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Ne iš to galo
Sprendžiami JAV-SSSR santykiai

Vytautas Meškauskas

Laukiant Gorbačiovo įvy
ko labai įdomus nuomonių 
pasikeitimas tarp preziden
to Reagano ir buvusių jo 
karščiausių šalininkų, ku
rki entuziasmas ir uolumas 
daugiausiai padėjo jam pa
siekti prezidentūrą. Reaga
nas, kalbėdamas su keturių 
televizijos tinklų atstovais, 
pareiškė, kad jo sudarytai 
sutarčiai su sovietais dėl vi
dutinės ir trumpos distan
cijos raketij išvedimo iš 
a p s iginklavimo priešinasi 
tik tie, kurie savo širdies 
gilumoje tiki karo su so
vietais neišvengiamumu. Į 
ką netiesiogiai atsakė Con- 
servative Caucus vadas 
Howard Phillips: "Nelai
mei, Ronaldas Reaganas 
yra labai silpnas vyras su 
labai stipria žmona ir stip
riu štabu. Jis pasidarė 
Kremliaus p r o p a g andai 
naudingu idiotu". (Tą ter
miną kapitalistams pirmas 
pritaikė Leninas, turėda
mas galvoje jų paslaugas 
komunizmui, siekiant trum- 
palaiko pelno).

Iš tikro sudarytoji sutar
tis sukėlė rimtų abejonių 
ne tik triukšmingųjų deši
niųjų tarpe, žinoma, Rea
ganas perdėjo, kad abejin
gieji tiki karo neišvengia
mumu — atominiam am
žiui karo laimėjimas jokiu 
būdu nepateisina patirtų 
nuostolių, — tačiau pasku
tiniųjų keturiasdešimt me
tų patirtis moko, kad atvi
ro karo buvo išvengta dėl 
atominio karo grėsmės, ku
rią kaip tik dėl to reikia 
išlaikyti, o ne mažinti. Ži
noma, galima atsisakyti 
nuo kai kurių ginklų, su
mažinti jų skaičių, bet bū
tų tikra nesąmonė nuo jų 
visai atsisakyti iki susi
lauksim amžiaus, kada iš 
viso nebus reikalo kariauti.

Jei prileisim, kad JAV ir 
SSSR yra mirtini priešai, 
neužtenka tik atsisakymo 
nuo vienos ar kitos rūšies 
ginklų ar jų skaičiaus ap
ribojimo. Reikia eiti prie 
galimo karo priežasčių pa
šalinimo ar bent jų suma
žinimo. Už tat stebint me
di jos sukeltą triukšmą Gor
bačiovo vizito metu, prašo
si klausimas ar JAV-SSSR 
santykiai tik nesprendžia
mi ’ne iš to galo?’ Kalba
masi apie ginklavimo su
mažinimą, kuris pats iš sa- 

ves nepradės karo, mažiau 
dėmesio kreipiant į esminį 
klausimą —• šiuo atveju 
sovietų intencijas.

Taip jau atsitiko, kad ini
ciatyva pasaulinėje scenoje 
atiteko sovietams. Visų pir
ma ideologiniai jie nori ko
munizmo įsigalėjimo visa
me pasaulyje. Antra — jie 
turi daug didesnes karines 
pajėgas negu reikėtų tik 
gynimuisi. Trečia — jų są
jungininkai yra paklusnūs 
savo vadui t. y. Maskvai.

Tuo tarpu JAV vadovau
ja tik palaidai gynimosi nuo 
jų intencijų sąjungai ir 
jau dėl to džiaugiasi dabar
tiniu status quo išlaikymu. 
Dar blogiau — Vakarai net 
bijo didesnių suiručių So
vietų Sąjungoje, kurios ga
lėtų privesti prie atomonių 
ginklų panaudojimo nors 
tik pačioje Sovietijoje. Da
bartinis susitarimas numa
to jo laikymosi patikrini
mą, kas irgi reikalauja sta
bilumo. Svarbiausia JAV 
vyraujančios nuotaiko ir 
jų santvarka, kuri skatina 
varžybas tarp prezidentū
ros ir kongreso, neleidžia 
griebtis bet kokios drąses
nės ir dėl to rizikingesnės 
iniciatyvos užsienio politi
koje. Kaip įrodymą užtenka 
tik priminti vieną faktą. 
Kaip žinia, prezidentas jo
kiu būdu nenori atsisakyti 
nuo savo strateginio apsi
gynimo iniciatyvos, kuria 
laiko savo ’koziriu’ derybo
se su sovietais. Kongresas

Nukelta į 2 psl.)

Helsinkio sutarčių tarybos pirmininkė Gaila Klimaitė skaito telegramos turinį Gorbačiovui 
reikalaujant Stalino-Hitlerio pakto atšaukimo. Šalia stovi August Pust. Sėdi meras G. Voino
vich, laisvės kovotojas V. Skuodis ir ALT pirm. A. Pautienis. V. Bacevičiaus nuotr.

Clevelando miesto meras George V. Voinovich (kairėje) gruodžio 7 d. miesto rotušėje 
įteikia garbės lakštą Vytautui Skuodžiui, okupuotos Lietuvos kovotojui dėl žmogaus teisių ir 
religijos laisvės. Zdenek Beranek nuotr.

Clevelando miesto meras George V. Voinovich 
pagerbė laisvės kovotoją Vytautą Skuodį

1948 metais gruodžio 10 
Jungtinės Tautos paskelbė 
Visuotinę žmogaus teisių 
deklaraciją, kurios trisde
šimt devynerių metų sukak
tį Clevelande paminėjo Hel
sinkio sutarčių taryba, va
dovaujama Gailos Klimai- 
tės.

Minėjimas įvyko gruo
džio 7 Clevelando miesto ro

tušėje, kurio pagrindinis 
svečias buvo kovotojas dėl 
žmogaus teisių ir religijos 
laisvės Vytautas Skuodis, 
prieš tris mėnesius atvykęs 
iš okupuotos Lietuvos.

Clevelando meras George 
V. Voinovich, kandidatuo
jąs į JAV senatą, priėmė 
Vytautą Skuodį drauge su 
ALTo Clevelando skyriaus 

pirmininku Algimantu Pau
tienių ir kitais lietuvių de
legacijos nariais savo kabi
nete ir pareiškė jam padėką 
bei pagarbą už jo kilnią ir 
sunkią kovą dėl Lietuvos 
žmonių teisių ir laisvės.

Po to meras su Vytautu 
Skuodžiu atėjo į rotušės ro- 
tundą, kur apie šimtas įvai
rių tautybių atstovų laukė 
garbingojo svečio.

Čia ALTo Clevelando sky
riaus pirm. Alg. Pautienis 
susirinkusiems papasakojo 
V. Skuodžio biografiją, o 
meras George V. Voinovich 
įteikė V. Skuodžiui garbės 
lakštą ir paskelbė žmogaus 
teisių dienos rezoliuciją.

Helsinkio sutarčių tary
bos pirmininkė ir Jungtinių 
Tauti] žmogaus teisių de
klaracijos 39-sios sukakties 
organizatorė Gaila Klimai- 
tė savo ilgesniame žodyje 
pareiškė: "... Mes smer
kiame žmogaus teisių pažei
dimus visuose kontinentuo
se — Azijoje, Afrikoje, Pie
tų Amerikoje. Visame pa
saulyje!.. Mes jungiamės 
su savo broliais ir seserimis 
žydais, kurie vakar žygiavo

(Nukelta į 15 psl.)
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Kas kq apstatė? - Kodėl Gorbačiovas nori kalbėtis su Reaganu 
vienas? - Jo receptas pirmiau nusignkluoti - vėliau 

----------------------- tartis, yra nelogiškas. ----------------------

SPRENDŽIANT iš tele
vizijos atrodo, kad Gorba
čiovo vizitas Washingtoųe 
buvo, svarbiausias įvykis 
šiame amžiuje. Nesunku įsL 
vaizduoti, kaip gali būti pa
tenkintas eilinis sovietas, 
matydamas savo vadą bro
liautis su galingiausios 
valstybės prezidentu, net 
šaukiant jį vardu. Blogiau, 
kad ir daugelis amerikiečių 
priima jų vadą kaip gerą, 
susitaikinti norintį politiką, 
kurį mielai išrinktų savo 
prezidentu! Bet tai nieko 
naujo. Kissingeris jau se
niai konstatavo, kad ame
rikiečių nuotaikos sovie
tams blaškosi tarp despe
racijos ir euforijos.

Tie, kurie nepasidavė su
keltam entuziazmui būkšta- 
vo, kad tas gudrus sovietas 
tik neapsuktų mūsų "senu
ko”. Faktinai net daugelis 
abejų partijų rimtų politi
kų abejojo ar gerai, kad nu
tarimai daromi abejų vadų 
asmeniškai be patarėjų, tik 
vertėjams ir stenografams 
dalyvaujant. Juk sprendžia
mi klausimai tokie sudėtin
gi ir taip labai svarbūs, kad 
jau vien jie, nekalbant apie 
atsakymus į juos, negali 
tilpti vienoje galvoje, žino
ma, dėl tų klausimų jau 
daug seniau ir ilgiau kvar
šino sau galvas ekspertai, 
tačiau šį kartą abu vadai 
norėjo pabrėžti, kad tai 
jų asmeniškas laimėjimas. 
Reaganas,- sakoma, dėl to, 
kad baigtų savo prezidenta
vimą kaip taikos kūrėjas, 
kad atitaisytų tą įspūdį, 
kurį paliko susidūrimas ir 
pralaimėjimais Kongresui. 
Gorbačiovas, kuris gyvas 
nesirengia greitai išleisti 
Sovietijos vairą iš savo 
rankų, kol kas dar negali 
rūpintis istorija. Jis rūpi
nasi dabartim, žinoma, jo 
prestižas pakilo ir net fak
tas, kad niekas nžino, ką 
jis privačiai kalbėjosi su 
Reaganu, priduoda iškil
mingo paslaptingumo.

Savo potitbiūrui ir CK 
Gorbačiovas galės girtis 
laimėjęs amerikiečių sim

patijas niekuo nenusileidęs. 
Tiesa, jis prisipažino, kad 
Sovietijos santvarka negali 
taip toliau tęstis, tačiau 
partija toliau valdo ir ne
nori savo valdžia dalintis 
bet kokiu būdu su tautos 
dauguma. O svarbiau ne žo
džiai, bet viešnagės rezulta
tai. Amerikiečių atominis 
skėtis virš Europos suma
žėjo, o sovietams už tai 
mainais nieko neduodant! 
Atvirkščiai, atominių gink
lų grėsmės sumažinimas 
automatiškai padidina kon-

Taip Le Monde vaizduoja Reagano-Gorbačiovo susitarimą...

vencionalinių kariuomenių 
reikšmę ir svorį. Dėl jų iš
balansavimo kol kas dar ne 
daug sutarta.

Iš viso Gorbačiovo recep
tas pirmiau nusiginkluoki
me — vėliau tarkimės, yra 
nelogiškas, ypač turint gal
voje abiejų valstybių skir
tingą struktūrą. Paaiškė
jus, kad sovietai vėl apsu
ko, čia prasidės tik pasita
rimai, tuo tarpu Sovietijos 
valdovas gali jau kitą rytą 
pradėti naują politiką.

★
Kaip ten būtų, atsistojo

me prieš faktą. Sudaryta 
sutartis sausio viduryje 
bus svarstoma senate ir da
bar neatrodo, kad prieš ją 
pasisakytų bent 34 senato
riai, kas galėtų ją sulaiky
ti. Kartu atrodo intensyviai 
bus tariamasi dėl didžiųjų, 
svarbesnių, strateginių ra
ketų sumažinimo pusiau. 
Daug kas gali pasiduoti so
vietų propagandai: mažiau 
atominių ginklų — geriau. 
Iš tikro klausimą reikia sta
tyti kitaip — ar dėl to bus 
saugiau ? Teigiamo įrodymo 
administracija iki šiol ne
patiekė.

Atsibudus iš dabartinės 
euforijos reikėtų paieškoti 
bandymo akmens sovietų 
užmačiom. Lengviausiai jų 
pasikeitimą galima būtų 
įžiūrėti Afganistane, jei so
vietai iš tikro pasiryžtų iš 
ten pasitraukti. Yra ženk
lų, kad sovietai tai bandys 
kaip nors susieti su padė
tim Nikaragvoje ir bendrai 
Centro Amerikoje. Tuo bū
du jie galės pasiteisinti 
prieš savo pačių piliečius, 
žiūrėkit, mes galime pasi
traukti iš Afganistano, nes 
amerikiečiai pažadėjo dau
giau neremti sukilėlių! Mai
nais už tai mes neremsime 
savo bendraminčių Centro 
Amerikoje, nes dabar kiti 
laikai.

žodžiu, pagyvensime — 
pamatysime. Laukti tačiau 
nebus labai nuobodu, nes 
Gorbačiovas dėl savo vidaus 
politikos sumetimų reikalin

gas įvykių eigos pagreiti
nimo.

NE IŠ TO GALO...
(Atkelta iš 1 psl.) 

tačiau apkirpo taip lėšas 
tai iniciatyvai, kad sovietai 
gali aiškinti, jog tas klau
simas neteko savo aktualu
mo. Su tiek mažai lėšų tech
ninių galimybių ieškojimas 
tai iniciatyvai įgyvendinti 
taip sulėtėjo, kad galima 
bus dėl to vėliau susitarti.

Įrodyti savo geras inten
cijas sovietai jau galėjo 
Nixonui su Brežnevu susi
tarus dėl detentės. Vietoje 
to jie atvirai įsiveržė į Af
ganistaną, mažiau atvirai 
įsileido į avantiūras Afri
koje ir net Centro Ameri
koje. Kai visa tai iššaukė 
didesnį JAV ginklavimąsi, 
naujas vadas Gorbačiovas 
pakeitė taktiką. Juo labiau, 
kad Sovietijos ūkinė būklė 
neleidžia lenktyniauti su 
JAV. Toji būklė skubiai rei
kalauja pertraukos refor
mom.

Tokioje situacijoje jie pa
siūlė konkretų nusiginkla
vimą atominių ginklų sri
tyje, kas privedė prie da
bartinės sutarties. Neįsigi
linę į komplikuotą situaci
ją-tokią galimybę sutiko su 
dideliu pasitenkinimu. Eu
ropoje Gorbačiovas buvo 
palaikytas didesniu taikos 
mylėtoju negu Reaganas! 
Ir kaip galima su tuo nesu
tikti, jei jis pasiūlė sunai
kinti keturis kartus dau
giau vienos rūšies ginklų, 
kurie tačiau viso labo su
daro tik 3 G visų turimų

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIU 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 temos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

■ Iš kitos pusės
- Nors mes, kaip ir kitos Vakarų tautos, vartojame 
lotynų raides, bet svetimus vardovardžius norime savaip 
perrašyti, sekdami rusus, kurie tai daro dėl to, kad var
toja kitą raidyną. Net išeivijoje vis nenorime atprasti 
nuo to nenaudingo papročio, jau nekalbant apie Lietu
voje likusius, žinia, ten viską bandoma išvesti į gerą. Pa
vyzdžiui, paėmus Kauno telefono abonementų knygą gali 
džiaugsmingai pamanyti, kad ten gyvena vien lietuviai. 
Negi rusas leis save užrašyti NIKIFOROVAS ar NIKI- 
ŠIČEVAS. Džiaugsmą kiek sumažina tęn pat pastebėta 
NIKITINĄ. Jei yra Nikiforovas, tai turėtų būti ir Niki- 
tinienė ar Nikitinaitė, kaip tame pačiame puslapyje fi
gūruojanti NEKRAŠAITĖ. O gal pirmiausiai sulietuvi
nami vyrai?

Neaiškumų sukelia ir lietuviškos galūnės pridėjimas. 
Aukščiausias Maskvos prievaizdas Vilniuje rašomas MIT
RINĄS. (Įdomu kaip jo pavardė ištariama į jį kreipian
tis asmeniškai: ar tuo atveju lietuvišką galūnę reikia 
nuryti?). KOMJAUNIMO TIESOJE, kur radau parašyta 
MITRINĄS, kitame straipsnyje pastebėjau, kad Vilniaus 
vyno gamykloje, kuri dabar išleidžia tik vaisvandenius, 
dirba dvi komjaunuolės: laborantė Regina BERNIUKE- 
VIČ ir meistrė Regina ANANEVIč! Kur kartu su alko
holiu dingo jų lietuviškos galūnės? Ar dėl nesvarbių už
imančių pozicijų, ar gal jos lenkės?

