamokslą pa
sakė klebonas kun. Anta
nas Zakarauskas. Mišių 
metu giedojo parapijos cho
ras, diriguojamas muziko- 
Antano Lino, giedojo solis
tės Margarita Momkienė ir 
Genovaitė Mažeikienė. Ne
žiūrint tvankios ir karštos 
■dienos ,erdvi šventovė bu
vo pilnai užpildyta daly
viais, o po pamaldų visi da
lyvavo. pavergtų tautų mi
nėjimo iškilmėise.

Po pamaldų ir giesmių, 
dalyviai išsirikiavo eisenai 
Dalis moterų buvo apsiren
gusios tautiniais rūbais, o 
šauliai uniformuoti. Vėlia
vų vedina eisena sustojo 
prie Marijos gimnazijos šo
ninio įėjimo (Californijos 
g-vė). Po JAV himno, kurį 
vedė solistė M. Momkienė, 
žodį tarė rengimo komiteto 
pirm. M. Marcinkienė, pa
kvietusi iškilmei vadovauti 
tarybos pirm. pulk. C. Ok- 
są. Pasveikinęs pavergtų 
tautų atstovus ir gausius 
dalyvius, supažindino su 
šio minėjimo svarba ir pri
statė valstijos bei miesto 
dalyvaujančius pareigūnus.

Kalbėjo Illinois valstijos 
senatorius Robert Raica, 
Illinois valstijos atstovas

( k o n g r esmanas) David 
Harris, Lietuvos gen. kon
sulas 'Vaclovas Kleiza, Illi- 
nois gubernatoriaus J. 
Thompson atstovas, Illinois 
kongresmano Lipinski at
stovas ir kiti. Visi kalbėto
jai pasisakė už pavergtų 
tautų išlaisvinimą, žmogaus 
teisių atstatymą, tikėjimo 
ir sąžinės laisvę. Pagerbti 
kovotojai už žmogaus tei
ses ir pavergtų tautų laisvę, 
kurių tarpe buvo ir lietuvis 
prel. Juozas Prunskis.

Minėjimo meninę dalį at
liko Vyčių choras, vadovau
jamas muziko Fausto Stror 
lios.

Minėjimas buvo turinin
gas ir pravestas sklandžiai. 
Nėra abejonės, kad tai nuo
pelnas nepailstamos visuo- 
menininkės Matildos Mar
cinkienės, talkinamos gau- 
saus komiteto. Be lietuvių, 
kurie sudarė neabejotiną 
daugumą, antroje vietoje 
buvo ukrainiečiai, neatlai- 
džiai ir nepavargstančiai 
kovoją prieš komunistinę 
rusų okupaciją. Dalyvių 
daugumą sudarė jau pražilę 
praplikę pensininkai, nebo
dami šilimos ir nuovargio, 
o jaunimo taip ir nesimatė. 
Kas bus, kai senųjų nebe
liks ir ar tokius minėjimus 
kas nors suruoš, o gal jau
nieji atsibus ir dar energin
giau ir drąsiau kovos už 
savo tautų išlaisvinimą.

Po minėjimo LT namuo
se buvo pietūs ir pabendra
vimas.

A. Juodvalkis

MECHANIC
POSITIONSOPENFOR 

HEAVYDUTYBUS/TRUCK 
MECHANIC 

•EXPERIENCEPREFERRED 
•GOOD STARTING SALARY 

•CLEAN WORKING CONDITIONS 
•EXCELLENTBENEFITS 
•MUŠT HAVE OWNTOOLS 
COMMUNITYBUSLINES 

201-473-6230, WALTER 
(24-30)

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Viešėdami Chicagoje aplankykite p Am
MAISTO m LIKERIŲ KRAUTUVĘ — * ™

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkas j. Mažeika

čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Žurnalistui Jurgiui Janušaičiui 75 m.

SUKAKTUVININKUI JURGIUI JANUŠAIČIUI
ILGIAUSIŲ METU! Vytautas Abraitis

Septyniasdešimt penki 
metai yra skaičius labai 
gražaus amžiaus, bet, ne
abejotinai, už 75-rių metų 
sukaktį kur kas įspūdinges
nė yra 100 metų sukaktis. 
Švęsdami jo 75-rių metų 
sukaktį iš širdies linkime 
jam sulaukti tos šimtmeti
nės sukakties. Toks ilgų 
metų linkėjimas, kad ir 
nuoširdžiausias, gali ne vie
nam iš mūsų ir kilstelėti 
n u s i s telbėjimo skruostą. 
Bet, esu tikras, nesistebės 
tie, kurie pažįsta Jurgį Ja- 
nušaitį ir arčiau ir mato ji 
dažniau. Jo skaistus, vi
siems maloniai besišypsan
tis veidas ir protinė bei fi
zinė energija šiuo metu te
leidžia jį vertinti kaip žmo
gų pačiam savo amžiaus pa
jėgume, esantį ne daugiau 
50-ties metų. Jo protiniame 
ir fiziniame pajėgume kitų 
25-rių metų našta neturėtų 
jam sukelti jokių sunkumų. 
O svarbiausia už visa yra 
tai, kad jis yra ir bus mums 
visiems reikalingas dar ne 
mažiau tų 25-rių metų.

Neminėsiu Jurgio Janu- 
šaičio visiems žinomos vi
suomeninės veiklos ir jo 
stiprios joms finansinės pa
ramos, jam gyvenant ir 
darbuojantis Chicagoj. Apie 
jo konkrečią ir detalią veik
lą ir finansinę paramą Bal
tui, JAV Bendruomenei ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menei palieku rašyti tų or
ganizacijų žmonėms su ku
riais jis ilgus metus dirbo.

Jurgio Janušaičio mėgia
miausia ir vaisingiausia 
veiklos sritis, besitęsianti 
iki šiai dienai, yra darbas 
spaudoje — žurnalistika. 
Aš nežinau, ar jis yra su
skaičiavęs visą eilę tų 
straipsnių, raportų ir žinių, 
kuriuos jis yra parašęs 
Amerikos lietuvių laikraš
čiuose ir kuriuos jis pasira
šė savo vardu ar slapyvar
džiu. Mano spėjimu jie ge
rokai viršija tūkstantinę. 
Jo mėgiamiausi laikraščiai 
Draugas, Dirva, Darbinin
kas ir kiti ir šiandien daž
nai puošiami jo rašiniais. 
Todėl lengvai suprantama 
ir tai, kad už jo ilgametę ir 
vaisingą spaudos darbą jo 
kolegos jį net porai kaden-

MATAS realtors

505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 
(216) 486-2530

RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A.
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

JONAS DUNDURAS, adv. RAMON FOLTZ, 
ROMA MAJOROVAS, ALGIS MATAS, PETRAS 

MATAS, PATRICIA SAJOVEC, DALIA 
ŠIRVAITIS, adv. HOWARD TURNER.

Žurnalistas J. Janušaitis
A. Mirono piešinys

ei jų išsirinko savo pirminin
ku Lietuvos žurnalistų Są
jungos Amerikoje. Jurgis 
Janušaitis, rašydamas spau
doje apie bet kurios orga
nizacijos veiklą, niekad ne
parodė savo šališkumo, pik
tos valios ar tamsių spalvų. 
Jis rašė ir rašo apie kiek
vieną organizaciją ir asme
nį, dirbančius lietuviškuo
se dirvonuose pozityvų dar
bą, kaip apraiškas teigiamo 
darbo, nežiūrint kad jos bū
tų jam asmeniškai ir nepri
imtinos. Jis yra pilna žodžio 
prasme tolerantas. Toleran- 
tas visiems tik ne Lietuvos 
okupantui.

Jurgį Janušaitį artimai 
pažinti turiu malonumą jau 
netoli dešimties metų. Su
sipažinau su juo dar jam 
gyvenant Chicagoje, bet 
jau dažnai lankantis Day- 
tona Beach, Floridoje. Jis 
buvo gerai žinomas laikraš
tininkas ne tik Chicagoje, 
bet ir šioje apylinkėje ne
skaitlingų lietuvių tarpe. 
Šią Daytoną Beach apylin
kę išpopuliarinti lietuvių 
tarpe daugiausi pasitarna
vo dr. Jonas Sandargas, A. 
Andrulis ir J. Janušaitis. 
Visa eilė J. Janušaičio 
straipsnių lietuviškuose lai
kraščiuose su A. Andrulio 
visos eilės lietuvių asme
nišku supažindinimų; su šia 
apylinke ir jos teigiamais 
atributais ir dr. Jono San- 
dargo su p. Aldona Sangar- 
giene pastangos burti šiose 
apylinkėse jau gyvenančius 
lietuvius į artimesnį visuo
meninį ir socialinį gyveni
mą, išpopuliarino šią kolo
niją iki to, kad 1978 metų 

pradžioje pp. Sandargų na
muose buvo nutarta įsteigti 
Daytona Beach ir Apylin
kių Lietuvių Klubą, kurio 
s t e igiamajam visuotinam 
susirinkime pirmuoju pir
mininku buvo išrinktas 
Adolfas Andrulis. Tų pačių 
metu jau Klubo vardu 
rengtuose renginiuose bu
vo paminėti Vasario šešio
liktoji, Motinos Diena ir 
Tautos šventė.

Klubą įsteigus J. Janu
šaitis dar intensyviau pra
dėjo šią besikuriančią lie
tuvišką koloniją reklamuo
ti. Jis rašė ne tik apie Klu
bo veiklą, bet ir apie kiek
vieną šios kolonijos pajudė
jimą, ar jis būtų visuome
niškas ar šeimyniškas. To
kiu būdu J. Janušaitis už
tikrino šios kolonijos atžy- 
mėjimą Amerikos lietuvių 
žemėlapyje. Bet jo darbas 
šioje srityje dar nėra iš
baigtas. Nors ši kolonija 
jau ir dabar stipriai kon
kuruoja su kitomis senesnė
mis lietuvių kolonijomis 
Floridoje savo visuomeniš
ka veikla ir kultūrinėmis 
pajėgomis, ji turi galimu
mą ir daugiau stiprėti. Ti
kime, kad J. Janušaičio ir 
kitų veiklių Klubo narių dė
ka ji ir dar stiprės.

Jurgiui Janušaičiui su jo 
žmona p. Veronika persikė
lus iš Chicagos į Port 
Orange, Fla. pastoviai ap
sigyventi, jiedu tapo viso
kių lietuviškų poreikių "rū
pintojėliais”. Jie kaip ir ki
ti ištikimi visų Klubo ren
ginių darbininkai ir lanky
tojai; Jurgis Balfo metinės 
rinkliavos atstovas, narys 
vietos Komiteto 600 metų 
sukakčiai nuo krikščionybės 
atnaujinimo paminėti Day- 
tona Beach, Fla.; visos ei
lės lietuviškiems reikalams 
vajų organizatorius ir rė
mėjas. Jis A. L. Tautinės 
Sąjungos vietos skyriaus 
vienas iš steigėjų ir šiuo 
metu skyriaus valdybos vi
cepirmininkas, o A. L. T. S. 
centro valdybos Kontrolės 
komisijos narys. Nuo visų 
šių darbų neatsiliekia ir po
nia Veronikas Janušaitiehė, 
kuri yra ir vietos meno an
samblio Sietynas narys ir 
choro, vadovaujamo muziko 

p. A. Skridulio, dainininkė. 
Nežino kiti, bet mes vietos 
lietuviai visi žinome, kad 
pp. Janušaičiai yra ir šios 
kolonijos "maitintojai”, ap
rūpindami mus iš sostinės 
Chicagos importuota juoda 
duona, iš to neturėdami sau 
jokios naudos, o tik papil
domą rūpestį.

Jurgis Janušaitis yra ir 
didelis sporto mėgėjas. Jo 
sportas — golfas. Jeigu 
mes kartu su Jurgiu pajė
giame šių metų vasaros 
karščiuose lošti po vieną ar 
porą kartų į savaitę golfą, 
tai turime budi dideli to 
sporto mėgėjai ir entuzias
tai.

Jurgis Janušaitis yra ir 
laimės vaikas. Aukščiausias 
jam davė progą dar Lietu
voje vesti šaunią vilnietę 
Veroniką Meškauskaitę. Ne
ilgas buvo jų vedybinis 
gyvenimas nepriklausomoje 
Lietuvoje. Pergyvenę dve
jas Lietuvos okupacijas, jie 
pasišalino nuo trečiosios ir 
perėję per Vokietijos DP 
stovyklas, jie sėkmingai 
įsikūrė Amerikoje. Pradėję 
bizniauti mažoje maisto 
krautuvėlėje, jie tą biznį 
išvystė į modernią "Para
mą” maisto ir gėrimų par
duotuvę, aptarnaujančią ne 
vien visus Marąuette Par
ko lietuvius, bet ir Didžio
sios Chicagos lietuvius.

Janušaičiai išaugino tris 
gražuoles dukteris: Dan
guolę, Rasą ir Ramunę. Vi
sos išaugintos lietuviškoje 
dvasioje, puikiausiai kalba 
lietuviškai ir visos ištekė
jo už lietuvių vyrų. Duk
ros Danguolė ir Rasa ap
dovanojo pp. Janušaičius ir 
po vieną anūkę: Venesą ir 

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininkų
NORMANĄ BURŠTEINA

679 N. Michigan Avė.

2nd Floor (Entrance from Huron St.) 