Reikia pasakyti, kad ir rusai turi panašių sunkumų, 
kai užsieniams perduoda lietuviškas pavardes, jas 'iš
vertę’ iš savo rašybos. Pvz. po vandenynus plaukioja lai
vas, po kurio pavadinimo rusiškom raidėm, lotyniškai 
parašyta SHYAULYAY, atseit Šiauliai. Užsieniui pana
šiai pristatomas ir MIKOLOYUS CHURLIONIS ir pa
garsėjusi krepšinio komanda JALGUIRIS (Žalgiris), 
sportininkai KHOMINCHIUS (Chominčius), YOVAY- 
SHA (Jovaiša), MARTHEULENIS (Marčiulionis).

Lietuvoje, kur viskas sutvarkyta pagal atitinkamus 
įstatymus, MITRINĄS rašomas pagal LTSR Aukščiausios 
Tarybos prezidiumo patvirtintą transkripcijos instrukci
ją. Už tat LITERATŪRA IR MENAS dabar pasigedo 
normatyvinio akto,

”. . . kuris įteisintų lietuviškų vietovardžių auten
tiškos rašybos laikymąsi... ir įpareigotų tuo pa
sirūpinti įstaigas ir pareigūnus, tarpininkaujan
čius ryšiams su užsienio ir mūsų Pabaltijo kaimy
nais.”

Bet... jei jie bus įpareigoti rašyti taip, kaip mes 
rašome, kodėl lietuviams draudžiama rašyti svetimus var
dovardžius originalia transkripcija? Kaip rusai sakytų — 
be pusbonkio nesuprasi, bet kur jį dabar, Gorbačiovo lai
kais, rasi? (vm)

ginklų, negu turi padaryti 
amerikiečiai.

žinoma, žiūrint globalinio 
karo perspektyvoje, tie gin
klai tikrai negalėtų nulem
ti. Kitaip atrodo, jei atsi
minsime, kad atominiam 
karui rengiamasi ne tam, 
kad jį laimėti, bet nuo jo 
atbaidyti. Kai sovietai pra
dėjo statyti savo SS-20 ra
ketas, kurios gali pasiekti 
taikinius tik Europoje, at
rodė. kad jie ruošiasi karui 
tik Europoje t. y. tokiai si
tuacijai, kada JAV dėl vie
nų ar kitų priežasčių nepa
norėtų rizikuoti savo teri
torijos sunaikinimu. Tai 
pareikalavo panašių ginklų 
NATO pusėje. Jų negali pa
keisti vad. taktiniai — kau
tynių lauko atominiai gink

lai, kurių turima labai 
daug, dėl psichologinės 
priežasties. Taktiniai ato
miniai užtaisai sprogs ne 
sovietų teritorijoje, bet pir
miausia Rytų ar Vakarų 
Vokietijų žemėje, kurią vi
sų įsitikinimu vokiečiai lai
ko savo tėvyne. Taip pat ir 
sovietams toks lokalinis 
atominis karas mažiau bai
sus, jei jis nepalies pačios 
šventosios Rusijos žemės, 
kurią galėtų pasiekti Persh- 
ing II raketos, pagal dabar
tinę sutartį sunaikintinos. 
Todėl dabar sudaryta sutar
tis sovietams tikrai nepa
kenkė.

Skaitykit ir platinkit 
d i 3 v 4
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'Perestroikai’ reikia žmonių laisvės, o 
kompartija jos bijo Dr. Antanas Butkus
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Žodis prenumeratoriams

Dirvos metinė prenumerata nuo 
sausio 1 d. bus 20 dol.

Amerikos ekonominė pa
dėtis nėra pastovi ir reik
menų bei patarnavimų kai
nos nuolat keliamos. Kas
metinis pragyvenimo pa
brangimas nesustabdomai 
auga ir infliacija didėja, 
apiplėšdama taupyto jus, ga
mintojus ir vartotojus. 
Kenčia pavieniai asmenys, 
kenčia ir patarnavimus tei
kiančios organizacijos.

Visų lietuviškų laikraščių 
leidimas yra nuostolingas, 
nes iš prenumeratos ir ma
žų skelbimų spauda neišsi-- 
laiko. Nuolatinis kainų kili
mas, patarnavimų kaštų au
gimas ir pašto išlaidų kėli
mas, leidėjus veda į nuo
stolius. Susidarančius nuo
stolius reikia kaip nors pa
dengti. Iki šiol Dirvos lei
dėjas — Vilties draugija, su 
Jūsų dosnia parama, galus 
suvedė.

Vilties draugija vertina 
Jūsų paramą, pridedant 
prie prenumeratos mokesčio 
mažesnę ar didesnę auką ir 
gausiai paremiant vykdomą 
dovanų paskirstymą, šios 
aukos iki šiol leidėjus įga
lino ištesėti Dirvos leidimą. 
Nepamirštame ir Dirvos 70 
metų sukakties proga įvyk
dyto sėkmingo vajaus, da
vusio nuostabiai didelę pa
ramą.

Nežiūrint taupymo prie
monių, kainoms nuolat ky
lant, susidaro stambūs kas
metiniai nuostoliai, kurie 
vajaus metu sukauptą re
zervą, per keleris metus iš
tuštins. Dirvos leidėja Vil
ties draugija iki šiam lai
kui nekėlė prenumeratos 
mokesčio, pasitenkindama 
prenumeratorių dosnumu ir 
pridedamomis aukomis. Bet 
atėjo laikas ir Vilties drau
gijai pakelti Dirvos prenu
meratos mokestį ir nuo 
1988 m. sausio 1 d. nusta
tyti 20 dol. metams. Jau 
gautą seną prenumeratos 
mokestį už 1988 metus lai
kysime pilnai apmokėtą ir 
nebus reikalaujama primo
kė j imo. Prenumeratos mo
kesčio pakėlimas te neat

baido nuo Dirvos prenume
ravimo ir skaitymo. Taip 
pat tikime, kad ligšiolinės 
dosnios aukos nesumažės ir 
Dirva finansiškai sustiprės.

Ta pačia proga linkime 
visiems Vilties draugijos 
nariams ir Dirvos skaityto
jams linksmų Kalėdų šven
čių ir laimingų Naujųjų 
Metų.

Vilties Draugijos 
Valdyba
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PREMIJA JAUNIMUI
Dr. Leono ir Irenos 

Kriaučeliūnų šeima savo 
mirusiam sūnui ir broliui, 
prisiminti skiria kasmetinę 

EUGENIJAUS 
KRIAUČELIŪNO 

PREMIJĄ.
Premijai skirti sąlygos 

yra tokios:
1. Eugenijaus Kriaučeliū

no 1,000 dolerių premija 
skiriama lietuviui jaunuo
liui, geriausiai pasireišku
siam raštais (lietuvių, ang
lų ar kita kalba), veikla, or
ganizaciniu veiklumu, ar 
jaunimo vienetui (sambū
riui, tautinių šokių grupei, 
jaunimo chorui, sporto bū
reliui), geriausiai reprezen
tavusiam lietuvius ir Lie
tuvą vienerių metų bėgy
je;

2. 1987 metų premijai 
gauti asmenis ar vienetus 
raštu pasiūlo jaunimo orga
nizacijų vadovybės, jauni
mo grupės, vyresniųjų or
ganizacijos ar paskiri as
menys iki 1988 m. sausio 31 
d. (pašto antspaudas).

3. Premijuotino asmens 
ar jaunimo vieneto tinka
mumui įvertinti sudaroma 
Jury komisija, kurion po 
vieną atstovą skiria Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
jaunimo reikalams vadovas, 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
sąjungos valdyba ir JAV 
Lietuvių Jaunimo sąjunga, 
o du atstovus paskiria 
Kriaučeliūnų šeima.

4. Jury komisija aptaru-

Dabartinė viršūnių kon
ferencija Washingtone aiš
kiai rodo, kad Sovietų poli
tika keičiasi. Sovietų ruo
šiamose spaudos konferen
cijose tiesiog peršama in
formacija apie dabartinius 
pasikeitimus Rusijoje. Tie
sa, tai toli gražu nuo JAV 
konstitucinio laisvojo žo
džio principo, nes ir šios 
Washingtono konferencijos 
metu Maskvoje buvo išar
dytas žmogaus teisių semi
naras ir KGB išvaikė de
monstrantus, reikalaujan
čius emigracijos praplėti
mo.

Iš kitos pusės, būtų nai
vu nepripažinti, kad Sovie
tų atstovų elgesys Wa- 
shingtone yra daug atvires
nis už jų elgesį netolimoje 
praeityje. Geležinė uždan
ga pamažu atsiskleidžia, įsi- 
leisdama net karinių įren
gimų perijodinę inspekciją 
ir jų aiškus noras vesti to
limesnes derybas dėl nusi
ginklavimo, kelia klausimą 
kas iš tikrųjų privertė juos 
prie šių radikalių pasikeiti
mų ? Į šį klausimą specialis
tai veik vienu balsu atsa
ko, kad tą daryti juos ver
čia socioekonominė krizė, 
apie kurią plačiau kalbėjo
me prieš porą metų Dirvos 
puslapiuose.

Norėdamas Sovietų Są
jungą iš šios ekonominės 
krizės išgelbėti, Gorbačio
vas pasiryžo suteikti indi
vidualistinę gamybos inicia
tyvą ir rinkos kainų kom- 
peticiją. Tiesa, tą Gorbačio
vas nori atsiekti neprara
dus kompartijai kontrolę.

Sovietologas prof. Gold- 
monas netiki, kad ekonomi
nis pagerinimas bus Sovie
tuose įmanomas be didesnės 
piliečių asmeninės laisvės. 
Gi šią laisvę Kremliaus val
dovai, drebėdami dėl savo 
imperijos subraškėjimo, ne
toleruos. Tą jie aiškiai pa
rodė, nušalindami Yelčiną 
iš Maskvos kompartijos vir
šininko posto.

Prof. Goldmono pesimiz
mas yra pateisinamas, ta
čiau tai dar nereiškia, kad 
Vakarai neturėtų pasinau
doti dabartine Sovietų sis
temos situacija, privedusią 

si asmens ar vieneto tinka
mumą premijai, ją skiria 
balsų dauguma iki 1988 m. 
kovo 1 d. ir susitaria su 
Kriaučeliūnų šeima dėl pre
mijos įteikimo laiko ir po
būdžio ;

5. Premijai asmenys ar 
vienetai siūlomi raštu, nu
rodant tiksliai premijai tin
kamumo motyvus, ir siun
čiama:

Eugenijaus Kriaučeliūno 
Premijos Komisijai,

13400 Parker Road, 
Lockport, III. 60441. 

juos eiti į kompromisus, 
netgi darant gana dideles 
nuolaidas, žinia, tos jų nuo
laidos buvo laimėtos tvirta 
prez. Reagano politika ir 
stipriu JAV kariniu pasi
ruošimu.

Aršus prez. Ragano poli
tikos kritikas A. Lewis N.
Y. Times užgiria dabartinį 
prezidento laimėjimą ir 
kviečia kitus savo kolegas, 
iki šiol kritikavusius prez. 
Reaganą, šio laimėjimo kre
ditą jam pripažinti. A. L. 
teigia, kad prez. Reaganas 
atsiekė net daugiau negu 
"Taikos advokatai" tikėjo
si, nes jis geriau suprato 
dabartinės padėties realybę 
net ir už labai safistikuotus 
strategijos planuotojus.

Glasnost politika ir Yel- 
čino nušalinimas dar vis 
stipriai komentuojamas so- 
vietijoje. Ekonominės sri
ties žurnalas ”EKO” paskel
bė, kad 30 % sovietų piliečių 
pritaria Gorbačiovo "Peres
troikai", 20% — ne, o 50% 
jų yra šiai politikai neutra
lūs. Toks didelis "neutra
liųjų" procentas yra dėl to, 
kad dalis jų apie tas refor
mas nieko tikslesnio nežino, 
o kiti, žinoma, bijo po Yel- 
čino aferos savo nuomonę 
viešai pareikšti. "Ogonyok” 
laikraščio redaktorius V. 
Korotčas yra vienas iš svar
biausių "Glasnost” propa
guotojų. Dabar jis smarkiai 
susirūpino dėl savo ir kitų 
liberalų likimo. Yelčino įpė
dinis L. *N. Zaikovas iš 
spaudos pareikalavo dides
nio santūrumo kritikuojant 
valdžią. Jis priminė, kad 
"mums nereikia tokių įvy
kių reportažų, kuriuose kri
tikuojamas Sovietų gyveni
mas, bet reikia nuoširdžių 
masės organizatorių: —
mažiau ekspozicijos, dau
giau ortodoksijos". Kas lie
čia "Glasnost", tai ir jos 
autorius Gorbačiovas savo 
viešuose pareiškimuose daž
nai pats sau prieštarauja. 
Šitos politikos vykdyme te
bevyksta kova tarp noro pa
gerinti Sovietų sistemos 
vaizdą Vakaruose iš vienos 
pusės ir kompartijos noras 
kontroliuoti ir mažinti de
batus dėl Glasnost keliamų 
Sovietų sistemos negerovių.

REMKIME TAUTOS FONDĄ
nes tik nuo mūsų priklauso kiek esame pajėgūs 
ginti ok. Lietuvos bylą laisvajame pasaulyje.

Neužmirškime LIETUVOS LAISVĖS IŽDO 
pagerbdami savo artimųjų atmintį ar tvarkydami 
savo palikimų reikalus.

Jūsų auka TAUTOS FONDUI remia ELTA 
biuletenių leidimą 6 kalbomis ir padeda skleisti 
informaciją apie tikrą padėtį ok. Lietuvoje.

Visos aukos atleidžiamos nuo federalinių mo
kesčių, IRS Cert. No. 51-0172223.

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.

P. O. Box 21073
Woodhaven, N. Y. 11421

"Glasnost" ir "Perestroi- 
ka" užsitęs daugelį metų, 
nes surambėjusi komunis
tinė socio-ekonominė politi
ka greitų vaisių nežada. 
Mums ypatingai rūpi Sovie
tų socioekonominės politi
kos raida. Už Lietuvos ribų 
gyvendami mes turime net 
geresnes sąlygas ją studi
juoti ir stebėti, negu kad 
daugumas mūsų tautiečių 
Lietuvoje. Vien tik stebėti 
tačiau šiandien mums nebe
užtenka. Gerai išmąstytoje 
ir vieningoje akcijoje mes 
galėtume daug padėti savo 
broliams tėvynėje, kad jie 
galėtų šią naujai susidariu
sią Sovietijos padėtį tinka
miau išnaudoti Lietuvos ir 
lietuvių labui. Apie tai mes 
jau pašnekame, tik labai ab
strakčiai. Deja, ir tie pa
šnekesiai ir kai kurie ne
drąsūs konkretesni pasiūly
mai mūsuose sutinkami ne 
tik su dideliu nepasitikėji
mų, bet taip pat ir negai- 

ir kitus 
visaip kritikuoti ir niekinti 
yra lengva, tik labai jau ne
sąžininga. Kalbant apie są- 

Tinę, nįeko produktingo ne
nuveikiant, kuomet spar
čiai besikeičianti geografi
nė padėtis ir naujieji So
vietijos vėjai tikrai duoda 
mums Jaug'galimybių kon
krečiai veikti, yra ne tik 
nesąžininga, bet drauge ir 
labai nepatriiotiška. Gi apie 
tėvynėslhėilę ir kovą už ją 
mes daug prišnekam ir vie
ni kitiems "pamokslus" sa
kom. Mažais būreliais susi
metę be didelės reklamos, 
kad ir mažais darbeliais gal 
ir mes šį tą padarytume 
tėvynės labui. Senoji išmin- 
tis sako, kad ir didieji dar
bai prasideda pirmoju 
žingsniu. Jau pats laikas ta 
linkme tą žingsnelį žengti.

lestinga kritika, 
l^iekonedaryti

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
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Londono eskizai .

Ten kur vokiečių bombos krito
Henrikas Stasas

Apskritai tvirtovės kom
plekse be galo daug įvairios 
istorinės medžiagos, kuri 
nebuvo paliesta nei karų, 
nei kitų įvykių.

Per 900 metų tvirtovė 
buvo naudojama įvairiems 
reikalams, čia buvo įsikūrę 
karaliai, čia buvo įkurtas 
zoologijos sodas, ginklų ar
senalai, monetų kalykla, ka
rališkų brangenybių sau
gykla ir kalėjimas. Labiau
siai tvirtovė pagarsėjusi 
savo kalėjimu, nes čia buvo 
įkalinti ir nužudyti aukšti 
valdžios pareigūnai, dvasiš
kiai ir daugelis kitų.