Chicago, Illinois 60611

Tel. krautuvės (312) 263-5826; namu (312) 677-8489.

Nataliją. Tikime, kad grį
žusi iš tolimos Australijos 
Ramunė Badauskienė neap
sileis savo vyresnėms sese
rims. Ne paslaptis ir tai, 
kad pp. Janušaičių meilė sa
vo dukroms, žentams ir 
anūkėms yra nepaprasta.

Jurgis Janušaitis šių me
tų rugpiūčio 4 dieną šven
čia savo 75 metų sukaktį 
Daytona Beach garsiame 
Julian’s restorane, apsup
tas visos savo šeimos: žmo
nos, visų dukterų, žentų. 
Apsuptas taip pat bemaž vi
sų Daytona Beach ir Apy
linkių lietuvių, linkinčių 
jam ir jo visai šeimai il
giausių, laimingų ir svei
kiausių metų.

TAKE THE OFFENSIVE!
ETHN1C WORKERS MOVEMENT 
HAS ANSWERS. DON’T BE V1CT1M- 
1ZED. WRITE TODAY TO: MISTER 
MOLT1S, P. O. BOX 3646, MAN- 
CHESTER, N. H. 03105.

MAINTAINENCE MECHANIC
Esperienced in plumbing, mecha- 

nical & other electrical skills for 
Apartment House on Main Line. Ex- 
perience necessary.

Call (215) 688-8120 for ap- 
pointment. (29-32)

Hiring Today! Top Pay! 
Work at Home. No expe- 
rience needed. Write Cot- 
tage Industries 1407^2 Jen- 
kins, Norman, Oklahoma 
73069. (28-31)

MACHINE

Set-upPerson/Oper
for punch presses in hi-speed, hi 

volume stamping shop./

ForkliftOperator 
Material Slitter 

Send resume/qualificationsto: 
HK METALCRAFTMFGCORP 

PO Box 775. 35 industrial Rd.
Lodi, NJ07644

Equal Opportunity Employer m/f 
(24-30)
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■ BOSTONO LIETUVIAI

PAVERGTŲJŲ 
TAUTŲ MINĖJIMAS

Bostone ir jo apylinkėse 
gyvena daug pavergtųjų 
tautų atstovų, kurie bend
romis jėgomis suruošia Pa
vergtųjų tautų savaitės mi
nėjimą. šiemet toks minė
jimas įvyko liepos 23 d. 6 
vai. vakaro Faneuil Hali — 
Quincy Market aikštėje 
Bostone. Juo rūpinosi pa
vergtųjų tautų atstovų ko
mitetas, į kurį įeina ir lie
tuviai.

Minėjimo programą suda
rė: Amerikos himnas, in- 
vokacija, prezidento R. Rea- 
gan, gubernatoriaus M. Du- 
kakis ir Bostono miesto me
ro R. Flynn proklamacijos, 
kalbos, pavergtųjų tautų 
sąrašo skaitymas ir meninė 
dalis. Kiekviena tautinė 
grupė minėjime dalyvavo su 
savo tautos vėliava ir įvai
riais plakatais. Pagrindinę 
kalbą minėjime pasakė lat
vis Aristides Lambergs, 
kuris priminė pavergtųjų 
tautų likimą, Helsinkio su
sitarimų nevykdymą, Ry
goje birželio mėnesį įvyku
sias latvių demonstracijas 
ir laisvųjų pareigą kalbėti 
ir šaukti pavergtųjų vardu. 
Invokaciją, Amerikos him
ną ir meninę programą at
liko latviai. Bostono miesto 
mero proklamaciją perskai
tė mero R. Flynn atstovas 
Jack Kowalski, perdavęs 
taip pat mero sveikinimą. 
Minėjimo pabaigoje kiek
vienos tautinės grupės at
stovas savo kalba pareiškė 
savo tautos laisvės šauks
mą. Lietuvių vardu tai at
liko Gintaras Čepas, LB

Bostono apylinkės vicepir
mininkas ir ALT Bostono 
skyriaus pirmininkas.

Minėjimo dalyvių skai
čius nebuvo gausus. Pagal 
pavergtųjų tautų atstovų 
skaičių Bostone ir jo apylin
kėse galėjo ir turėjo būti 
keleriopai didesnis. Viena 
priežasčių, nulėmusių jo 
dalyvių kuklų skaičių, ne
abejotinai buvo reklamos 
stoka. Organizatoriai kažko
dėl nepasirūpino minėjimo 
paskelbimu nei spaudoje, 
nei per radiją. Tik minėji
mo išvakarėse telefonais 
mėginta bent lietuvius apie 
jį informuoti. Tikriausiai 
tik dėl to lietuvių skaičius 
jame buvo mažas, aiškiai 
permažas. Pasigęsta jame 
taip pat lietuvių moterų 
tautiniais rūbais, kurie taip 
gražiai atkreipia visų dė
mesį į mūsų tautą. Bet pa
lyginus su pernykščiu mi
nėjimu, šiemet lietuviai pa
sirodė daug geriau. Pernai 
net Lietuvos vėliavos mi
nėjime nebuvo, kas labai 
stebino tik lietuvius, bet 
ir kitas tautybes. Ateity
je lietuviams reikėtų stip
riau įsijungti į tokių minė
jimų rengimą, iš anksto pa
sirūpinant lietuvių dalyva
vimu jų programos atliki
me ir galimai gausesniu vie
tos ir apylinkės lietuvių 
atsilankymu į jį. Tokie mi
nėjimai yra labai reikšmin
gi. Jie iškelia pavergtų tau
tų solidarumą ir jų atsto
vų jėgą vietos administra
cijos ir visuomenės akyse.

Įvykusio minėjimo orga
nizatoriai nebuvo numatę 
lenko Moroz pasireiškimo, 
kuris sustabdytas policijos

Trans-Atlantic Travel atstovė Aldona Adomonytė, infor
muoja apie atostogų kelionių galimybes dr. Danielių Degėsį, 
šiuo metu atostogaujanti Cape Cod.

įsikišimu. Tai sudrumstė 
minėjimo rimtį, bet atkrei
pė praeivių didesnį dėmesį. 
Lenkas Moroz daugelyje 
demonstracijų pąsireiškia 
triukšmingai. Jis plačiai tuo 
žinomas ir daugelio pažįsta
mas.

Atskirą tos savaitės mi
nėjimą surengė Laisvės 
Varpas savo liepos 26 d. 
laidoje, perduodamas ta te
ma programos vedėjo Petro 
Viščinio kalbą, spaudos pa
sisakymus ir atitinkamą 
muziką. Savo kalboje Pet
ras Viščinis pabrėžė, kad 
Pavergtųjų tautų savaitės 
įvedimu 1959 m. buvo įskel
ta nauja komunizmo pa
vergtoms tautos išsilaisvi
nimo mintis, bet dėtos į ją 
viltys pilnai nepasitvirtino. 
Šio krašto kongreso, prezi
dento ir visuomenės užsian
gažavimas, sujungtas su 
pavergtųjų tautų atstovų 
dinamiška veikla, kėlė nau
jas galimybes, kurios bent 
ligi šiol dar nerealizuotos. 
Kad Pavergtųjų tautų sa
vaitė neliktų tik skambia 
deklaracija, kokia liko At
lanto charta, pavergtųjų 
tautų atstovams šiame 
krašte reikia dar stipriau 
suremti pečius ir ją labiau 
išpopuliarinti. Angliškoje 
programos dalyje Jonas 
Gedraitis nurodė, kaip OSI 
veikla aiškiai prieštarauja 
Pavergtųjų tautų savaitės 
idėjai ir intencijoms. Tos 
savaitės tikslas — padėti 
pavergtoms tautoms išsi
laisvinti, o OSI pagal KGB 
pateiktą medžiagą persekio
ja tuos, kuriems nuo komu
nizmo pavyko išsigelbėti. 
Visiems reikėtų dėti visas 
galimas pastangas, kad kon
gresas pakeistų įstatymą 
ta prasme, kad kaltinamie
ji karo nusikaltimais būtų 
tęsiami šiame krašte pagal 
šio krašto įstatymus, o ne 
atiduodami sovietams.

NEUŽDELSKIME ŽINIŲ
Visuomenei svarbu žinoti, 

kas ir kaip vyksta lietuvių 
visuomeniniame ir kultūri
niame gyvenime. Tokias ži- 
niam mielai perduoda vie
tos lietuvių radijo progra
ma Laisvės Varpas, kuris 
tomis žiniomis dalinasi su 
lietuvių spauda.

Nei Laisvės Varpas, nei 
mūsų spauda neturi apmo
kamų reporterių, kurie 
rinktų lietuviškojo gyveni
mo žinias, kaip tai daro 
amerikiečių radijo, spaudos 
ir televizijos gerai apmo
kami reporteriai. Mums 
tenka žinių rinkimo darbą 
atremti į savanorius, neap
mokamus talkininkus, ku
riais kviečiami visi. Kas 
turite visuomeninio ar kul
tūrinio pobūdžio žinių, kuo 
skubiausiai praneškite jas 
Laisvės Varpui, 173 Arthur 
St., Brockton, Mass. 02402, 
telef. (617) 586-7209 arba 
tiesiog Dirvai. Radijo pro
gramai skirtos žinios gali 
būti perduotos net pačios 
programos metu telefonu 
587-9898.

Mielam bičiuliui

STEPUI MACKEVIČIUI

mirus, jo žmoną ALDONĄ, kitus gimines 

bei draugus nuoširdžiai užjaučiame ir drau

ge liūdime.

Gražina ir Jurgis 
Šlekaičiai

A. A.

STEPUI MACKEVIČIUI
žemiško gyvenimo kelionę užbaigus, jo žmo

nai ALDONAI ir jos artimiesiems nuošir

džią užuojautą reiškia.

Halina ir Zigmas 
Motiejai

A. A.

STEPUI MACKEVIČIUI 

mirus, jo broliui ANDRIUI su šeima bei ar

timiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Birutė ir Juozas 
Briedžiai

Buvusiam ilgamečiui Philadelphijos lie

tuvių choro dirigentui

LEONUI KAULINIUI 
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmo

nai VERONIKAI, dukrai NELEI, seseriai 

JULIJAI ir visiems giminėms liūdesio va

landoje.

Eugenija ir Bronius 
Vigeliai
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CAPE COD

GRAŽI GEGUŽINĖ

Liepos 18 d. įvyko Cape 
Cod tradicinė vasaros ge- 
gužinė-piknikas Bronės ir 
Antano Jucėnų sodyboje.

Kadangi oras buvo labai 
gražus, net gal per šiltas 
gegužinei, tai svečiai pra

dėjo rinktis tik vėlokai, o 
jų buvo iš įvairių Ameri
kos vietovių.

Pikniko metu vyko Regi
nos Petrutienės ir Genės 
Treinienės medžio deginimo 
meno paroda. Buvo išstaty
ta labai gražių deginimo 
kūrinių.

Buvo taip pat įvairiom 
dovanom gausi loterija. Lo
terijos bilietus pardavė ir

Trisdešimto stalo dainininkai. Pirmoje eilėje: Elena Vieš- 
kalnienė, Liusė Mickūnienė, Alvitą Kerbelienė. Antroje eilėje: 
Vytautas Ilgūnas, Antanas Vieškalnis, Irena Mickūnienė ir 
Bruno Šidlas. Visos nuotraukos Romo Bričkaus

Reginos Petrutienės kūrinių parodėlės jaunieji lankytojai. 
Pirmoje eilėje: Gilija Aukštikalnytė, Andrius Adomavičius, Dai
lė Aukštikalnytė ir Rima Mongirdaitė-Richardson. Antroje ei
lėje: Nida ir Audra Lapšytės, Kristina Rastonytė-Patch ir Da- 
nielis Rastonis.

Skanaus lietuviško maisto ir tortų Cape Cod specialistės. 
Iš kairės: Jadvyga Lendraitienė, Stefa Kapeckienė, Bronė Jucie- 
nienė, dr. Valerija Norvaišienė ir Danutė Baltienė.

Lietuvių kredito kooperatyvo "Taupa” prezidentas R. Vel
tas supažindina draugus su organizacijos veikla. Iš kairės: Liu
das Končius, Irena Kuprevičienė, Romas Veitas, Irena Kon
čienė ir Irena Mickūnienė.

Turtingiausioje Naujosios Anglijos lietuvių loterijos (100 
vertingų fantų) šaukia laimėtojus ... Iš kairės: Jūratė Aukšti- 
kalnienė, Audra Lapšytė, Gilija Aukštikalnytė, Nida Lapšytė.

G. Treinienės išstatyti meno dirbiniai.

dovanų paskirstymų tvar
kė Jūratė Aukštikalnienė ir 
Genė Treinienė.