Iš ten kalėjusių asmeny
bių yra minėtinas pirmas 
šio kalėjimo kalinys Ralph 
Flambard — Durham vys
kupas, kuris buvo normanų 
karaliaus finansų ministe- 
dis. Bet būdamas įtakingas, 
turtingas ir gudrus, sugal
vojo būdą kaip iš kalėjimo 
pabėgti. Nugirdęs sargybi
nius, virve leidosi iš antro 
aukšto žemėn. Virvė trū
ko, bet sunkiai nesusižeidęs 
spėjo su savo bendradar
biais ir didele pinigų suma 
pabėgti į Prancūziją.

Paskutinis šio kalėjimo 
kalinys buvo žinomas Hit
lerio pavaduotojas Rudolf 
Hess. Tačiau jo likimas bai
gėsi liūdniau negu pirmojo 
kalinio ir, kaip žinome, jis 
savo gyvenimą užbaigė 
Spandąu kalėjime. Kitas 
įdomls šio bokšto kali
nys buvo sir Walter Ra- 
leigh, garsus anglų jūrinin
kas, avantiūristas, piratas, 
tyrinėtojas. Jis į bokštą pa
teko net trejetą kartų. Ta
čiau trečią kartą patekęs į 
tvirtovės kalėjimą buvo nu
žudytas, nukertant galvą.

Įdomu, kad ne visi kali
niai čia vienodai traktuoja
mi. Kalėjimo viršininkas su 
jais skaitėsi pagal jų turė
tas pareigas civiliam gyve
nime bei pagal jų turtą. 
Aukšto rango asmenys tu
rėjo daugiau privilegijų, ne
gu žemesnieji. Aukštesnio 
luomo kaliniai būdavo aprū
pinami geru maistu, knygo
mis, žvakėmis bei malkomis 
ugniakuriui. Tokiam privi
legijom naudojosi ir Sir W. 
Raleigh. Tad turėdamas ge
ras sąlygas kalėjime parašė 
didelį veikalą — pasaulio 
istoriją.

Tačiau nežiūrint ten tu
rėtų privilegija ilga eilė 
garsių žmonių paliko savo 
gyvybę už storų tvirtovės 
sienų.

Slegiančios čia ne tik sto
ros akmeninės sienos, bet ir 
istorija, kuri už jų vystėsi. 
Per vieną valandą čia ten
ka vadovui labai konden
suotai perteikti 900 metų 
istoriją. Tad nenuostabu, 
kad baigiant turą mėliną- 
raudoną uniformą dėvintis

”Beefeateris” prisipažįsta
pavargęs ir su humoru sako, 
kad nėra lengva pravesti 
turą, kur tiek daug žmonių 
skirtingų amžiumi ir tauty
bėmis.

Ten. kur vokiečiu bombos 
krito

Einant nuo Towerio aukš
tumos į kitą nežymią Lon
dono aukštumą Ludgatde 
Hill tarp didžiųjų plieno ir 
stiklo pastatų prasiveržia 
tikras viduramžių simbolis 
šv. Povilo katedra. Iš aplink 
į dangų kylančių pastatų 
reikia suprasti, kad šis ra
jonas po antrojo pasaulinio 
karo yra atsikėlęs iš griuvė
sių. Tai buvo labiausiai nuo 
vokiečių bombų nukentėjęs 
rajonas.Pagal vietinių žmo
nių pasakojimus jis buvęs 

Parlamento rūmai prie Temzės upės.

sulygintas su žeme. Tik vie
nas toj vietoj monumenta
lus pastatas šv. Povilo ka
tedra čia išliko. Tad dabar 
aplink melsvam stiklui švie
čiant ji čia stovi kaip lai
vas išmetęs inkarą vidury 
jūros.

Savo architektūra impo
zantiškas pastatas. Jos mo
delis paimtas iš didžiųjų 
Italijos bažnyčių. Gal ji ge
riau ir tiktų kur nors prie 
Viduržemio jūros, negu po 
nuolat debesuotu Londono 
dangum. Ten saulė jai su
teiktų daugiau šiltumo ir 
jaukumo. Gilintis į šio mil
žiniško pastato architektū
rines plonybes reikėtų daug 
laiko ir žinių. Galiu tik tiek 
pasakyti, kad tai klasiškas 
ranesanso pavyzdys su to
kia kaip šv. Petro Romoje 
bazilikos kupolą ir dviem 

barokiniais varpinių bokš
tais. Iš gatvės pakyla pla
tūs marmuriniai laiptai į. 
pagrindinį portalą, kurį re
mia aukštos korinto kolo
nos. Frontone vaizduoja
mas Pauliaus atsivertimas 
su dešinėje Petro ir kairėje 
Jokūbo skulptūromis. Pa
kėlus akis Į milžinišką ku
polą. atrodo, kad ji sukasi 
tarp pilkų debesų iškeldama 
vis naujas architektūrines 
detales. Tą iliuziją gal dar 
labiau paryškina kupolos 
balkonu vaikščiodami žmo
nės.

Įėjus į vidų jautiesi labai 
mažas 152 metrų ilgumo 
navoje, kur apsupa stipri 
cėsuma ir spalvotų langų 
šviesos spindulių skrodžia
ma tamsa. Tik įžengus ma
tosi ant grindų užrašas: Dė
kokime Dievui, kad šis me
no kūrinys 1940 metais iš
liko nesugriautas”. Navos 
centre iškyla vidinė kopu- 
los dails, kuri taip pat turi 
balkoną. Kopula iš vidaus 
laikoma masyvių, pilia
strais papuoštų, Korinto 
stiliaus kolonų.

Katedros sienas puošia 
keletas Wattso paveikslų, 
kurių vienas vaizduoja lai
ką, mirtį ir teismą, o kitas 
gerus žmogaus norus. Taip 
pat dar ir keletas kitų dai
lininkų tapybos darbai čia 
iškyla iš pilkų sienų. Ta
čiau daugiausia čia plasti
nio meno, medžio drožinių 
ir geležies dirbinių, šalia 
kitų neoklasikinio stiliaus 
skulptūrų yra ir paties šio 
pastato architekto Ch. 
Wren statula virš kurios 
lotynų kalba užrašyta: 
”Lector si monumentum re- 
ąuires, circumspice”. (Skai
tytojau, jei pageidauji pa
minklo, pasižvalgyk apie sa
ve). Be to nemažai mar
muro ir akmens sarkofagų, 
kuriuose ilsis žymių Angli
jos karvedžių ir valstybės 
vyrų palaikai.

Šv. Povilo katedra kata
likybės centras Britanijoj 
jau nuo 604 metų, kada 
čia buvo pastatyta bažnyčia 
pirmam vyskupui Melitus. 
Tačiau katedra buvo daug 
kartų nukentėjusi nuo gais
ro, daug kartų sunaikinta ir 
vėl atstatyta. Paskutinį 
kartą buvo gaisro sunaikin
ta 1666 metais. Tai buvo 
lemiantis Londonui gaisras, 
kuris čia siautėjo net ket
vertą dienų. Ištisi kvarta
lai žuvo liepsnose, kartu ir 
šv. Povilo kataedra. Naujos 
katedros statybai tada pa
sisiūlė jaunas matematikas 
ir architektas Christopher 
Wren. šiam darbui jis bu
vo rimtai pasiruošęs, nes 
prieš tai jis buvo išvykęs 
į Paryžių susipažinti su 
Notre Dame katedra ir 
Liudviko XIV rūmais. Rim
tai paruošęs katedros sta
tybai, jis spėjo ją ir užbaig
ti iki savo mirties.

Londoniečiai katedrą la
bai mėgsta ir laiko ją savo 
miesto gyvybės ir dvasinės 
stiprybės simboliu. Dauge

lis dar prisimena 1940 me
tų gruodžio 29, kada dau
gybė vokiečių bombų krito 
aplink katedrą ir visa apy
linkė degė, tik kopulos vir
šūnėje dūmuose ir liepsno
se skendėjantis kryžius 
juos stiprino ir guodė.

(Bus daugiau)

RADIJO PROGRAMOS 
VASARIO 16 D.

Amerikos Lietuvių Tary
bos rūpesčiu yra paruoštos 
programos Vasario 16 d. 
minėjimams radijo valan
dėlėms. Lietuviškai įkalbė
jo buvusieji Sibiro kaliniai 
Vytautas Skuodis ir Pau
lius Vaičekauskas( anglų 
kalba — adv. dr. K. Savic
kas, nepriklausomybės lai
kais daug padėjęs, kad lie
tuviai tapo Europos krep
šinio nugalėtojai. Jų kalbas 
radijo valandėlių vadovybė 
gali gauti kreipdamasi. į 
Amerikos Lietuvių Tarybą, 
2606 W. 63 rd Street.

ABRUČIAI ATVYKO Į 
AMERIKĄ

š. m. lapkričio 23 d. buvę 
politiniai kaliniai, Vytautas 
Abrutis ir jo žmona Edita 
Abrutienė su 13-mečiu sū
numi Aidžių atvyko į JAV.

1979 metais Abručiai at
sisakę sovietų pilietybės, 
padavė prašymą emigruoti 
į JAV. 1980 m. balandžio 
mėn. kratos metu jų bute 
rasta anti-komunistinės li
teratūros. Gegužės mėnesį 
Abrutis nuvyko Maskvon 
susitikti su užsienio kores
pondentais, kur jis buvo su
imtas. Nuteistas, jis išbuvo 
2’3 metus kalėjime. Jam 
grįžus iš kalėjimo, po kra
tos jų bute Edita Abrutienė 
buvo suimta ir nuteista 4 
m. griežto režimo stovykla 
ir dviem metam nutrėmimo. 
Būdama Mordavijos (mote
rų) stovykloje, ji labai ak
tyviai reiškėsi su Jadvyga 
Bieliauskiene, u k r ainiete 
Irin Ratušinskayja ir kito
mis politinėmis kalinėmis, 
siuntė prezidentui Reaganui 
sveikinimą jį perrinkus pre
zidentu, rašė protesto laiš
ką Aukščiausiam Prezidiu
mui, ir kt. Abrutienė išleis
ta š. m. gegužės mėnesį, 
metais anksčiau iš nutrė
mimo, nors ji atsisakė pasi
rašyti malonės prašymą.

Abručių kelionę iš Lietu
vos tvarkė Internationai 
Rescue Committee. šiuo me
tu juos globoja jų giminai
tė Washingtone. (E)

GRAŽI KALĖDINĖ 
DDOVANA

Skaitytojams, o ypač vyr. 
amžiaus jaunimui teisinin
ko a. a. Algirdo Leono pa
rašyta romantiška istorinė 
apysaka ”Giedra”. Knyga 
yra 166 psl., kietais virše
liais, kaina $6.00 (šeši) do
leriai su persiuntimu. Ga
lima gauti pas G. Leonienę, 
Sunset Hill Road, N. H. 
03221, taip pat ir Draugo 
adm i ni s traci j o j e, Ch icago j.
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Lietuvis diriguoja
Mesiją

Koncerto klausėsi virš 2000 žmonių

Youngstowno simfonijos 
choras ir orkestras lapkri
čio 28 Edward W. Povvers 
auditorijoje, Youngstowne, 
atliko Handelio oratoriją 
„Mesijas”, kurią dirigavo 
dr. Bronius Kazėnas.

Tai buvo didelis įvykis, 
atskleidęs jauno dirigento 
muzikinę erudiciją. „Paki
liu įvykiu prasidėjo Kalėdų 
muzikinis sezonas ir buvo 
atšvęstas Youngstovvn sim
fonijos choro 35-tasis'gim
tadienis”, rašo muzikos kri
tikas Youngstowno dien
raštyje „The Vindicator”. 
Toliau kritikas pastebi: 
„Dr. Kazėnas, kuris jau 
antri metai yra choro meno • 
vadovas ir dirigentas, dvie
jų ir pusės valandos muzi
kiniame kūrinyje tiksliai 
pabrėžė jo dramatinius as
pektus, ypatingai Kristaus 
gimimo, o vėliau ir Kančios 
dalyje. Dviejų šimtų balsų 
choras parodė puikia jėgą 
masiniame dainavime ir 
muzikinius efektus”.

telėjo skaičiumi ir kokybe, 
jo batutai buvo patikėtas 
ir simfonijos orkestras. Kri
tiko žodžiais choras kaip 
žvaigždė žibėjo, o koncerto 
klausėsi virš 2000 žmonių. 
Iš lietuvių, deja, oratori
jos klausėsi tik šeimos na
riai.

Miela buvo matyti, kai 
pilnutėlė auidtorija susto
jusi plojo ir plojo ir daug 
kartų dirigentą dr. Bronių 
Kazėną kvietė pasirodyti 
rampos šviesoje.

(jst)

Handelio oratorija „Me
sijas”, pirmą kartą atlikta 
1742 metais Dubline, jau 
beveik ištisą ketvirtį šimt
mečio girdima pasaulio mu
zikos salėse ir šventėse. To
dėl yra pavojaus būti paly
gintam su kitais dirigen
tais. Tačiau dr. Broniaus 
Kazėno užmojis susilaukė 
ištisai stiprių pagyrimų. Jo 
profesinis žinoviškumas pa
traukė miesto muzikos mė
gėjus, choras padidėjo, ug-

Vasario 16 gimnazijos mokiniai atlieka programą Lietuvos krikšto jubiliejaus minėjime 
Eichstaette, Vokietijoje.

ybungstown $yniphony
Orchestra

David Effron, Music Director

Saturday evening, November 28, 1987 at 8:30
Edward W. Povvers Auditorium

DR. BRUNO KAZĖNAS, Cuest Conductor

BEVERLEY RINALDI, Soprano

DEBORAH DUNN, Alto

PETER TIGGELAAR, Tenor

JOHN SIKORA, Bass

THE YOUNGSTOWN SYMPHONY CHORUS
Dr. Bruno Kazėnas, Director

GEORGE FREDERICK HANDEL

"Messiah," an Oratorio

Dr. Bronius Kazėnas dirigavęs Youngstowno simfonijos cho
rui ir orkestrui, atliekant Handelio ”Messiah”.

Skaitykit ir platinkit

(in three parts)

Vytautas Bogušis atsako į puolimus
Atviras Vytauto Bo- 

gušio laiškas — atsa
kymas Jaunimo teatro 
vyr. režisierei
Tamulevičiūtei į jos 
1987 rugsėjo 19 straip
snį Literatūroj ir Me
ne.

Daliai

Gerbiama režisiere, nors 
Jūs savo paskvilėlyje „Kie
no vardu?” atstovaujate te
atro kolektyvui, bet nereiš- 
kiate nuotaikų tų darbuoto
jų, kurie kalbėjo rugsėjo 
10-tą dieną KGB inspiruo
tame „pasmerkime”, bet 
nepasmerkė nei manęs, nei 
pačios demonstracijos.

Jūs kalbat apie Pirosma- 
nošvilį — tai bemokslis 
žmogus, sukūręs meno še
devrus. Aukštųjų mokslų 
nebaigė nei žemaitė, nei 
Stalino ruporas M. Gorkis. 
O T. Vaižgantui tai netruk
dė dėstyti Vytauto Didžio
jo universitete. Rugpjūčio

RASINIŲ KONKURSAS
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga skelbia RAŠINIŲ 

KONKURSĄ JAUNIMUI. Temos — 1. NE LIETUVOJE GIMU
SIO JAUNIMO PAREIGA LIETUVAI, ir 2. KAIP IŠLAIKYTI 
JAUNIMĄ AKTYVŲ LIETUVIŠKOSE ORGANIZACIJOSE.

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga kviečia ir skatina visą 
lietuvišką jaunimą (iki 35 m. amžiaus) dalyvauti konkurse. 
Tema turi būti bent penkių (5) mašinėle spausdintų puslapių. 
Lituanistinių mokyklų mokytojai bei įvairių organizacijų va
dovai, yra prašomi paskatinti jaunimą rašyti anksčiau minė- 
tom temom.

Konkurse dalyvaujantiems bus skiriamos trys premijos:

I. — $250.00
II. — $150.00
III. — $100.00

Premijų paskirstymui, jury komisija bus sudaryta ir paskelbta 
vėliau.

Tema turi būti pasirašyta slapyvardžiu. Kartu su tema, 
prisiųsti ušklijuotąvokąsu vardu; adresu, ir amžiumi. Konkur
so rašiniai turi būti prisiųsti iki sausio mėn. 15 d., 1988 m.,

- sekančiu adresu; Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, 
c/o Vida Jonušienė, 12500 Pawnee Rd., Palos Park, 
III. 60464.

23-tą dieną tikrai niekas 
neatstovavo ir nekalbėjo 
bailiosios inteligentijos var
du, o kūrybinė inteligentija 
„drąsiai” reiškiasi spaudo
je ...