šiemet pietūs buvo tru
puti paįvairinti, nes be deš
rų ir kopūstų buvo dar ba
landėliai p. R. Petrutienės 
ir Dr. Novaišienės paruoš
ti. Taip pat buvo Clamchow- 
der pagaminti pagal mūsų 
jūrininko ir buriotojo Br. 
Br. Markeliūno specialų re
ceptų. Dešros parūpintos Ži- 
džiūno, o skanūs kopūstai 
Simonavičienės ir kt. Pyra
gaičiai buvo ponių iškepti 
ir padovanoti.

Irena Jansonienė su Bro
ne Vasiene tvarkė kasų ir 
pardavinėjo bilietėlius dėl 
maisto ir išgėrimo. Bufetų 
su gėrimais tvarkė Br. Nar- 
keliūnas ir W. Beržinskas. 
Virtuvę tvarkė E. Srazdie-

Hanau gimnazijos užuomazgą 
prisimenant

Netekus Jono Švobos, pir
mojo Hanau gimnazijos di
rektoriaus, ir perskaičius 
apie šių gimnazijų ‘Lietuvių 
Švietimas Vokietijoje’ - red. 
Vincentas Liulevičius, 1969 
m. - kur rašo J. Švoba ir P. 
Maldeikis, manyje sukilo 
daug brangių prisiminimų. 
Ta proga noriu papasakoti 
plačiau apie to lietuvybės ži
dinio pirmūnus ir įkūrėjus, 
kurie atliko tokį didelį ir ver 
tingų darbų, kad jie neliktų 
nežinomais. Jie, tie pirmū
nai, ir davė pradžių tam la
bai svarbiam sumanymui. Gi 
buvo taip:

Vienų gražių dienų, eida
ma per Hanau stovyklos kie
mų, pamačiau vienoje patal
poje dail. Vytautų Jonynų, 
kalbantį į būrį susirinkusių

Ed. Jansono nuotr. 

nė, Br. Jucenienė, T. Mar- 
keliūnienė, Pautienienė, Ku- 
cenienė, Simanavičienė ir
kt.

Pirmininkas V. židžiūnas 
padėkojo visiems atvyku- 
siems į gegužinę ir ypač 
Bronei ir Antanui Jucė- 
nams už leidimų naudotis 
jų sodyba taip pat visiems, 
kurie bet kuo prisidėjo sa
vo darbu, aukomis, dovano
mis, produktais ir kt. prie 
šio pikniko paruošimo ir jo 
pasisekimo.

Toks visų capkodiečių ir 
atvykusių tautiečių paben
dravimas kartu yra labai 
malonus ir visiems pagei
daujamas. Iki malonaus pa
simatymo kitais metais, jei 
sveikata ir aplinkybės leis.

(jed)

žmonių. Įėjau, prisėdau ir 
aš. Girdžių - tariamasi apie 
pradžios mokyklos steigimų. 
Išgirdusi apie tai, tuoj pagal
vojau ir apie gimnazijų. Min
tis atrodė gera, bet aš nieko 
nežinojau apie administraci
jos problemas, nors buvau 
mokytojavusi keturis metus 
- du Vilniaus Birutės mergai
čių gimnazijoje ir du Vytau
to Didžiojo berniukų gimna
zijoje, kur dėsčiau istorijų.

Likimo jau taip buvo nuos 
tabiai sutvarkyta, kad man 
buvo lemta susidurti su Jo
nu Švoba, buvusiu kelių gim 
nazijų direktorium. Jam pa
pasakojau kur buvau, kų gir
dėjau ir kų galvoju. Idėja 
jam labai patiko ir jai, žino
ma, labai pritarė.

Kiek vėliau po to susitiki

mo ir pokalbio, vėl savo lai
mei, susitikau dvi kitas bu
vusias gimnazijų mokytojas
- Aleksandrų Indrulytę-Ei 
vienę, buvusių Vilkaviškio 
gimnazijos inspektorę, ir 
Vandų Žilinskaitę-Bagdona 
vičienę, buvusių Ukmergės 
gimnazijos mokytojų. Pasi
kalbėjome tuo pačiu reikalu 
ir jos, kaip ir tikėjausi, labai 
mielai pritarė projektui. Vė
liau atsirado dar ir kitas bu
vęs gimnazijos mokytojas - 
Vladas Mackevičius.

Po šių mūsų atskirų pokal
bių visi susitikom būsimos 
gimnazijos kambaryje ir pra 
dejom šio projekto vykdymų 
Tuoj pasiskirstėm ir parei
gomis: Jonas Švoba - direk
torius, Vladas Mackevičius 
ir Marija Bytautaitė-Kizienė
- inspektoriai.

Teko eiti per stovyklos 
kambarius ir kalbinti norin
čius tęsti tolimesnį mokslų. 
Buvo kliūčių, neigiamų atsi
liepimų, bet mūsų ryžtas nu
galėjo. Yra paminėtina šia
me darbe Jono Švobos įna
šas lietuvybės išlaikymo pa
stangose - čia buvo mestas 
grūdas, išaugęs į didelį au
galų ir atnešęs daug puikių 
vaisių!

Taip tada prasidėjo rim
tas darbas. Vėliau buvo ir 
direktorių pasikeitimas, o 
prieš pono Maldeikio direk
toriaus pareigų perėmimų ir 
man teko vienų dienų eiti di
rektorės pareigas. Gražus, 
kelių asmenų iniciatyva pra
dėtas darbas tęsėsi, kol visi 
pradėjom ruoštis emigraci
jai ir dairytis į įvairius kraš
tus. Tų pirmūnų atliktas 
darbas ir buvo akstinas toli
mesniam lietuviškų mokyk
lų tęstinumui.

Marija Bytautaitė-Kizienė

• Rūta Sidrytė, tik kų 
baigusi mokslus inžinierė, 
atsiuntė kortelę iš Kinijos. 
Ji rašo: čia praleidžiu vasa
rų studijuodama kalbų ir 
dirbdama plaktukų fabrike. 
Persirengę kiniečių fabriko 
d a r b ininko uniformomis, 
atrodom šauniai ir labai jau 
nekinietiškai Gyvenimas la
bai įdomus ir geras. Pie
tums valgom gyvačiukes, 
kurias sugaudo šalia esan
čiuose laukuose. Tris kartus 
į dienų ryžiai. Ir retkar
čiais žali kiaušiniai — buk
tai 1000 metų senumo, žmo
nės čia ypatingai draugiški. 
O kaip jie pradžiunga jei 
ištari kelis žodžius kinie- 
tiškai!

Lanky dama kolegijų 
Amerikoje, Rūta vienų se
mestrų studijavo Vienoj, 
kita Šveicarijoj. Taip pat 
pernai su tėveliu dr. Rim
vydu Sidrių iš Streator, III., 
nuvežė Lietuvon į Kauno 
kapines palaidoti staiga mi
rusios motinos gydytojos 
Giedrės šalčiūtės-Sidrienės 
pelenus. Rūta rudenį pra
dės dirbti Illinojaus pramo
nėj.

Nepamirškite atnaujinti 
DIRVOS 
prenumeratą
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DETROIT
POSĖDŽIAVO 

„ŠVYTURIO” J. ŠAULIŲ 
KUOPOS VALDYBA

švyturio j. šaulių kuopos 
valdyba liepos 25 d. „Pilė
nų” salėje turėjo posėdį, 
kurį pradėjo kuopos pirmi
ninkas Bronius Valiukėnas 
ir paskaitė 7 punktų darbo
tvarkę, kuri be pataisymų 
buvo priimta. Valdybos po

Lithuanian Credit Union
— Lietuvių kredito kooperatyvas 

ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE —
767 East 185th St.
Cleveland, Ohio 44119
Tel. (216) 481-6677

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

MOKAME AUKŠTESNES 
PALŪKANAS Už: 

TAUPYMO SĄSKAITAS 
CERTIFIKATUS 
IRA SĄSKAITĄ 
PENSIJŲ ČEKIŲ 

SĄSKAITĄ 
(DIRECT DEPOSIT)

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
Parduodame pinigines perlaidas (money orders), traveler’s 
cheąues, priimame telefono, elektros, šildymo ir vandens 

sąskaitas.

sėdžio, įvykusio š. m. va
sario 21 d. protokolą per
skaitė sekretorius Romas 
Macionis, kuopos 20-ties 
metų sukakties paminėjimo 
apyskaitą smulkiai apibū
dino iždininkas Albinas 
Grigaitis, iš kurios matėsi, 
kad paminėjime dalyvavo 
gausiai šauliai ir svečiai, 
paminėjimas buvo praves
tas sklandžiai ir sėkmingai. 
Kuopos pirmininkas Bro
nius Valiukėnas išvardino

SKOLINAME GERES
NĖMIS IŠSIMOĖeJIMO 

SĄLYGOMIS: 
ASMENINIAMS REI

KALAMS. AUTOMOBI
LIŲ PIRKIMUI. NAMŲ 
PAGERINIMUI (HOME 

EQUITY). NAMŲ 
PIRKIMUI (MORGIČIAI) 

reikalingus „Pilėnų” sto
vyklai atlikti darbus, kurie 
numatomi atlikti. Paskirta 
aukų: spaudai paremti 150 
dol. Detroito lietuviams 
ginti fondo komitetui 50 
dol.

Liepos 12 d. „švyturio” 
kuopos šauliai dalyvavo 
Chicagos j. šaulių suruoš
toje Union Pier Jūros die
noje. Ateinančiais metais 
Jūros Diena bus „Pilėnuo
se”.

Įvykstančiame LŠST šau
lių suvažiavime, kuris įvyks 
š. m. spalio 31 ir lapkričio

k 
k
M 
k

♦

6

MAINTENANCE 
ELECTRICIANS

A leader in the foundry industry presently has open- 
ings for a few maintenance electricians. This is a 
ground floor opportunity in a facility beginning a start 
up operation. Oualified individuals who can work pro- 
ductively with a minimum of etose supervision are en- 
couraged to apply. Mušt be able to work any shift. 
Requirements include manufacturing plant experi- 
ence in troubleshooting and repairing control and 
high voitage, single and 3 phase systems. Hydrauiic 
reūair, welding and cutting are also critical.
Mušt have ability to read and interpret bluepnnts and 
schematics. Ideal candidates will have experience 
with: sand systems. Disa molding equipment and 
auto pour systems, as well as electric melting fur- 
naces. VVe offer competitive vvages and a fine benefit 
program for qualified personnel. Please apply in per
son at:

PENNSYLVANIA CASTING CORPORATION
101 Champ Blvd. 

(Route 283 Landisville/Salunga Exit) 
Landisville, PA 17538

Equal Opportunity Employer M/F

♦
*

1 d. Dievo Apvaizdos para
pijos salėje, „švyturio” j. 
š. kuopą atstovaus kuopos 
p i r mininkas, sekretorius, 
iždininkas ir 4 šauliai. Pi
lėnų stovyklos uždarymas 
numatomas daryti po dar
bo dienos šventės, rugsėjo 
13 d.

Po posėdžio turėjome 
Onutės Selenienės, Liudos 
Macionienės, Salomėjos Gri
gaitienės, Gracės Valiukė- 
nienės ir Stefanijos Telyčė- 
nienės skaniai paruoštas 
vaišes, šventeme Broniaus 
Valiukėno ir Algio Macionio

gimtadienius ir Onutės Se
lenienės vardadienį. Buvo 
pakeltos taurės ir sugiedota 
Ilgiausių metų. Vaišėse da
lyvavo kuopos valdybos na
riai ir svečiai. Br. Valiukė
nas padėkojo už suruoštas 
vaišes ir vaišių dalyviams.

★
„Švyturio” jūrų šaulių 

kuopa Dirvai paremti per 
A. Girnių prisiuntė 25 dol. 
Ačiū.

A. Grinius

• Izidorius Sragauskas, 
'birželio 24 d. mirė Vokieti
joje, sulaukęs 77 metų am
žiaus. Nuliūdime liko brolis 
Kazimieras Sragauskas, gy
venantis Detroite.

Už velionies siela buvo 
atnašaujamos šv. mišios lie
pos 15 d. šv. Antano para
pijos bažnyčioje, Detroite.

NAT1ONWIDE 
■Į ĮINSURANCE 

| M»tior>w,oe >s on yow

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6181 Mayfield 
Road, S uite 203, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.

Skaitykit ir platinki! 
DIRVĄ

KIEKVIENA SĄSKAITA FEDERALINĖS 
VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100,000.

DARBO VALANDOS:
Antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais nuo 10:00 vai. r. iki 2:30 vai. p. p. 
Penktadieniais nuo 10:00 vai. r. — 6:00 vai. vak.

SEKMADIENIAIS 
11:00 vai. r. — 12:00 vai. dienos 

Dievo Motinos parapijos patalpose 
18022 Neff Rd., Cleveland, Ohio 44119

Naujieji DIRVOS prenumeratoriai 
gauna dovanai 
viena mūsą leidinių pasirinktinai

DIRVOS prenumerata metams 17 dol. Visiems nau
jiems prenumeratoriams išsiųsime veltui pasirinktinai 
vieną Vilties leidinių: Vytauto Alanto romaną „Aušra 
Paliūnuose” ar Jono Švobos „Šeiminė ir prezidentinė 
Lietuva’’.