Tikrai neatstovavau Jūsų 
kolektyvui ir niekas ten 
darbo kolektyvas neat
stovavo — tai juk neval- 
diška demonstracija! Ap
maudu, kad bandos instink
tas, baimė taip giliai įsišak
nijo net ir kultūros kūrėjų 
sąmonėje.

Puikiai žinot, kas man 
užkirto kelią į aukštąją. Bet 
geriau turėti vidurinės mo
kyklos atestatą, savo nuo
monę, principus, sąžinę, ne
gu aukštosios diplomą ir 
vykdyti svetimą valią ...

Ir ką Jūs galit spręst, ko
kie žmonės buvo susirinkę 
paminėt Hitlerio-Stalino au
kų iš pigaus filmo-montažo, 
kuris s tetruko nepilnas 5 
minutes?!

Tik netvirtinkite, kad sa
vo politiniu niekučiu nusi
pirkote valdžios leidimą iš
vykti gastrolėms į Ameri
ką. Suprantamas „pasmer
kimo” organizatorių tikslas 
— sutrukdyti Jaunimo te
atrui garsinti Lietuvos var
dą pasaulyje!

Teisinatės, kad vykdėme 
kažkieno valią, to reikala
vo Jaunimo teatro, Lietu
vos interesai! O ar ne Tary
bų Lietuvos interesų var
dan šimtai tūkstančių lie
tuvių buvo ištremti į Sibi
rą, jų tarpe ir Jūsų motina, 
broliai ?!!

Pasakojote, kad Jūsų mo
tina prakeikė tironą Stali
ną. Nemanau, kad esate to
kia naivi ir nesuprantate, 
jog Jūsų simboliškas pa- 
skvilėlis tai gėlių puokštė 
ant Stalino kapo!

Vytautas Bogušis



Nr. 46 — 6 DIRVA 1987 m. gruodžio 17 d.

Įamžinti gyvenimo siekiai ir kuklumas

A.A. Dr. Antano Rudoko 20 metų mirties sukaktis
Vytautas Kasniunas

Kai vėlinių dienoje suži
bo žvakių jūra ir vėjo pu
čiamos liepsnos bangavo, 
niūraus bei liūdno rudens 
priešpetyje prie vieno kapo 
sklido žodžiai: "Kapinėse 
mirusiesiems skiriami mal
dos žodžiai dalinami lygiai 
visiems, čia nebėra turtin
gųjų ir beturčių, garbingų
jų ir negarbingų. Dangaus 
karalystėje visi lygūs. Tik 
mums, lankytojams, pasi
žiūrėti kapinėse pastatyti 
gražūs, puošnūs paminklai, 
tarp kurių rikiuojasi ir kuk
lūs, lyg prieš visus nusiže
minę, maži paminklėliai, su 
žeme lygūs, tik su gyveni
mo datomis ir pavardėmis”. 
Toks kuklus paminklas, ak
meninė lentelė yra ir ant 
dr. A. Rudoko kapo. Dvide
šimt metų lankė tą kapą ve- 
lionies žmona Stefaniją, 
mirties metinių progomis 
paskirdama dvidešimt pre
mijų žurnalo ”Laiškai Lie
tuviams” kasmet skelbia
miems rašinių konkursams, 
skirtiems jaunimui. Įamži
no jo vardą Tautos ir Lie
tuvių fonduose, o šiais me
tais minint mirties dvide
šimtmetį, stambia auka 
Įamžino Į Krištanavičiaus 
fondą. Tai nevystančių gė
lių žiedai, išpildymas dr. A, 
Rudoko gyvenime turėtų 
siekimų dalį.

Dr. Antanas Rudokas 
jaunystės dienose, studijuo
damas universitete įsijungė 
i lietuvišką visuomeninį 
darbą, p r i k 1 a u sydamas 
komp. Antano Vanagaičio 
vedamam chorui ir vaidy
bos rateliui. Brendęs Va
nagaičio vadovautoje pla
čios apimties lietuviškoje 
veikloje, įsijungė į tautinį 
darbą. Kai 1940 m. Lietuva 
buvo okupuota, grįžo į JAV 
ten gyvenę Amerikos pilie
čiai, atsivežė iš tėvų žemės 
ten veikusių jaunimo orga
nizacijų tradicijas ir jas 
perkėlė į laisvą kraštą. Taip 
Chicagoje gimė jaunimo or
ganizacija Jaunoji Lietuva, 
kurios vienas iš steigėjų ir 
ilgametis pirmininkas buvo

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

A. A. dr. Antanas Rudokas

dr. A. Rudokas. Taip pat 
nuo pirmųjų veiklos dienų 
jis įsijungė į Amerikos Lie
tuvių Tarybą ir 10 metų bu
vo Chicagos skyriaus valdy
bos generalinis sekretorius. 
1949 m. įsteigus Amerikos 
lietuvių tautinę sąjungą ak
tyviai įsijungė į jos veiklą 
ir organizavo Chicagos sky
rių, ilgą laiką ėjo įvairias 
pareigas. 1959 m. buvo iš
rinktas ALTS centro valdy
bos nariu, o 1961 m. Tary
bos nariu. Jis buvo įrikiuo- 
tas į Chicagos žymiųjų tau
tininkų eiles, kurie tada 
būrėsi prie žurnalo ir radi
jo "Margučio” štabo.

Tautinė idealogija buvo 
jo visuomeninio gyvenimo 
išeities taškas. Tautininko 
vardas, įrėžtas Amerikos 
lietuvių visuomeninėje veik
loje nuo pačių pirmųjų or
ganizacijų pradžios, įmin
tas šimtmečio sulaukusia
me Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje sambūryje, puo
šė jo visą veiklą. Ir kai Chi- 
cagdje buvo atkurta Korp! 
Neo-Lithuania veikla, idea- 
loginiai suaugo su jos tiks

lais bei uždaviniais ir rėmė 
jos darbus, kviečiamas skai
tė paskaitas jaunųjų akade
mikų korporantų rengiamo
se vasaros stovyklose, kar
tais pasilikdavo kuriam lai
kui stebėdamas jų veiklą. 
1961 m. lapkričio 11 d., me
tinėje šventėje, LST Korp! 
Neo-Lithuania buvo išrink
tas garbės filisteriu, įjung
tas kitų garbės filisterių 

įeile: Juozas Bačiūnas, dr. 
i Juozas Bartkus, dr. Stepas 
/ Biežis, konsulas dr. Anta- 
\nas Kalvaitis, Genovaitė 
IModestavičienė, gen. Povi- 
Uas Plechavičius.

Dr. Antanas Rudokas 
mums švyti pavyzdžiu kaip 
reikia aukotis, dirbti lietu
viškoje veikloje. Be eilės 
kitų organizacijų, būdamas 
giliai religingas jis priklau
sė bažnytinėms ir religi
nėms organizacijoms, viso
keriopai rėmė parapijų lie
tu viską veiklą. Su Vaižgan
tu galėjo pasakyti, kad už 
viską labiausiai mylėjo Lie
tuvą — tėvų žemę. Buvo 
giliai įsigyvenęs į adv. An
tano Olio dažnai kartctą pa
sakymą : "Mylėkime savo 
motinėlę Lietuvą”. Tauti
nės minties kelią jungė su 
švyturiuojančia būdo savy
be — įgimtu tyru toleran
tiškumu. Kuklus gyvenimo 
dienose, pasirinko ir kuklų 
įamžinimą mirusiųjų mies
te. Gruodžio 18 d. 8 vai. ry
to Nekalto Prasidėjimo baž
nyčioje bus atnašaujamos 
šv. Mišios minint dr. Anta
no Rudoko 20 metų mirties 
sukaktį. Mes prisiminsime 
jį maldose, prisiminsime ir 
nueitą lietuvišką kelią. 
Draugiškumas ir nuoširdu
mas puošė jo gyvenimo ke
lio rodyklę, širdingai ger
bė kitų įsitikinimus, giliai 
laikėsi savo nusistatymų.

Ar džiaugiasi širdis ties Triumpho vartais,
Ar liečia Eiffelį dangus,-
Žinau, prie bokštų akmeninės kertės
Kraujuj parklupdavo žmogus...

iekni bažnyčių bokštai, lengvos arkos, 
,Linksmų fontanų sūkurys...

j! 0 man po minią klaidžioti apkarto
’ Didingam ir šauniam - Pari3.

Veltui laibi platanai Scine’ai guodės, 
Kad baigsis nerami diena,
Aušroj sutemo meilės žodis, 
Lyg Mona Liza šypsena.

Pašiurpęs vėjas blaškos gelsvuos soduos, 
Ir plaukia, plaukia ta minia...

0 tėviškės laukai, o pievos šaltam gruode 
Tesups jūs melancholija mane;

Kur liūdnos dainos vėl užklydęs garsas 
jį.;i Paguos mane tamsioj nakty,

|j Kur vėl nušvitusios man mielo kaimo varsos 
'lį Ir lapai praeities bus atversti ...

Genovaite Židonytė

Praskrendančio 
paukščio sparnu.

Sukaktuviniai įvykiai su
silaukia didelio dėmesio. 
Daug pareina nuo to kas 
juos nori minėti. Kai kurie 
praeina užmiršti, kai kurių 
niekas nenori atsiminti. O 
štai vienas nedidelis įvykė
lis. Kuris turėjo būti pami
nėtas 1986 m. bet primirš
tas. Tad kad ir pasivėlinus 
reikia priminti.

1946 m. Paryžiuje sauje
lė lietuvių džiaugsmingai 
įsijungė į "Šviesos” sam
būrį. Tam Įvykiui paminė
ti, išleido leidinį. Leidinyje 
sakoma, kad išleido Pary
žiaus lietuvių akademinės 
j a u n u o menės "Šviesos” 
samb’ūris — savo buvimo 
dienoms Paryžiuje prisi
minti.

Leidinys primityvus, bet 
ir labai įdomus. Jeigu tai 
būtų anglų ar prancūzų, bū
tų mokama pasakiškos su-

Dail. Vlado Vijeikio raižiniai 
Paryžiuje išleistame leidinėly
je.

Tuščių kalbų nemėgo, švy
tėjo kuklumu. Jo vardas 
įrašytas mažame akmens 
paminkle, bet giliai žmonos 
ir draugų bei kolegų širdy
se.

mos. Todėl, kad jo buvo iš
leista labai mažas skaičius. 
Ir kažin kiek dabar likę?

Leidinys buvo pavadin
tas "Praskrendančio paukš
čio sparnu”. Gal todėl, kad 
Paryžius nebuvo iš tėvy
nės išstumtų žmonių pasku
tinė stotis. Tai buvo tik 
p r a s krendančio paukščio 
brūkštelėjimas.

Šiame leidinyje lietuvių 
draugas prancūzas Dr. 
George Matore savo straip
snį baigė: "Tad, drąsos, 
draugai! Dabartinė jūsų 
kova, taip kaip ir didvyriš
kas lietuvių gynimasis nuo 
vidų ramžiais užplūdusių 
mongolų gaujų, — yra ko
va už laisvę ir kultūrą. Ji 
gali baigtis tik pergale.” 

šio leidinio bendradar
biai : Stepas Mackevičius, 
Bronys Raila, Genovaitė ži
donytė, Kordelija Jasutytė, 
Dr. George Matore, J. Ras
tenis, Vladas Vijeikis, Vyt. 
Arūnas, Algirdas J. Grei
mas, J. Dočkus, Bazilijus 
Kučinskas.

Ir buvo praskrista pro 
Paryžių, tą nuostabų mies
tą, ir pabraukta sparnu. 
Paryžius nepajuto, bet mes, 
ten buvę, įbrėžėme į savo 
širdis paukščio sparnu. Ir 
kas gi užmiršta praskridi- 
mą pro Paryžių ? V. V.

FEDERAL, STATĖ & CI- 
VIL SERVICE Jobs 
$14,877 to $63,148/Year, 
Now Hiring! CALL JOB 
LINE 1-518-459-3611 
Ext. F 5810 H for info. 
24 HR. (45-47)
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Lietuvos krikšto sukakties minėjimas
Chicagoje Antanas Juodvalkis

JUBILIEJAUS 
PAMALDOS

Krikščionybės atnaujini
mo 600 metų sukaktis Chi
cagoje pradėta Padėkos mi- 
šiomis, kurios vyko šv. An
tano bažnyčioje, Cicero, III. 
Šią lietuvių bažnyčią pa
šventino palaimintuoju pa
skelbtas arkiv. Jurgis Ma
tulaitis. Mišias koncelebra- 
vo trys lietuviai vyskupai 
— P. Baltakis, OFM, V. 
Brizgys ir A. Deksnys, pa
mokslą pasakė marijonų 
vien uolijos provincijolas 
kun. V. Rimšelis, MIC, gie
dojo vietos parapijos nedi
delis choras, diriguojamas
M. Prapuolenio, vargonavo
VI. Maželis ir M. Motekai- 
tis. Dalis maldų buvo įterp
ta angliškai ir ispaniškai.

Lietuviams skirtos pagr. 
mišios buvo atnašaujamos 
1987. XI. 28 d. 12 vai. švč. 
Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje, Marųuette Par
ke, Chicagoje. Be minėtų 
trijų lietuvių vyskupų, pri
sidėjo lenkų kilmės vysku
pas Alfred Abromowicz ir 
dalyvaujant 26 lietuviams 
kunigams, celebravo iškil
mingas mišias už Lietuvą, 
Pamokslą pasakė vysk. An
tanas Deksnys iš Vokieti
jos, gražiai giedojo parapi
jos nemažas 60 asmenų cho
ras ir solistai, vadovaujami 
muziko Antano Lino ir Ka
zio Skaisgirio. Vargonavo 
Mary Helen Mondeikaitė- 
Kutz. Buvo įjungtas ir Her
kulio Strolios vadovauja
mas kamerinis orkestras. 
Pamaldose dalyvavo dido

kas būrys vėliavų, Bažny
čioje iškilmės baigtos Lie
tuvos himnu.

Iškilmės buvo įspūdin
gos ir didingos, žmonės ne
tilpo bažnyčioje, o giedamos 
giesmės suteikė pasigėrėji
mą ir džiaugsmą.

Minėjimas apvainikuotas 
1987. XI. 29 d. (sekmadie
nį), 3 vai. pamaldomis, įvy
kusiomis šv. Vardo kate
droje, Chicagoje. Mišias 
atnašavo ir pamokslą pasa
kė kardinolas Joseph Ber
nardin, koncelebru o j a n t 
vyskupams ir puskapiui lie
tuvių kunigų. Giedojo jung
tinis choras: Lietuvos vy
čių (vadovas Faustas Stro- 
lia), Clevelando Dievo Mo
tinos parapijos choras (va
dovė Rita Kliorienė), įsi
jungus dainos vienetui "Už
dainuokim”, Dainavos an
samblis (vadovės Rasa Pa- 
skočimienė ir Emilija Sa- 
kadolskienė) ir seselių ka- 
zimieriečių choras (vadovė 
seselė Theresa Papsis). 
Vargonavo Robert Mockus. 
Taip pat dalyvavo liaudies 
instrumentų vienetai: bir
bynininkai (vadovas Balys 
Pakštas) iš Chicagos ir 
kanklių orkestras iš Cleve
lando (vadovė Ona Mikuls
kienė).

Muziką Faustą Strolią 
p r a v ažiuojančiai mašinai 
sužeidus, chorams dirigavo: 
Rita Kliorienė, seselė The
resa Papsis ir Emilija Sa- 
kadolskienė. žvakių eiseną 
(liturginius judesius) atli
ko tautinių šokių Grandies 
ansamblio nariai, vadovau

jami Irenos Smieliauskie- 
nės. Pamaldos baigtos di
dingai nuskambėjusia Mai
ronio giesme — Apsaugok 
Aukščiausias.

Ir katedroje pamaldos bu
vo įspūdingos, kuriose da
lyvavo pilnutėlė erdvi ka
tedra — pora tūkstančių 
žmonių, daugiausia lietuvių.

LITERATŪROS 
VAKARAS

Paskaita ir literatūros 
vakaras įvyko 1987 m. lap
kričio 27 d. Marijos aukšt. 
mokyklos auditorijoje. Pa
skaitą skaitė kun. dr. A. 
Paskųs tema "Į ką mus 
kviečia tautos krikštas”. 
Savo kūrybą skaitė komi
teto skelbto konkurso lai
mėtojai — poetas kun. Leo
nardas Andriekus ir drama
turgas Anatolijos Kairys. 
Premijas įteikė Lietuvių 
Fondo pirm. Marija Reinie
nė ir Ateitininkų federaci
jos vadas Juozas Polikai- 
tis. Be jų, šiame vakare sa
vo kūrybą skaitė poetai — 
Kazys Bradūnas ir Bernar
das Brazdžionis ir rašyto
jas Česlovas Grincevičius.