-------------------------- ATKIRPTI----------------------------

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu 17 dol. už Dirvos prenumeratą ir pageidauju 
gauti veltui:

□ V. Alanto „Aušra Paliūnuose”
□ J. Švobos „Šeiminė ir prezidentinė Lietuva”

Prašau siuntinėti DIRVĄ žemiau nurodytu adresu:

Pavardė ir vardas................ ............................ -...................

Adresas ................................................................................ -

M /uperior Avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namu remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui 
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /ftving/
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.

MEMBER

FŠLIC
Fedarsl Savmpsfc Losn Insurance Corp

Your Ssvings Insured to MO.OOO
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• Dr. L. Waitkus, Euclid, 
Oh., Dirvai paremti atsiun
tė 20 dol. Ačiū.

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• Marius A. Kaunas, 
Vandos ir Petro Kaunu sū
nus, baigė š. m. birželio 15 
d. Cincinnati universitetą, 
įsigydamas bakalauro laips
nį iš architektūros. Mokėsi 
8-nius metus šv. Kazimie
ro lituanistinėje mokykloje, 
Clevelande, priklausė spor
to klubui — žaidė krepšinio 
komandoje.

Yra baigęs Šv. Juozapo 
gimnaziją. Dirbo: Clevelan
de, Baltimorėje ir New 
Yorke. Toliau planuoja gi
lintis savo profesijoje — 
architektūroje!

Linkime sėkmės.

• Vedusi pensininkų pora 
ieško dviejų miegamųjų bu
to Naujosios parapijos ra
jone. Prašome skambinti 
vakarais telefonu 382-6329.

(29-30)

• Kar. Juozapavičiaus 
šaulių kuopos gegužinė 
įvyks rugpiūčio 16 d. 1 vai. 
p. p. A. Biliūno sodyboje 
prie ežero, 31503 Lake 
Shore Blvd.

• RUGPIŪČIO 16 D. 1 vaL 
p. p. Kąr. Juozapavičiaus šau
lių kuopos gegužinė A. Biliūno 
sodyboje.

• RUGPIŪČIO 23 - Lietu
vių klubo metinė gegužinė.

• RUGSĖJO 12-13 D. Jubi
liejinių Metų renginys.

• RUGSĖJO 20 D. BALFo 
gegužinė Beachland Park prie 
ežero.

• RUGSĖJO 26 — Lietuvių 
namų metinis balius ir klubo 
premijos įteikimas.

• RUGSĖJO 27 D. Ateiti
ninkų šeimos šventė.

• SPALIO 17 D. Pabaltiečių 
vakaras Lietuvių namuose. 
Ruošia Amerikos Lietuvių Ta
ryba, Latvių sąjunga ir Estų 
taryba.

• SPALIO 31 D. Neringos 
tunto tradicinis balius.

• Lapkričio 7-8 D. D. Lietu
vių Dienos.

• LAPKRIČIO 21 D. L.K. 
V.S. Ramovės kariuomenės 
šventės minėjimas.

1988 M.
• BALANDŽIO 30 D., šeš

tadienį, Lietuviškos skautybės 
Fondo vakaras Lietuvių Na
muose.

Vinco Gelgoto plaukų kir
pyklos kainos: pensinin
kams ir vaikams $4.00, vy
rams $8.00 už reguliarų 
plaukų nutirpimą. 687 East 
185 Street.

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4

Ramutė Širvaitytė ir Jonas Totoraitis birželio 6 d. susituokę 
Clevelande. Jaunieji abu yra baigę aukštuosius mokslus ir dirba 
savo profesijose.

Lietuviškų kryžių paroda prie Tautinės šventovės Washingtone birželio 28 d.
E. Vodopolienės nuotr.

• Ilona Gražytė-Mazi- 
liauskienė Santaros-Šviesos 
trisdešimt ketvirtame su
važiavime Tabor Farmoj, 
Sodus, Mich., rugsėjo 10-13 
d. d. skaitys paskaitą "Fe
ministinės literatūros kriti
kos problemos ir metodai’’.

• Muz. Nijolė Ulėnienė, 
gyv. Dix Hills, N. Y., kur 
turi piano studiją, sezoną 
užbaigė trimis mokinių kon
certais ir šiuo metu lanko 
Europoje muzikos - piano 
konferencijas.

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nat.onwi<3e 19 on you' •«<*•

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6181 Mayfield 
Road, Suite 203, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietuviš
kos juodos duonos, o dova
nų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų ir 
lietuviškų sveikinimo korte
lių. Prašome atsilankyti. Te
lefonas 531-6720.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į CIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.

MACHINE OPERATORS 
WOMEN PRE FERRCO 

$220 for a 50 hours week. Pleasant 
working conditions. Company paid 
beneftis

GOETZ AND RUSCHMANN CO.
97 NEWARK WAY, 

MAPLEWOOD, N. J. 07040 
201-761-4200, Mr. VanHook 

(23-29)

------- UNIQUE OPPORTUNITY ——
30 yr. old company appointing dis- 
tributors for exclusive territory in 
Phila area. We have trained over 20 
independent distributors who devote 
full-time to the program and avg. 
$30-50,000 for their effors. There is 
no immediate investment as you can 
try before you buy. Call for inter- 
view w/Mark Gilbert 1-800-526-4394. 
BUDGET BUMPER CO. (26-31)

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame šv. Jurgio para

pijos klebonui Juozui Bacevičiui, valdybai ir 

visiems- parapijiečiams už taip gražiai su

rengtą mūsų mamytei Magdalenai Strimai

tienei 100 metų gimimo sukaktį.

Magdalena Strimaitienė 
ir vaikai

Mylimai Mamytei

A. A.

JUZEFAI POCIUVIENEI
Lietuvoje mirus, jos dukrą, mūsų mielą 

ANITĄ ir žentą VYTAUTĄ ir visą GIED

RAIČIŲ šeimą nuoširdžiai užjaučiame.

Antanina ir Pranas Petraičiai 

Krikšto sūnus Kęstutis 
su šeima

Barbara ir Vacas Petkai

Juozas Kaklauskas

JAKUBS AND SON
Laidojimo įstaiga

Della E., Williom J. Sr.,
Wiiliam J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, aevelaml, Ohio 44119
Tel. (216] 531 7770

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

liams pastatyti.



DIRVA
KORPORACIJOS 
SUVAŽIAVIMAS 

IR IŠVYKA
Korp! Neo-Lithuania su

važiavimas įvyks šių metų 
rugsėjo 5-7 dienomis (Dar
bo dienos savaitgalyje) po
nų Karaičių vasarvietėje 
"Gintaras” Union Pier, Mi- 
chigan. Tel. (616) 469-3298.