Pasigesta moterų ir jau
nesnių veidų. Klausytojų 
buvo mažoka.

SIMFONINIS 
KONCERTAS

Krikščiopybės minėjimo 
komiteto sudarytoje pro
gramoje, simfoninis koncer
tas laikytinas vienu iš svar
biausių, o gal ir didžiausiu 
renginiu, ne tik išlaidingu- 

mo skalėje, bet ir kultūriniu 
įvykiu. Pasamdyti 70 as
menų simfoninį orkestrą ne 
kiekvienas įstengia. Tuo la
biau, kad ir užpildyti salę, 
reikia muzikos mėgėjų.

Rengėjų pastangos sudo
minti lietuviškąją visuome
nę įvykstančiu koncertu 
skelbimais per spaudą ir ra
diją, iki pat paskutinių die
nų, nedavė teigiamų vaisių, 
nes bilietų pirkimas labai 
pamažu judėjo. Koncertuoti 
apytuščioje salėje, būtų bu
vę nesmagu rengėjams ir 
programos atlikėjams.

Ir koks buvo malonus nu
stebimas, kai įėjus į salės 
prieangį, jautėsi susigrūdi
mas, o prie kasos langelio 
stovėjo tiršta ir ilga eilė. 
Taip paskutinę minutę pri
sipildė Morton mokyklos 
erdvi, talpinanti pustrečio 
tūkstančio klausytojų, au
ditorija ir rengėjų nuotaika 
pragiedrėjo. O galėjo įvyk
ti, kaip literatūros vakare!

Koncerto programą atli
ko Lietuvių operos choras ir 
simfoninis orkestras, diri
guojamas Arūno Kaminsko. 
Pradėjo su Vlado Jakubėno 
(žodžiai B. Brazdžionio) De 
Profundis ir Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio sim
fonine poema JŪRA. Tai il
gokas veikalas reikalaująs 
didelio orkestro ir įsijauti
mo. Jūra liūliavo, ošė, tai 
audringai bangos dauž£ 
krantus, o vėjas švilpė ir 
laužė laivų bures. Kompozi
cija ir atlikimas paliko di
dingą įspūdį.

Pertraukos metu, pokal
biai ir pasigėrėjimo nuotai
kos sukosi apie jaunojo di
rigento sugebėjimą ir pui
kų valdymą didžiulio or
kestro.

Po pertraukos išgirdome 
Kazimiero Viktoro Banaičio 
operos Jūratė ir Kastytis 
(libretas Bronės Buivydai- 
tės) pirmą veiksmą. Įsi
jungė ir solistai: Dana 
Stankaitytė, Daiva Mongir- 
daitė, Timothy Teerer ir 
Marius Prapuolenis.

Koncertas užsklęstas Ju
liaus Juzeliūno aranžuota 
Maironio daina — Lietuva 
Brangi, virtusia antruoju 
Lietuvos himnu.

Ne viskas ir ne visiems 
paliko vienodas nuotaikas. 
Vieniem patiko vienas da
lykas, kitiems — kitas, bet 
visumoje koncertas buvo 
geras ir parodė lietuvių su
gebėjimą suruošti plataus 
masto renginį.

• Lietuvių Tautinių Na
mų Chicagoje naujoji va
dovybė, nuomoja atnaujin
tas patalpas organizacijoms 
bei šeimyniniams rengi
niams : pokyliams, pietums, 
sus irinkimams. Turtingas 
valgiaraštis (meniu). Tar
tis: tel. 460-2123 I. Kriau- 
čeliūnienė, tel. 598-4662 V. 
Jonušas. Tautinių Namų 
tel. 436-8500 (naujas).

• Artėjančių švenčių pro
ga, gimtadienio ar šiaip ki
tomis progomis, užsakykite 
savo tėveliams ir vyresnio 
amžiaus draugams laikraš
tėlį "Pensininką”, kuris 
juos lankytų kas mėnesį. 
Jame rasite žinių iš socia
linės globos įstaigų, įvairių 
sveikatos patarimų, bei 
šiaip įdomių žinučių. Prenu
merata metams tik 10 dol. 
Amerikoje ir Kanadoje. Už
sienyje 16 dol. Užsakymus 
siųskite: PENSININKAS, 
2711 West 71 Street, Chi
cago, UI. 60629.

NELAIME Marija Tūbelyfe-Kuhlmanienė [3]Novelė

- Mane pateisinti?! Ar tu neužgirdai ką 
aš tau sakiau?! ... - ir Audrė staiga suprato: 
Gediminas įtarė, kad ji nuo laiptų buvo nusi
ritus tyčia, kad neįstengdama ilgiau grumtis 
su šia triuškinančia dilema ji buvo nutarusi 
išrišti ją desperatišku būdu.

- Nejaugi tu tikrai manai, kad aš būčiau 
galėjusi šitaip ... šitaip nuožmiai pasielgti?

- Gal ... Kai aplinkybės prispyrė tave prie 
sienos ...

- Patikėk, susimildamas patikėk, kad tai 
buvo nenumatyta nelaimė! Ir nenustok vil
ties, kad mes, jei Viešpats to panorės, galė
sime turėti dar kitą vaikutį ...

Tačiau Gediminas jai visvien nepatikėjo. 
O vaikų jie kažkodėl irgi daugiau nebesusi- 
laukė. Iki šiol taip darnus Jurkūnų vedybinis 
gyvenimas, neįšlaikydamas įtampos, pradėjo 
kasdien vis daugiau irti.

Jau ir pirm iškalbingumu nepasižymėjęs 
Gediminas dabar visai nutilo ir pradėjo kas 
vakarą vis vėliau ir vėliau grįžti iš savo įran
kių įmonės. O Audrė darėsi vis liūdnesnė, 
ir liūdnesnė. Pagaliau, nebeįstengdama il
giau pakęsti vyro apsiniaukusios tylos ir jo 
akyse nuolat matomo priekaišto, ji susikrovė 
į lagaminą drabužius ir atsisveikinusi su nu
stebusiu, bet nebandančiu jos sulaikyti vyru, 
sėdo į savo raudoną forduką ir išvažiavo. Pir
miau pas draugę Portlande, o paskui pas 
pusseserę į New Yorką. Gi tenai...

Čia Audrės apsimąstymus pertraukė mie
gamajame pasirodęs Gediminas.

- Štai ir tavo ’kromas', - prieš ją išrikiuo
damas visus tris jos lagaminus, tarė jis. - Vi
sus savo drabužius kabink į mūsų didžiąją 
spintą. Kaip matai, ji dabar visai tuščia. Tau 
išdulkėjus į New Yorką, aš persikėliau mie
goti į apatinį svečių kambarį Tu gi žinai, 
koks aš neramydla būnu naktį, vis keliuosi - 
tai šaldytuve ko nors paieškoti, tai pavartyti 
kokią knygą, žurnalą, - o iš ten man arti ir į 
virtuvę, ir į mano kabinetą. O ir tau čia vie
nai bus ramiau.

Audrė, visa parausdama, pasilenkė prie 
artimiausio lagamino. Štai ji - Gedimino pa
prašyta pas jį vėl sugrįžti - galvotrūkčiais par
lėkė namo, o dabar pasirodė, kad jis jos iš 
tikrųjų visai nebenori... <■

Todėl gal ir nenuostabu, kad kai Audrė tą 
vakarą atsigulė į jų - dabar atrodančią tokią 
plačią ir tuščią - lovą, ją ir vėl užgulė grau
dulys. Gal ir buvo teisi jos pusseserė Ramu
nė, jai patardama tuo tarpu dar negrįžti pas 
Gediminą.

- Jam vos pafnojus tau pirštu, tu viską 
čia palikdama tuojau ir bėgi, - sakė ji. - Man 
rodosi, kad vertėtų jį priversti tavęs kiek il
giau palūkėti. Neužmiršk, kad jis tave penkis 
metus tuo savo nepagrįstu įtarimu yra prikan
kinęs. Be to, jis tikrai neprapuls, o tu čia gi 
esi tuo tarpu visai neblogai įsitaisiusi: turi 
įdomią savo srities tarnybą, nors ankštoką, 
bet j aukų butuką, na, o ir Šarūną Valiulį! Tai 
gi, geriau neskubėk.

Tačiau Audrė staiga pasijuto labai pasiil

gusi Gedimino, ramios ir didingos Oregono 
gamtos, Vyturėlio berželio ir savo erdvaus na
mo. O Šarūnas? Tiesa, išvaizdus, net šešetą 
metų už ją jaunesnis, anot jo - iš pirmo žvilgs 
nio pamilęs ... Bet dabar visa tai jai staiga 
ėmė rodytis nutolę, nebesvarbu. Svarbu te
buvo tik kaip galima greičiau pilnai susitai
kyti su Gediminu, kaip nors ir vėl atkurti jų 
kadaise tokį damų vedybinį gyvenimą.

Audrė pasirėmė ant alkūnės ir, prasi
skleidusi užuolaidą, įsižiūrėjo į juodą, gausin
gomis rudens žvaigždėmis ryškiai nusagstytą 
dangų.

- Kodėl mes mažyčiai, nereikšmingi žmo
gučiai esame linkę taip negailestingai viens 
kitą kankinti? - liūdnai pagalvoj o j i.

Bet kai maža, tarytum ant smailios eglės 
viršūnės žaismingai nutūpusi žvaigždutė ro
dos mirktelėjo jai padrąsinančiai sidabrine 
akute, Audrė staiga ir vėl atgavo savo įgimtą 
optimizmą. Iš tikro! Jai bent šį kartą nerei
kėjo taip iš sykio pulti į neviltį! Ar jai sugrį
žus namo Gediminas neatrodė tuomi laimin
gas? Ar jis nebuvo su ja ne tik mandagus ir 
atydus, bet net meilus? Taigi, nebent tarp jų 
įvyktų koks naujas, nenumatytas konfliktas, 
galimybės pilnam susitaikymui buvo tikrai 
palankios.

•••

Bet deja, tas nenumatytas nesusiprati
mas tarp Gedimino ir Audrės iškilo jau labai 
netrukus. Ir ne tiek iškilo, kiek prie jų prisė
lino kažkaip iš pasalų. Viskas prasidėjo Jur
kūnams linksmai sode beskinant paskuti
niuosius raudonus obuolius.

(Bus daugiau)
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Maskvoj iš lėktuvo išli
pus ir einant į aerodromo 
pastato salę, kur 'karuselė' - 
arba judantis diržas - atne - 
ša keleivių bagažą, laisvai 
slenksčio neperžengiama. 
Turistus pasitinka, vos ne už 
rankovės patempdami, pas 
save po vieną pasikviečia 
uniformuoti, kepurėti rau- 
donsiūliai, paso ir vizos kon
trolieriai. Toks keleivių gau 
dymas primena Čikagos 
Maxwell gatvės prekybinin
kus, kai besivaržydami jie 
pirkėjus pas save tempia.

Kontrolierių nemažai. 
Jiems yra pastatytos specia
lios būdos. Kontrolierius įei 
na į tą būdą, o keleivis lieka 
lauko pusėje, už stiklinės 
sienos. Būdoje yra lenta, at
stojanti stalą. Nuo jos iki 
stiklinės sienos dalies yra 
plaštakos plautumo siauras 
tarpas. Per jį turistas turi 
padėti ant tos lentos pasą ir 
vizą, o taip pat tas tarpas yra 
tam, kad kontrolierius ir 
turistas vienas kitą girdėtų, 
jei prireiks kalbėti. Čia pa
minėtina, kad laisvajame pa
saulyje viza arba leidimas 
kurion nors valstybėn va
žiuoti yra įrašoma arba ant
spauduojama pase. Sovietų 
Sąjunga daro kitaip. Vizai 
gauti, reikia jiems duoti 4 
fotografijas. Viza išrašoma 
dviejuose egzemplioriuose, 
atskiruose lapuose - kiek
viename tas pats tekstas - ir 
priklijuota po vieną keleivio 
fotografiją. Kur jie padeda 
kitas dvi fotografijas - tai jau 
Sovietų Sąjungos valstybinė 
paslaptis. Išvažiuojant iš 
Sovietų Sąjungos, vizos la
peliai atimami.

Pasą ir vizą paėmęs kon 
trolierius pasideda ant kelei
viui nematomo padėklo, gal 
ant lentynos ar stalelio. 
Žiūri jis žemyn, žiūri į ke
leivį. Suprantama, jog pasi
žiūrėjęs į fotografiją stebi, 
ar tas pats asmuo prieš jį sto
vi. Jei tikrintojas ko klausia, 
tai tik rusiškai, nepaisant, ar 
jo klausimas suprastas, ar 
ne.

Vienas lietuvis, šiek 
tiek rusiškai suprantąs, bet 
kalbėti praktikos neturįs, sa
kėsi buvęs kiek ilgiau negu 
kiti keleiviai prie būdos pa
laikytas: kontrolierius užsi
spyręs vis tvirtinęs, kad jei 
iš Lietuvos išvykai 1944 me
tais, tai turi mokėti rusiškai. 
Kamantinėj amas lietuvis tik 
galvą į šalis sukinėjęs, tuo 
rodydamas, kad rusiško 
klausimo nesuprantąs. O 
kontrolierius vis kažkokio 
dokumento reikalavęs, net 
pirštu ant tos lentos nubrėž
damas formą. Pagaliau kon
trolierius, padaręs piktoką 
miną, išėjęs iš savo būdos ir 
gretimoj būdoj buvusio rau- 
donsiūlio paklausęs, kaip 
angliškai tas dokumentas 

vadinasi. Anas tik ranka 
mostelėdamas rusiškai pasa
kęs, jog nereikia. Taip ta 
paso kontrolė ir pasibaigusi, 
bet turistui likę klausimai: 
kodėl vienas saugumo valdi
ninkas primygtinai kažin ko 
reikalavo, o kitas jam paaiš
kino - ’nenado'. Kitaip sa
kant, kodėl iš turisto rei
kalavo ko nereikia?

Paso ir vizos kontrolę 
praėjusieji įleidžiami į erd
vią patalpą, kurion diržas 
atneša bagažą. Jį pasiėmus 
stojama į eilę, laisvai pasi
renkant bet kurį iš kelių 
muitininkų. Ir rankinis, ir 
sunkusis bagažas peršviečia
mi. Muitininkui reikia pa
duoti ir deklaraciją, kiek ir 
kokių pinigų atsivežei. Pra
sideda bagažo tikrinimas, 
kuriam standarto nėra: vieni 
keleiviai tik apklausinėjami 
ką vežasi, šiek tiek pažiūrimi 
jo daiktai, bet kai kam besi- 
vežamus drabužius ar daik
telius iščiupinėja, iškrato.

Mačiau vienam turistui 
liepė kelnių diržą nusiimti. 
Muitininkas nuėmė sagtį, 
diržą grąžino. Sagtis buvo 
plati, metalinė, o tokiose bū
na ar koks paveiksliukas ar 
įrašas įspaustas, panašiai 
kaip vokiečių kareivių 'Gott 
mit uns'. Kas to keleivio 
sagtyje neleistino buvo, ne
mačiau. Keleivis nelietuvis. 
Viena turistė, nuodugniai 
krečiama, sakiusi muitinin
kei, kad ji nežmoniškai daik
tus verčia. Muitininkė atsa
kiusi, jog toks jos darbas, 
taip jai įsakyta, o jei įsaky
mo nevykdysianti, būsianti 
nubausta.

Tad taip, apie 4-tą va
landą pavakary Maskvon 
atskridę, po trejetos valandų 
jau buvome 'laisvi' - visas 
kontroles perėję.

I VIEŠBUTĮ 
VAŽIUOJANT

Inturisto autobusai ke
leivius ir jų bagažą nuvežė į 
Cosmos viešbutį. Tai 1980 
metų olimpiadai pastatytas 
naujas, gan moderniškai 
įrengtas viešbutis. Pakeliui 
iš aerodromo pravažiavome 
dešinėje kelio pusėje įdomų 
statinį: didžiuliai balkiai su
kryžiuoti ir žemėje įccmcn- 
tuoti. Primena kadaise spau 
doje buvusį prancūzų Maži
no linnijos įcementuotų sto
rų geležų - tankų kliūčių pa
veikslą. Palydovė aiškino, 
jog ties ta vieta raudonoji ar
mija sustabdė Hitlerio armi
jų žygį į Maskvą. Net pri
dėjo, jog raudonosios armi
jos narsumui pagelbėjo ir 
nepaprastai šalta žiema. Tos 
kryžiavonės esančios žuvu- 
siems kariams paminklas. 
Pridėta labai daug gėlių.

Pakeliui labai daug miš
kų ir parkų. Daug autobusų 
ir troleibusų, bet keleivinių 

e
automobilių mažoka. Mieste 
kilometrais tęsiasi prie elek
tros stulpų prijungtos vielos 
su daugybe elektros lempu
čių. Protarpiais iš lempučių 
padarytas junginys žvaigždės 
forma. Taigi, labai paprasta 
ir praktiška: kai tik kokia 
tarybinė šventė - paleidžia 
elektros srovę ir iliuminacija 
gatava! Amerikoje irgi mėgs 
stamos iliuminacijos Kalėdų 
laikotarpyje ar kitokiomis 
progomis, bet kai iškilmių 
laikas pasibaigia, nuimamos 
ir visos dekoracijos.

Cosmos viešbučio prie
angyje du sargai: vienas be 
kepurės, be ginklo, unifor
muotu švarku, antrasis - ke
purėtas, lyg ir milicininko 
uniformoje, su pištalietu ant 
diržo. Be leidimo nieko į 
viešbutį neįleidžia. Turistai 
gauna kambario kortelę, ji 
atstoja leidimą ir pasą, 
paliktą viešbučio administra- 
cijoje.Gavus registracijos ar
ba kambario kortelę, reikia 
eiti prie kitų tarnautojų raktui 
gauti. Vienus siunčia į deši
nę, kitus į kairę, priklauso
mai kurioje viešbučio pusėje 
yra skirtas kambarys.

Nors ekskursijos vado
vai lietuviškai aiškino kur 
raktą paimti, bet viena eks
kursantė nesuprato. O čia 
pat ir informacijos stalas - 
viena informatorė telefonu 
kalba, kita popierius varto. 
Turistė angliškai paklausė, 
kur ta vieta raktui gauti. Na, 
informatorė ir pademonstra
vo 'mandagumą', bardamosi 
ir pakeltu balsu užrėkdama, 
jog ji čia esanti ne tam, kad 
aiškinti, kur raktai išduoda
mi. "Pamokslą' baigusi mos
telėjo ranka, tardama, eik ten 
ir rasi.

Taip, prieš 9 valandą va 
karo - po ilgo skridimo, po tų 
kontrolių ir stovinėjimo - ne
mažai nuovargio pagautų tu
ristų skubėjo išsitiesti lovoje, 
nebeieškodami nė vakarie
nės.

KAI DRUSKOS NUO 
CUKRAUS NEATSKIRI

Vakarienė erdvioje sa
lėje. Ilgi stalai užkanda ap
krauti. Trys moterys - geros 
mitybos, kaip ir tinka prie 
maisto dirbančioms - seka 
valgytojus ir kai tik kuris 
užkandą baigia, pakeičia 
lėkštę ir daugiau valgių ant 
stalo krauna. Manau, kad nei 
maistu, nei patarnavimu ne
galėjo kas nors skųstis. Tik 
prisipažinsiu, kad vienu mo
mentu apsižioplinau. Nepas
tebėjau, jog arbatai ant stalo 
yra gabalinio cukraus fabriko 
įpakavimo popieriuje. Prieš 
akis buvo indas su baltu bira- 
lu ir arbatinis šaukštelis įdė
tas. Maniau, kad tai smulkus 
cukrus ir įsidėjau į arbatą. 
Nagi, druska! O greta sėdė
jusioms moterims buvo juo
ko, kad druskos nuo cukraus 

neatskiriu. Sustabdžiau pro 
stalą praeinančią patarnau
toją ir pasakiau, jog apsiri
kau. Ir toji lyg nusišypsojo, 
paėmė mano pasūdytą arbatą, 
nusinešė ir atnešė kitą puo
duką.

Paslankiojau po viešbu
čio barus. Jų nemažai. Kai 
kurios patalpos labai išpuoš- 
os, įvairiaspalviai spinduliai 
besikeiteliodami apšviečia 
šokėjus, o orkestras visą lai
ką tik 'rok' trenkia. Šokėjų 
kamšatis, tai vis įvairių kraš
tų turistai linksminasi.

Ryte 4:20 vai. suskamba 
telefonas. Tik du žodžiai: 
'God morning'. Vadinasi, 
laikas keltis ir 5 vai. autobu
sas išveš į aerodromą kelio
nei į Vilnių.

Šeremetjevo aerodromas 
didelis, padalytas į Nr. 1 ir 
Nr. 2 . Vienas jų skirtas 
tarptautiniam susisiekimui, 
kitas vietiniam. Mus nuvežė 
į vietinio susisiekimo. Kai 
po dešimties dienų grįžome 
iš Vilniaus, tai vėl atskrai
dino į vietinį aerodromą ir 
autobusais iš čia nuvežė į 
tarptautinio susisiekimo ae
rouostą (taip čia vadina) skri
dimui į Skandinaviją.

PUSRYČIAI 
AERODROME

Iš Cosmos viešbučio iš
važiavome be pusryčių. Ae
rodrome kiek lukterėjome In
turisto patalpose, atskirti nuo 
vietinių keleivių. Perėjome 
bent dvi tokias sales, kur vie
tiniai, laukdami vietos skridi
mui, pasieniais ir ant suolų 
snaudžia, nuobodžiauja. Iš 
vieno jų laukiamojo aiškiai 
matyti valgyklos salė, skirta 
turistams. Baltos staltiesės, 
lėkštės, valgiai išdėstyti: 
kiek turistų, tiek porcijų.

Ir štai du vyrai ir moteris 
atsisėdo prie staliuko, kur 
uždengtas staltiese, bet nei 
lėkščių, nei valgių. Kiti jau 
valgo, o tie snapso. Pritrūko 
kantrybės ir moteris nuėjo 
virtuvėn pasiskųsti, jog kiti 
valgo, o jie negauna.

Išėjo, matyt, valgyklos 
vyresnioji užsigavusi ir, vos 
ne vos susilaikiusi nuo rusiš
kųjų ’matiuškų', ėmė garsiai 
bartis. Ko norite? Ranka ro
do: prie to stalo yra laisva 
vieta, ten prie ano irgi ... Sės 
kit prie kitų ir valgykite! 
Taip tas konfliktas ir baigėsi, 
nes trijulė susirado vietas 
tarp kitų turistų, o viršininkė 
poteriaudama' nuėjo į virtu
vę.

Iš Maskvos į Vilnių, o 
taip pat ir atgal iš Vilniaus į 
Maskvą, skridome nedideliu, 
keliasdešimt keleivių talpos 
lėktuvu. Švarus, tik grindų 
kilimai vietomis laisvi ir su
sisukę į 'dešrą'. Panašių vie
tų buvo ir Vilniaus modemiš
kojo Lietuvos viešbučio vie
name koridoriuj, kur kilimas 
po kojomis slankiojo.

Šiaip ar taip, bet tas vie
nos nakties postovis Mask

voje atrodo nesusipratimu ir 
sovietinės tvarkos kūrybinis 
išradimas. Tegul jau valdžiai 
ir nesvarbu, kad keleiviai turi 
stovinėti ir vargti, bet juk ne
mažai ir valdžios darbininkų 
dublikacijos. Cosmos įregis
truoja, vienai nakčiai aptar
nauja, išregistruoja, vežioja, 
o Vilniuje vėl tokia pat regis
tracija - turistų ir valdžios 
tarnautojų gaišatis.

Girdėjau kalbų, jog esa
ma projektų po karo statytus 
Vilniaus aerodromo pastatus 
- o dabar vietomis gerokai 
aptrūnėjusius - perstatyti, ae
rodromą padidinti, pritaikyti 
tarptautiniam susisiekimui. 
Bet tai gal tik žmonių spėlio
jimai ir nuogirdos.

AGITACINIAI PLAKATAI 
IR ŠŪKIAI

Išeiviai, kurie Lietuvoje 
gyveno per pirmąją sovietinę 
okupaciją, atsimena įvairių 
įvairiausius Staliną ir komu
nistų partiją garbinančius 
plakatus ir šūkius. Stalino 
nebėra, bet - ir Maskvoje, ir 
Lietuvoje - plakatų gausybė. 
Vis raginimai ir pažadai vyk
dyti kompartijos nutarimus ir 
kt. Pratariau vienam kaunie
čiui sakydamas, kaip nenusi
bosta tuos propagandinius 
šūkius ant sienų ir kitur iš
rašyti, bei drobėse išrašytus 
ištempti. Atsakymas buvo 
toks. Tik pagalvok, kiek 
žmonių į šį 'meną' įvelta: vie
ni projektuoja, kiti nutep- 
lioja, treti senus plakatus 
nuėmę naujus deda. Masė 
žmonių į tuos darbus įtraukta 
ir visi geras algas gauna, 
darbas lengvas. Tai kam gali 
toks darbas nusibosti? 
Nesvarbu, kad dažnas praei
vis į plakatus pažiūrėjęs nu
sispjauna, bet jų kūrėjas iš to 
minta.

HIRING! Govemment 
jobs — your area. $15,000- 
$68,000. Call (602) 838- 
8885. Ext. 1753. (46-3)

SHEET 
METAL 

LAYOUT
Day Shift

Requires minimum of 5 years ex- 
perience making detailed sheet 
metai layouts of various sizes 
and intricate shapes.
Progressive eleetronies company 
offers good salary and generous 
benefits,

APPLY IN PERSON, 
or call REGINA TRACY 

201-595-4442
Intervievvs daily

8 am to 3 pm
MOSLER

Electronic
Systems Division

415 Hamburg Turnpike 
Wayne, N. J. 07470

Equai opportunity employer, nr f 
<44-46)

Wanted Journeymen
or lst Class Skilled 

Plastic Injection Mold Makers 
Tool Makers

Mold Sėt Up Operators 
CNC Machine Programmers 

Steady work for quaiified help and 
benefits.

Call 215-331-7252
(44-3)
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Los Angeles lietuviai paminėjo 
kariuomenės šventę

Lapkričio 28 d., Los An
geles Lietuvių radijo valan
dėlės programos vedėjas 
žurnalistas Vladas Bakūnas 
gražiai paminėjo Lietuvos 
kariuomenės šventę. Kalbė
jo Ramovėnų pirm. Vladas 
Šimoliūnas. Duota reikš
minga ir jdomi gen. Stasio 
Raštikio kalbos ištrauka, 
pasakyta per radiją Lietu
vos kariuomenės 50 metų 
sukaktį švenčiant.

Sekmadienį, 10:15 vai. 
ryto šv. Kazimiero parapi
jos kieme įvyko vėliavų pa
kėlimas, kuriame su vėlia
vomis dalyvavo ramovėnai, 
birutietės, šauliai ir šaulės 
bei Los Angeles visuomenė.

10:30 vai. Iškilmingas šv. 
Mišias atnašavo ir pritai
kintą pamokslą pasakė dr. 
prel. V. Bartuška. Mišių 
metu giedojo bažnytinis 
choras, kuriam vadovavo 
komp. Bronius Budriūnas.

12:15 vai. p. p. šv. Kazi
miero parapijos salėje pra
sidėjo akademija - minėji
mas.

Minėjimą pradėjo ramo
vėnų pirm. Vladas šimoliū
nas, įnešus vėliavas, sol. 
Stasė Pautienienė sugiedo
jo Amerikos himną. Pirm. 
Vladas šimoliūnas savo 
įžanginiame žodyje trum
pai paminėjo Lietuvos ka
riuomenės reikšmę ir jos 
didelį vaidmenį, kuriant 
Lietuvos Nepriklausomybę.

Tarti žodį pakvietė Lie
tuvos generalinį garbės 
konsulą Vytautą Čekanaus
ką, ALTo pirm. Antaną 
Mažeiką, Tautos Fondo ko
miteto pirm. Mykolą Nau
jokaitį, LB Vakarų Apygar
dos pirm. Angelę Nelsienę 
ir American Legion 6th 
Area vice commander Vy
tautą Vidugirį. Visi kalbė
tojai sveikino kariuomenės 
šventės proga, didžiai ver
tindami savanorių nepri
klausomybės kovas, jų dar
bą ir pasišventimą.

Pirm. Vladas šimoliūnas 
prieš pakviesdamas pagrin
dinės kalbos prelegentą KA
RIO redaktorių Balį Rau
gą, pastebėjo, kad Balys 
Raugas — Lietuvos kariuo
menės karininkas, baigęs 
1938 metais P. L. P. Karo 

AJA.
Dr. JONAS JURGILAS

Gyveno Rancho Santa Fe, Kalifornijoj.
Po ilgos ligos mirė 1987 m. lapkričio 21 d., 9 vai. vak., 

sulaukęs 81 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Skaudvilės valsč., Jakštų kaime. Ameri

koje išgyveno 38 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stasė, duktė Jovita 

su šeima, sesuo Marija su šeima ir giminės Lietuvoje ir 
Meksikoje.

Laidotuvės įvyko lapkričio 25 d. Po gedulingų pamaldų 
Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje, Los Angeles, buvo 
palaidotas Forest Lawn, Glendale kapinėse, Kalifornijoj.

Nulūdę žmona, duktė, žentas, anūkės ir sesuo.

Mokyklos 19 laidą. Mėgo 
rašyti ir didžiai vertino 
spaudą, šioje srityje yra 
daug atlikęs, išleidęs kny
gas, redagavęs spaudą. Pla
taus masto visuomeninin
kas.

Prelegentas savo gerai 
paruoštoje kalboje supažin
dino klausytojus su mūsų 
kariuomenės įkūrimu, jos 
sunkias ir vargingas nepri
klausomybės kovas. Tų ko
vų reikšmę ir laimėjimus. 
Nepriklausomybės laikų ka
riuomenės vaidmenį ir pa
skutiniųjų dienų išgyven
tus skaudžius pergyveni
mus.

Susirinkusių kalba buvo 
šiltai priimta, savo ploji
mais pagerbtas preligentas.

Sekė meninė dalis, kuri 
susidėjo iš žodinės ir mu- 
zikalinės dalies. Aktorė Ra
munė Vitkienė gražiai va
dovavo programai įterpda
ma eilėraščius, o solistai 
Stasė Pautienienė ir Vincas 
šaras padainavo keletą dai
nų. Solistams akompanavo 
muzikas Aloyzas Jurgutis. 
Solistai ir aktorė gražiai at
liko meninę dalį. Jiems vi
siems publika nuoširdžiai 
plojo.

Šios šventės proga buvo 
užbaigtas ”KARIO” žurna
lo išlaikymui piniginis va
jus. Pirm. Vladas Šimoliū
nas pakvietė birutiečių 
pirm. Nelę Apeikienę, šau
lių vadą Juozą Pažėrą ir ra
movėnų ižd. Antaną Bulo
tą, kurie įteikė visų trijų 
organizacijų surinktas au
kas.

Minėjimas baigtas Lietu
vos himnu.

Po minėjimo visi buvo 
pakviesti apatinėn parapi
jos salėn vaišėm. Svečiai ir 
dalyviai džiaugėsi gerai 
pravestu minėjimu.

Antanas Mažeika

KELIONĖ LAIVU Į 
MEKSIKOS RIVIERĄ
Grupė Los Angeles lietu

vių, lapkričio mėnesyje, bu
vo išvykę ekskursija laivu 
į Meksikos Rivierą. Tai bu
vo, bene pirmoji, lietuvių 
grupinės ekskursija laivu,

Kariuomenės šventės programos atlikėjai. Iš kairės: ramovėnų pirm. V. Šimoliūnas, muz. 
A. Jurgutis, akt. R. Vitkienė, Sol. S. Pautienienė ir sol. V. Šaras. VI. Gilio nuotr.

aplankiusi šią kurortinės 
Maksikos dalį.

Astuonių dienų kelionėje, 
aplankė Puerto Vallarta, 
Mazatlan ir Cabo San Lucas 
vietoves. Kiekviena vietovė 
savotiškai įdomi ir charak
teringa. Gražiausi gamtos 
vaizdai yra Cabo San Lucas, 
kuris randasi pačiam gale, 
bato aulo pavidalo iškyšu
lyje, Kalifornijos įlankoje.

Puerto Vallarta yra ku
rortas ir Amerikos filmų 
kompanijų mažasis Holly- 
woodas. čia filmų aktoriai, 
kaip Elizabeth Taylor ir ki
ti, turi įsigiję savo vilas ir 
praleidžia žiemą.

Mazatlanas industrijos ir 
vėžių gaudymo centras. Di
delis pasirinkimas sidabro 
išdirbinių. Vyrauja įvairių 
rūšių ir formų, jūros srai
gių ir augmenijos prekyba. 
Klimatas švelnus. Tempe
ratūra tarp 80-95 laipsnių. 
Kelionė buvo įspūdinga ir 
romantiška. Sutiko keleivių 
iš daugelio pasaulio kraš
tų. Turėjo progos daug kar
tų paminėti Lietuvos vardą.