Pilnas maistas (6 kartus) 
pradedant šeštadienį, rug
sėjo 5 d. su vakariene ir 
baigiant pirmadienį, rugsė
jo 7 d. su pietumis (lunch) 
ir dviem naktim kambarys 
kaštuos: suaugusiems — 
$69.00, vaikams iki 5 m. — 
nieko, vaikams nuo 6 iki 12 
m. — $34.50, vaikams nuo 
13 m. _ $69.00.

Arčiau gyvenantieji ko
legos, kurie nesinaudos nak
vyne, turės progos drauge 
su visais pietauti ir vaka
rieniauti atitinkamai atsi
lygindami : pietus — 4 dol., 
vakarienė — 6 dol.

Visi, kurie bus pilną lai
ką ir kurie tik valgys, pra

ALT Sąjungos St. Petersburg skyriaus 
iškiliam nariui

A. A.

SIMUI VELBASIUI 
iškeliavus amžinybėn, žmoną ELENĄ, po
sūnį GEDIMINĄ MORKŪNĄ, kitus gimines 
bei artimuosius giliai užjaučia ir kartu liūdi.

ALT Sąjungos St. Petersburg 
skyriaus valdyba

šomi būtinai pranešti kol. 
pirmininkei Kazei Brazdžio- 
nytei — 511 So. Nolton 
Avė., Willow Springs, III. 
60480, tel. (312) 839-2511 
iki rugpiūčio 19 d.

Prašome, prašome ir dar 
kartą prašome kuo skaitlin
giausiai suvažiavime daly
vauti ir nedelsiant regis
truotis.

Korp! Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba

• Prelato Juozo Pruns- 
kio padėkos mišios ir pa
gerbimas įvyks š. m. rug
piūčio 9 d. 3 vai. p. p. 
Queen of the Universe pa
rapijos bažnyčioje, 7114 So. 
Hamlin Avė., Chicago, III.

Mišių metu pamokslus 
pasakys vyskupas Vincen
tas Brizgys ir kun. Jurgis 
Šarauskas. Po pamaldų pa
sisvečiavimas ir vaišės pa
rapijos salėje.

Visi kviečiami šioje ne
paprastoje iškilmėje daly
vauti.

Lietuvių skautijos vadovai Gilwellio vadovų-instruktorių 
kursuose: S. Gedgaudienė, kursų vadovas E. David Hawkins, 
L. Kiliulienė ir J. Raškys.

Tarptautiniuose Gilwellio- sitarimus, ruošiantis artė- 
Misko Ženklo skautu vado- jantiems vadovų kursams.
vų kursuose š.m. rugpiūčio 
15-22 d.d., prie Hartfordo, 
dalyvaus dvi mišrios lietu
vių skiltys, sudarytos iš Bos- t 
tono, Chicagos, Clevelando, 
Detroito, Hartfordo ir Los 
Angeles vadovų-ių.

Kursų vadovybėje lietu
vius atstovaus v.s. S. Ged
gaudienė, v.s. L. Kiliulienė 
ir v.s. J. Raškys, dalyvavę 
vadovų-instruktorių pasiruo 
Šimo kursuose.

LSS Miško Ženklo kursų 
ilgametis įgaliotinis v.s. Čes
lovas Kiliulis, kartu su eile 
talkininkų, sistematingai ug
do mūsų vadovų-vadovių da
lyvavimą šiuose kursuose, 
stengiantis sudaryti kuo di
desnį kadrą tarptautiniai 
kvalifikuotų vadovų. Dėl 
sėkmingesnės reprezentaci
jos šiuose kursuose, buvo 
tartasi su v.s. kun. A. Sau
laičių,S. J. Waterburyje ir 
kursų vadovybėje dalyvau
jančiais mūsų vadovais.

v.s. Antanas Saulaitis, 
buvęs LSS ilgametis Tary
bos Pirmininkas, buvo vie
nas iš pirmųjų mūsų gilwe- 
llistų ir su dėmesiu sekė pa-

• A. A. Jonas Januševi- 
čius, gyv. Londone, Angli
joje, savo testamente pali
ko Dirvai 310 dol., kuriuos 
atsiuntė palikimo vykdyto
jai Z. Juras ir K. Tamošiū
nas. širdingas ačiū.

• Birutė Januškienė, 
Windsor, Ont., savo vyro a. 
a. Petro Januškos prisimi
nimui vienerių mirties me
tinių proga, Dirvai paremti 
atsiuntė 20 dol. Ačiū.

• S. Petravičienė, Miami 
Beach., Fla., atnaujindama 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 20 dol. Ačiū.

• P. Noreika, Chicago,
III., atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
13 dol.

• V. Aleksandrūnas, Glen- 
dale, Cal., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą oro 
paštu, pridėjo auką 83 dol. 
Ačiū.

• J. Stravinskas, Chica
go, III., atnaujindamas Dir
vos prenumeratą, pridėjo 
auką 13 dol. Ačiū.

• švyturio jūros šaulių 
kuopa Detroite, per mūsų 
bendradarbį Antaną Grinių, 
Dirvai paremti atsiuntė 25 
dol. Ačiū.

A. A.

Agr. NATALIJAI ŠANTARIENEI

mirus, jos vyrą ANTANĄ, šeimą ir artimuo

sius nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime.

Vincentina ir Jonas
Jurkūnai
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SIMUI VELBASIUI
mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame 

jo žmonai ALEI VELBASIENEI, GEDIMI

NUI MORKŪNUI ir jo šeimai.

VASAROS IŠVYKA
ALT S-gos Chicagos sky

rius š. m. rugpiūčio mėn. 9 
dieną 1 vai. p. p. Ateitinin
kų Namų ąžuolyne — Ar? 
cher Avė. ir 127 kelio san- 
kryžuje, netoli Lemonto — 
ruošia tradicinę vasaros ge
gužinę. Veiks šiltų valgių 
užkandinė, baras ir bus ga
limybė laimei išbandyti.

Maloniai kviečiami visi 
lietuviai į šią išvyką atsi
lankyti. Prie minėtų kelių 
sankryžos rasite nurody
mus, kaip į tą jaukų ąžuo
lyną patekti. Ten būsite visi 
maloniai sutikti.

A. A.

NATALIJAI ŠANTARIENEI
Chicagoje mirus, jos vyrą ANTANĄ SAN

TARĄ, dukrą DALIĄ su šeima ir visius gi

mines bei pažįstamus nuoširdžiausiai užjau

čiame.

Marytė ir Vladas Miceikai
Marytė ir Leonas Garbačauskai

KanadaKasakai či ai
Birutė ir Bronius
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