Visi grįžo su puikiais 
įspūdžiais ir planais ateity
je aplankyti naujas vieto
ves.

Ekskursijoje dalyvavo 
Julija ir Emilis Sinkiai, Al
fonsas ir Vladas Pažiūros, 
Valerija Kaminskienė, Aud-

Los Angeles lietuvių grupė išvykoje laivu į Meksikos Rivie
rą. Iš kairės: Vladas Pažiūra, Audronė Kazlauskienė, Julija Bin
kienė, Valerija Kaminskienė, Jonas Kutra, Alfonsą Pažiūrienė, 
Vytautas Šeštokas ir Emilis Sinkys.

Japono įspūdžiai
Didžiausiame Japonijos 

dienraštyje Yomiuri Shin- 
bun spalio 17 dienos nume
ryje tilpo reportažas iš ke
lionių po Sovietų Sąjungą 
ir jos okupuotus kraštus: 

"Sovietų revoliucija po 70 
metų. Aš buvau nustebin
tas matydamas daugelį pri
vačių taksių Lietuvos res
publikos mieste Vilniuje. 
Ten yra apie 700 privačių 
taksių ir apie tiek pat val
diškų. Keliaudamas po Bal. 
tijos kraštus, jaučiau neru- 
sišką atmosferą ir privati
nės iniciatyvos principus, 
daugybė privačių taksių, 
restoranų ir vedybų biurų, 
kurie pradėjo savo komer
cinę veiklą. Vienas psicho- 
terapistas įsteigė savo pri
vatinę kliniką. Jis dirba vie- 

ronė Kazlauskienė, Jonas 
Kutra ir ekskursijos vado
vas Vytautas šeštokas.

(vš)

• D. ir V. Burokai, Los 
Angeles, u ž p r enumeravo 
Dirvą V. Mikli u i, Honolulu, 
ir S. Burokui, Ashville.

Sveikiname naujus skai
tytojus.

iš ok. Lietuvos
noje Vilniaus priemiesčio 
ligoninėje, o vakarais ir 
laisvomis nuo darbo dieno
mis aptarnauja pacientus 
savo klinikoje, šis daktaras 
pasakojo, kad pasirodžius 
žinutei vietos laikraštyje 
apie klinikos atidarymą, per 
šimtą pacientų jam telefo
ną vo, ko pasėkoje esąs tiek 
užimtas., kad nebeturįs lai
ko net su šeima pabūti.

Už leidimą kliniką laikyti 
jis valdžiai turįs mokėti 230 
rublių, o visa kita esąs jo 
uždarbis.

Jo alga ligoninėje esanti 
170 rublių mėnesiui, kuri 
nepasiekia net normalaus 
darbininko vidurkio.

Panagrinėję jo patyrimą 
galime suprasti kliūtis pri
vačių bendrovių veikimui:

1) Privatūs taksiai už ga
zoliną moka dvigubai negu 
valdžios taksiai.

2) Privatūs restoranai 
jiems reikalingus produk
tus gali pirkti tik laisvoje 
rinkoje, kame kainos yra 
žymiai aukštesnės negu val
diškoje.

3) Privačios bendrovės 
laikomos laisvalaikio užsi
ėmimu. Privačių bendrovių 
tikslas esąs ne uždarbio di
dinimas privatiems asme
nims, bet suteikti piliečiams 
geresnį patarnavimą — aiš
kino Jankauskas, Lietuvos 
Komunistų Partijos Eko
nominio Skyriaus direkto
rius. .

To viso akivaizdoje pri
vačių bendrovių pasiseki
mas neatrodo viliojantis."

(Igk)

SECURITY

Due to rapid expanslon 
in the greater Harttord 
area, we have an Im- 
mediate need for quali- 
fied field supervisors, 
dispatcher and securi- 
ty officers. Ali shifts 
available, above aver- 
age wages, uniforms 
provided, medical 
benefits and lite insur
ance. To qualify you 
mušt be over 19 years 
of age, a high school 
graduate or GED, have 
your own telephone 
and transportation. 
Contact Ogden Securi- 
ty, 21 Šilas Deane Hlgh- 
vvay, Wethersfleld, CT 
06109. Monday-Frlday, 
9ani-4pnx. (203) 522- 
8711. EOE. (46-5)
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Kariuomenės šventės minėjimas 

St. Petersburge

JAV pik. lt. Kęstutis Gedminas sako, kad 
Lietuvos laisvė tai ne tolimas sapnas...

š. m. lapkričio mėn. 19 
d. Romo Kalantos šaulių 
kuopa suruošė iškilmingą 
Lietuvos kariuomenės mi
nėjimą. Nors oras buvo ir 
nepalankus, tačiau susirin
ko apie 170 žmonių. Scena 
buvo papuošta dail. J. Juo
džio pieštais Lietuvos ka
riuomenės ir valstybės sim
boliais. Minėjimui vadova
vo kuopos pirm. V. Ged- 
mintas. Įnešus Romo Ka
lantos ir Jūrų šaulių kuopų 
ir Lietuvos Vyčių koupos 
vėliavas, sugiedota Ameri
kos ir Lietuvos himnai. Po 
kun. J. Gasiūno invokaci- 
jos, atsistojimu buvo pa
gerbti žuvusieji Lietuvos 
laisvės kovose. Minėjime 
dalyvavo ir buvo pagerbti 
savanoriai kūrėjai, gyveną 
St. Petersburge: maj. L. 
Virbickas, B. Daukantas ir 
Petras Koncė. Jie. uždegė 
žvakutes prisiminti kritu- 
siems kovos draugams. Sa
vanoris kūrėjas J. Punkrys 
dėl ligos negalėjo dalyvauti.

Paskaitą skaitė svečias, 
Amerikos Aktyviosios Ar
mijos pulk. Įeit. Kęstutis 
Gedmintas. Paskaita buvo 
jdomi istoriniais faktais bei 
pareiškimais dėl atgavimo 
Lietuvos laisvės.

Meninei programai va
dovavo J. Gerdvilienė, D. 
Mackialienė ir S. Vaškys 
padeklamavo tai dienai pri
taikintų einlėraščių. Sol. O. 
Armonienė padainavo tris, 
o vyrų vienetas penkias dai
nas, akompanuojant A. Ma
teikai.

žemiau spausdiname pik. 
lt. Kęstučio Gedmino pa
skaitos ištraukas.

1918 metais lapkričio 23 
dieną gimė Nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenė. Nau
ji Lietuvos pulkai greit 
ruošėsi karui, nes bolševi
kų raudonosios armijos vie
netai jau žygiavo Į Lietu
vos teritoriją. 1919 m. sau
sio 5-tą, bolševikai užėmė 
Vilnių. Lietuvos valstybė 
buvo dideliam pavojuje. 
Lietuvos nauja koalicinė 
valdžia, vadovaujama mi
nisterio pirmininko Mykolo 
Sleževičiaus, sušaukė visus 
lietuvius ginti naują vals
tybę. Vyrai pradėjo rinktis 
dideliais būriais ir sustipri
no esamąsias kuopas ir ba- 
talijonus. Sudidžiuliu pasi
ryžimu ir narsumu, Lietu
vos pulkai atrėmė bolševikų 
puolimus ir stūmė juos 
lauk iš Lietuvos. 1920 m. 
liepos 12 taika buvo pasira
šyta Maskvoje, šita taika 
buvo labai svarbi Lietuvai, 
nes šioj taikoj Sovietų Są
junga pripažino Lietuvą 
kaip nepriklausomą valsty
bę ir aiškiai nubrėžė Lietu

vos rubežių su Rusija. Tai 
svarbiausia priežastis kodėl 
mes minėjom kariuomenės 
šventę, nes be mūsų kariuo
menės, rusai nebūtų pripa
žinę Lietuvą nepriklauso
mą, nebūtų nustatę rube
žių ir būtume buvę paverg
ti 20 metų anksčiau. Gaila, 
kad mūsų kariuomenė netu
rėjo laiko atsikvėpti, nes 
bolševikius vyjant lauk iš 
Lietuvos, lenkai užėmė Vil
nių. Ir vėl lietuvių kariuo
menė gynė mūsų laisvę ir 
brangią žemę ...

1940 metais, komunistai 
neturėjo jokios intencijos 
gerbti tos taikos, kuri buvo, 
pasirašyta 1920 m. Maskvo
je. Ta taika, davė Sovietam 
laiko susiorganizuoti ir su
stiprinti savo kariuomenę, 
šį kartą, sovietai buvo pa
siruošę ir birželio 15 d., 
raudonoji armija okupavo 
Lietuvą be kautynių. Gali
ma sakyti, kad tai buvo ge
nerolo Vitkausko nuspren
dimas nekovoti prieš Sovie
tus. Tas Vitkausko spren
dimas net ir dabar plėšia 
daugelio lietuvių širdis. Ko
dėl mes neparodėm komu
nistam ir pasauliui, kad 
mes nepasiduosim be žiau
rios kovos? Kodėl mes lei
dom sovietam vėl mus oku
puoti be pasipriešinimo?

Leiskit man dabar trupu
tį pasvarstyti tuos du klau
simus. Aš nemanau, kad 
Vitkausko intencijos buvo 
visai blogos. Istorijos kny
gos rašo, kad Vitkauskas 
buvo truputį pakrypęs į kai
rę. Gal jisai manė, kad jei 
leis Lietuvą sovietams oku
puoti be pasipriešinimo, tai 
gal mes galėsim, kaip nors, 
atstatyti valdžią, — nors ta 
valdžia būtų socialistinė. 
Daugelis mūsų net ir dabar 
sakom, kad mes praradom 
Savo savigarbą, kad neko- 
vojom 40-tais metais. Pa
galvokit dabar, kas būtų 
atsitikę, jei mūsų trys pės
tininkų divizijos būtų susi
tikę sovietų armiją karo 
lauke? Be jokio klausimo, 
mūsų kariai būtų kovoję su 
milžinišku narsumu iki pat 
galo ... Ir būtų buvęs ga
las mūsų kariuomenei tais 
metais. Mums nereikia de
juoti apie savigarbą ar nar
sumą. Lietuvos istoriją ga
lima skaityti kaip roma
ną, apie mūsų didvyrius 
Mindaugą, Gediminą, Kęs
tutį, Vytautą ir visą litani
ją kitų ir apie jų kovas su 
kryžiuočiais, lenkais, šve
dais, rusais, totoriais ir t.t. 
Visa Europa žinojo, kad 
Lietuva • buvo galingiausia 
valstybė Europoje ir kad 
lietuvis buvo geriausias ir 
narsiausias karys.

Vitkausko sprendimas 
1940-tais metais pagimdė 
Lietuvai naują, kariuomenę 
— partizanų kariuomenę. 
Daugelis karininkų ir ka
reivių pasitraukė į miškus. 
Tarp 1940-tų ir 1957-tų me
tų, organizuoti partizanų 
vienetai kovojo prieš NKVD 
ir sovietų vienetus. Komu
nistai gerai žinojo, kad be 
laisvo pasaulio paramos, 
partizanai negalės ilgai iš
silaikyti. Po 17-kos metų, 
kai partizanai baigė aktyvų 
pasipriešinimą, 80 tūkstan
čių komunistų žuvo gintaro, 
krašte. 50 tūkstančių par
tizanų; paaukojo gyvybes, 
už Lietuvos laisvę. Ar mū
sų trys divizijos būtų galė
jusios padaryti komunistam 
tiek nuostolių karo lauke?.. 
Ar būtų mūsų kariuomenė 
išsilaikius 17 metų ? ... Ko 
mes dejuojam apie savigar
bą ar narsumą. Mūsų ka
riuomenė kovojo prieš ko
munistus ne porą dienų ar 
savaičių, bet 17 metų!..

Lietuva yra daug nuken
tėjus per amžius. Jei ne ka
ras, tai okupacija. Pirma — 
carai, o dabar komunistai... 
Tai kokia mūsų ateitis?.. 
Ar Lietuva amžinai pasiliks 
po komunistų pjautuvu?.. 
Ne ... Lietuva vėl bus lais
va, tik nežinom kada. Pa
saulio politiniai reikalai nu
spręs laiką ir tie politiniai 
įvykiai nebūtinai atsitiks 
Lietuvoj ar net Europoj... 
Tai kokie įvykiai išlaisvins 
Lietuvą ? .. Pirma, visi gal
voja, kad pasaulinis karas. 
Taip, pasaulinis karas galė
tų išlaisvinti Lietuvą, bet 
šansas pasaulinio karo yra 
labai mažas. Nei Amerika, 
nei sovietai nenori pasauli
nio karo, nes abu šonai la
bai nukentėtų ir gal net su
naikintų pasaulį, kaip kad 
mes jį dabar žinom, su ato
miniais ginklais. Varšuvos 
pakto tautos yrą labai stip
rios. Yra didelis skirtumas 
tarp jų dviejų ...

Jei būtų pasaulinis karas, 
ar gali Sovietai pasitikėti, 
kad lenkų, rytų Vokietijos, 
Čekoslovakijos, Jugosla vi
jos ir Vengrijos, aš tik pa
miniu didesnes kariuome
nes, parems Sovietų armi
jas karo lauke? 1956-tais 
metais vengrai labai skau
džiai pamokino rusus. Po 
antro pasaulinio karo, rusai 
paliko savo divizijas Ven
grijoj. Per dvyliką metų tos 
divizijos susigyveno su ven
grais. Kai sukilimas prasi
dėjo, vengrų kariuomenės 
vienetai parėmė sukilėlius 
ir net rusų pora vienetų su
simušė su NKVD daliniais. 
Komunistai atitraukė tas 
divizijas iš Vengrijos ir po

JAV pik. lt. Kęstutis Gedminas

vieno mėnesio, atvyko nau
jos tankų divizijos iš Mon
golijos numalšinti sukilimo. 
Vengrai išmoko tą, ką Lie
tuvos partizanai jau senai 
žinojo, kad be laisvo pasau
lio paramos, sėkmingas su
kilimas yra neįmanomas. 
Nuo to laiko sovietai nelei
džia savo divizijom perilgai 
sėdėt vienoj vietoj. Vengrų 
sukilimas pastūmėjo sovie
tus išformuoti ir grynus 
lietuvių vienetus.

Amerika prarado gerą 
progą išlaisvint pavergtas 
tautas 1956-tais metais. 
Amerika, tik baigus karą 
Korėjuje, nenorėjo rizikuo
ti kariauti su sovietais. 
Amerikos militarinė jėga 
buvo labai silpna, ir patys 
žmonės nenorėjo karo. Gai
la, kad Afganistanas neat
sitiko 1956-tais metais. Ru
sai tada būtų turėję kovoti 
Afganistane ir Vengrijoje 
ir apsaugot rubežių su Ki
nija. Neramumai Lietuvoj 
ir Lenkijoj tada būtų galėję 
padidėti į pilnus sukilimus. 
Rusija nebūtų galėjus at
remti militarinį spaudimą 
iš vis pusių.

Kalbant apie dabartinį 
pasaulį ir militarinius bei 
politinius didžiūnus, vis kal
bam apie Ameriką ir Sovie
tiją. Mes pamirštam, kad 
yra pasaulyje miegantis sli
binas. Kinija, dabar turinti 
apie vieną bilijoną žmonių, 
yra stipriausia militarinė 
jėga pasaulyje, žiūrint tik 
į kareivių skaičių, tai apie 
6 milijonus karių. Dabar 
įsivaizduoti kokia armija 
būtų, jei Kinija mobilizuo
tų visą tautą? Kinijos ar
mijos skaičius būtų arti 
šimto milijonų karių. Ar 
gali rusai laimėti karą prieš 
tokia armiją? Aš nemanau! 
Rusų militarinė jėga būtų 
padalinta tarp tolimųjų ry
tų, Europos ir Afganistano. 
Ar nebūtų geras laikas su
kilimam? ..

Reikia ir į artimuosius 
rytus pažvelgti. Kaip Ira
nas ir Irakas paveiks pa
saulio militarinė lygsvarą? 
Jei militarinės lygsvaros 
palankumas yra Rusijai, 
galėtų pasinaudoti tą proga 
užimt Iranu naftos laukus. 
Amerika jokiu būdu, neleis
tų taip atsitikti, nes be Ar

timųjų Rytų pigios naftos, 
Amerikos industrija ir mi
litarinė jėga būtų smarkiai 
paveiktos. Artimųjų Rytų 
karas greit išsiplėstų į pa
saulinį karą, nes ne tik 
Amerika ir Sovietai, bet ir 
Europos tautos vartoja ara
bų naftą. Būtų dar viena 
proga Lietuvai išsilaisvint.

Mes žinom, kad laisvė 
Lietuvai yra įmanoma, bet 
ar mes esame pasiruošę ko
vot už tą laisvę? . . Ne, mes 
lietuviai laisvam pasaulyje 
neesam pasiruošę. Kiek iš 
mūsų čia šiandien grįžtų į 
Lietuvą kovoti su ginklu? 
Gal maža saujelė, — ne dėl 
to, kad nėra noro, bet, kad 
daugeliui amžius nebeleis. 
Lietuvos laisvę iškovos Lie
tuvos jaunimas. Mums lie
ka pašalpos darbas. Užsie
nio lietuvių organizacijos 
turės apginkluoti ir finan
siniai šelpti mūsų naują ka
riuomenę. Ar yra net viena 
lietuvių organizacija, kuri 
galėtų dabar nupirkti nors 
viena amerikiečių naują 
M-l Abrams tanką, kuris 
kainuoja 3 milijonus dole
rių?.. Mums reikia šian
dieną, ne rytoj; kiškit ran
kas į kišenes, į pinigines ir 
aukokit ne dešimkes, bet 
šimtines, kad mūsų fondai 
greitai augtų, kad būtų ta 
priemonė su kuria mes lai
mėsim Lietuvos laisvę. Tas 
fondas turi būt vartojamas 
tik karo laiku pirkti gink
lus ; — pirma — mūsų par
tizanam, o paskui mūsų 
naujai kariuomenei.

Lietuvos laisvė, tai ne to
limas sapnas. Ateis ta die
na, kada vėl reikės pakelti 
ginklus. Bus vėl duotas pir
mas įsakymas ir gims mūsų 
nauja kariuomenė. Vėl ple
vėsuos trispalvė ant Gedi
mino kalno be raudonos 
žvaigždės.

Prieš 24-rius metus aš 
stojau į Amerikos kariuo
menę. Mokinausi, kaip su
organizuoti partizanų kuo
pas ir batalijomis, kaip juos 
manevruoti kovoje, ir moki- 
naus rusų armijos taktiką. 
Aš moku, kaip padaryti 
bombą iš miltų, kaip sunai
kinti rusų tanką be raketų. 
Aš norėjau mokintis rusų 
kalba, o ne vietnamiečių.

(Nukelta į 11 psl.)
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SUNNY HILLS
LIETUVOS SPORTO 

ŽVAIGŽDEI VLADUI 
ADOMAVIČIUI 70 METŲ

Jam gimti lemta buvo ne 
tėvynėje, bet pirmo pasau
linio karo tremtyje, viduri
nės Rusijos, prie Okos upės 
esančiame Orio mieste, 1917 
m. 11-20 d.

Jau tais laikais, dėl bado, 
šeima turėjo trauktis net 
į Sibirą. Iš ten, įsikūrus Lie
tuvai, grįžo į Panevėžį, o 
vėliau persikėlė į Kauną. 
Augo trijų brolių ir dviejų 
seserų šeimoje.

Tėvui Kaune įkūrus lito
grafijos įmonę joje padėjo 
dirbti, kartu mokėsi ir spor
tavo.

Mokslus ėjo ”Aušros” 
berniukų gimnazijoje, o 
brandos atestatą gavo, iš 
Liet. Mokytojų Prof. S-gos 
Kauno gimnazijos suaugu
siems.

Nepriklausomybės laikais 
dirbo Kauno miesto savi
valdybėje.

Karo tarnybą atliko A. 
Smetonos vardo Karo Mo
kykloje kariūnu aspirantu, 
iš kur išėjo į atsargą avia
cijos ats. j. ltn. laipsnyje. 
Karui prasidėjus buvo mo
bilizuotas.

Dar laisvai tėvynei esant, 
dirbo valstybės kontrolėje, 
jaunesniu revizorium. Vė
liau okupacijų metais Kau
no Maisto skerdyklų sky
riaus vedėjo padėjėju..

1943. V. 1 vedė zarasiškę 
Luciją Statulevičiūtę, su 
kuria karo bangos nunešė į 
tremtį ir 1949 m. emigravo 
į JAV ir apsistojo iš karto 
Linden, o vėliau Clark, N. J. 
Čia 1951. 9. 2 d. susilaukė 
sūnaus, Algio. Iki pensijai 
dirbo kaip braižytojas.

1983 m. abu su žmona 
Liucija, išėję pensijon, per
sikėlė į Floridą, Sunny 
Hills.

Nors kaip apie žymų 
sportininką tai futbolo, tai 
krepšyje, tai stalo tenise 
buvau daug girdėjęs ir nuo 
tolo pratęs, bet asmeniškai 
akis į akį teko susitikti tik 
čia, Sunny Hills, Fla.

Per mažai Dirva turi pus
lapių, kad galima būtų ap
rašyti jo sporto nueitą ke
lią. Jo 70 metų minėjimo 
įžanginiame žodyje A. Ve- 
lavičius tą kelią gražiai api-

ST.PETERSBURG
(Atkelta iš lo psl.)

Gaila, kad tuo laiku, visos 
rusų kalbos klasės buvo pil
nos. Aš per visą savo kar
jerą ruošiausi partizani
niam karui. Dabar, mano 
karjerai baigiantis, aš kaip 
ir daugelis jūsų, vis dar tu
riu svajonę, kad vieną die
ną aš kovosiu Lietuvos lau
kuose ir miškuose už tėvy
nės laisvę ...

šiais žodžiais baigė savo 
kalbą JAV pik. lt. Kęstutis 
Gedminas.

Vladas ir Liucija Adomavičiai

budino vienu sakiniu "Lie
tuvos sporto istorijos kny
gose, kas antrame puslapy
je rasime jo vardą ir pa
vardę."

Minėdami ir pagerbdami 
jį ir jo žmoną Liuciją š. m. 
lapkričio 21 d. rinkomės į 
Sunny Hills Community 
Center salę. Susidarė virš 
50 asmenų, dauguma vieti
nių, išskyrus jo brolį Leoną 
su žmona Eva, Liucijos bro
lį A. Statulevičių su žmona 
Maryte iš Kanados ir S. & 
B. Meilai iš Palm City, Fla.

Rašančiam šias eilutes te
ko garbė, šį pobūvį praves
ti. Buvo miela tai atlikti 
padedant visiems daly
viams, o ypač jo mokslo 
draugui V. Baltučiui, kuris 
perskaitė savo sueiliuotus 
Vlado gyvenimo faktus, 
pradedant jo jaunyste, bai
giant šia diena.

Man teko apibūdinti ir 
apdainuoti jo gyvenimą čia 
Sunny Hills. Eilėraštį "Ne
išsiųstas laiškas" F. Bočiu
mi i sunegalavus teko per
skaityti man.

Kaip aš mielą Bočiūną 
pavadinau — nežinau. Ži
nau tik, kad eilėraštis gra
žus, o autorius nežinomas.

žodžiu sveikino jo brolis 
Leonas, ta proga įteikda
mas gražų gelių paveikslą. 
Trumpu ir širdingu žodžiu 
sveikino Lucijos brolienė 
Marytė, o sveikindami visų 
susirinkusių vardu, gražų 
dail. R. Zotovienės paveiks
lą, o prie kurio Vlado pa- 
gerbiamui ir pati dailininkė 
prisidėjo, įteikė B. Meilu- 
vienė ir V. Baltutis.

Laiškais, kuriuos teko 
perskaityti ir apibūdinti 
sveikino: sporto ir mokslo 
draugas A. Andriulis, sesuo 
Elena su šeima iš Kauno, 
sūnus Algis ir marti Marlie 
iš Maryland ir S. B. Meilai.

Telegramą, nors pavė
luotai, atsiuntė Chicagos 
lietuvių futbolo klubas. 
(Pavėluotai nes gauta per 
mano sūnų Joną). Buvo ir

dar pasivėlavusių tai sū
naus uošvė ir brolio Leono 
sūnus Rimas.

Programos galui visų da
lyvių kartu tapo sudainuo-

BOSTON

PRITARIMAS 
PLOKŠTELĖS 
IŠLEIDIMUI

Mirusio akt.. Henriko Ka
činsko našlė Sofija Kačins
kienė iš Floridas pritarė 
minčiai išleisti akt. Henri
ko Kačinsko įkalbėtų lietu
vių rašytojų kūrinių plokš
telę. Dabar renkama tai 
plokštelei medžiaga, tikri
nama jos įkalbėjimų koky
bė. Norima plokštelę išleis
ti galimai geresnę visais at
žvilgiais. Sofijai Kačinskie
nei sutikus plokštelės išlei
dimą finansuoti, jos inicia
toriams dabar tenka rūpin

ta, A. Velavičiaus surašyta, 
Vlado mėgiama dainelė.

Sukaktuvininkas Vladas 
gražiu žodžiu visiems padė
kojo už atsilankymą ir lin
kėjimus.

Tikrai, buvo gražus pa
bendravimas, pagerbiant šį 
mūsų tėvynės sporto žymū
ną.

K. Žukauskas 

INTERNATIONAL

RITA PAUPERIENĖ, įstaigos vedėja

G.T. INTERNATIONAL dėkoja visiems klientams, 
kurie prisidėjo prie sėkmingo kelionių į Lietuvą sezo
no.

G. T. INTERNATIONAL tvarko visus kelionių reika
lus oro, vandens ir sausumos keliais. Turizmui ar 
biznio kelionei kreipkitės pas mus.

G.T. INTERNATIONAL padeda sudaryti Iškvietimo 
dokumentus artimiesiems iš Lietuvos.

NORI PASAULIO PAMATYTI? 
KREIPKIS J G.T.

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
10401 S. ROBERTS ROAD 

PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 
TELEFONAS: (312) 430 - 7272

G.T. INTERNATIONAL 
1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS
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Nr. 8806/F
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Pietų Amerika: 5 d., Rio, Iguassu Falls, 
4 Buenos Aires balandžio 7-18. 
Lietuva 15 d., Maskva 2 d., gegužės - 
16 - birželio 3
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Amsterdamas 3 d., birželio 13-29.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., birželio 
14-16
PabaltIJISjKlaipėda 9 nius 5 d., 
Ryga 2 d teisinkis 2 d.,
ir 2 dien Aaive, liepos 3-17
Lietuva 10 H -elsinlas
3d.,liep
Lietuva 10d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Amsterdamas 3 d., liepos 18 — 
rugpjūčio 3.
Lietuva 10d., Maskva 1 d., liepos 19-31. 
Lietuva 10d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Amsterdamas3d. rugpjūčio 15-31.
Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 
16-28.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Vakarų Vokietijoje (Octoberfest) 
5 d., rugsėjo 19 - spalio 7.
Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugsėjo 20 - 
spalio 2.

tis tik plokštelei numatytos 
medžiagos atranka. Išleidus 
plokštelę, bus pastatytas 
akt. Henrikui Kačinskui 
prasmingas paminklas, ku
ris ateities kartoms bylos 
apie jo išskirtiną talentą.

MAIRONIO MINĖJIMAS

Jau antrą kartą Laisvės 
Varpas paminėjo Maironio 
sukaktį. Pirmą kartą jis tai 
padarė 1962 m. balandžio 1 
d., surengdamas Maironio 
gimimo 100 metų sukakties 
pagrindu vakarą su paskai
ta apie Maironį, jo kūrybos 
skaitymu ir pagal jo eilė
raščius sukurtomis daino
mis.

Šį kartą jis skyrė Mairo
nio gimimo 125-rių metų ir 
mirties 55-rių metų sukak
tims gruodžio 6 d. laidoje 
pagrindinę programos dalį. 
Jos įvade Petras Viščinis 
pažymėjo, kad vargiai ras
tume kitą poetą, kuris būtų 
tautoje toks populiarus ir 
gyvas, kaip Maironis.

Maironio vaidmenį mūsų 
tautos istorijoje ir jo kū
rybą įdomiai nušvietė rašy
tojas Stasys Santvaras, pa
brėždamas, kad Maironis 
buvo tautos šauklys ir didis 
kūrėjas, kurio darbai išliks, 
kol bus gyva lietuvių tauta. 
Rašytojo Stasio Santvaro 
kalba buvo perpinta daino

mis, sukurtomis pagal Mai
ronio eilėraščius. Tai buvo 
vienintelis Maironio minėji
mas Bostono ir apylinkės 
lietuviams. Jis pasiekė dau
gelio namus, išryškindamas, 
kad tauta neužmiršta tų sa
vo kūrėjų, kurie savo dar
bais išreiškia tautos sie
kius, rodo jai ateities ke
lius, skatina siekti aukštes
nių jdealų.

ŠAULIŲ ĮNAŠAS 
PAMINKLUI

Jono. Vanagaičio šaulių 
kuopa Bostone surinko ir 
pasiuntė Vilniaus šaulių 
rinktinės Kanadoje stato
mo paminklo žuvusiems dėl 
Lietuvos laisvės fondui 395 
dolerius. Tai gražus šauliš- 
ko solidarumo pavyzdys. 
Jono Vanagaičio šaulių kuo
pos pirmininku jau dauge
lį metų yra Stasys Augonis, 
uolus įvairių lietuviškų dar
bų talkininkas ir rėmėjas.

STAMBI PARAMA 
ŠALPAI

Balfo 72-trasis skyrius 
Brocktone sudarė ir pasiun
tė Balfo centrui Chicagoje 
1,900 dol. šalpos reikalams. 
Narių mokesčiai dar tebe
renkami, tad bus pasiųsti 
vėliau. Tuo būdu šiais me
tais tikimasi sudaryti šal
pos reikalams apie 2,000 do
lerių.

LAISVĖS VARPAS sek
madieniais 9:00-10:00 vaL 
ryto iš WCAV-FM banga 
98.0. Vedėjas — Petras Viš
činis, 173 Arthur Street, 
Brockton, MA. 02402. Tele
fonas (617) 586-7209.
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DETROIT

SIDABRINIS 
KUNIGYSTĖS 
JUBILIEJUS

Lapkričio 29 d. šv. Anta
no parapijos Detroite kle
bonas kun. Alfonsas Babo
nas atšventė sidabrinį ku
nigystės jubiliejų, kuris 
pradėtas 10:30 v. r. iškil
mingomis Mišiomis. Konce- 
lebravo jubiliatas kun. Al
fonsas Babonas, buvęs kur
so draugas kun. J. Staškus, 
mokslo draugas kun. V. Me
menąs, buvęs šv. Antano 
parapijos klebonas kun. K. 
Simaitis ir buvęs Dievo Ap
vaizdos parapijos klebonas 
kun. M. Kundrotas, šventei 
skirtą pamokslą pasakė 
kun. J. Staškus. Mišių me
tu gražiai giedojo parapijos 
choras vadovaujamas muz. 
St. Sližio. Dalyvavo apipil- 
nė bažnyčia žmonių, kai ku
rie buvo atvykę iš kitų 
miestų ir net Windsoro, Ka
nados.

Kun. Alfonsas Babonas 
gimė 1927 m. rugsėjo 6 d. 
Raseiniuose. Baigęs gimna
zijos mokslą Romoje, Ita
lijoje, įstojo į šv. Kazimie
ro kolegiją ir 1955 m. pra
dėjo studijuoti Laterano 
universitete filosofiją ir 
teologiją. Kunigu įšventin
tas 1962 m. gruodžio 22 d.

1964 m. atvyko į Ameri
ką ir kaip kunigas įsijungė 
dirbti angliakasių apgyven
tuose rajonuose lietuviško
se parapijose Pennsylvani- 
joje, New Philadelphia, 
Easton ir Minersville. Iš ten 
buvo atkeltas į Detroitą ir 
paskirtas Dievo Apvaizdos 
parapijos vikaru ir vėliau 
administratorium.

Šv. Antano parapijos kle

bonui kun. K. Simaičiui iš
ėjus į pensiją 1979 m. sau
sio mėn. kun. Alfonsas Ba
bonas buvo paskirtas tos 
parapijos administratorium 
ir po metu paskirtas tos pa
rapijos klebonu. Kun. Al
fonsas Babonas ne tik gra
žiai tvarko parapijos reika
lus, bet yra įsijungęs ir į 
lietuvišką visuomeninę vei
klą. Jis yra Dainavos sto
vyklos tarybos direktorius, 
Balfo 76 skyriaus Detroite 
valdybos vicepirmininkas, 
St. Butkaus šaulių kuopos 
kapelionas.

Po pietų Dievo Apvaizdos 
parapijos salėje pradėta 
antroji šventės dalis.

Ateinantis į salę jubilia
tas kun. Alfonsas Babonas 
ir jo palyda sutikti ilgais 
plojimais.

Jubiliatą žodžių sveikino 
17 atstovų nuo 20 organi
zacijų. Po sveikinimų, ku
rie užsitęsi ilgokai, kun. V. 
Memeliui sukalbėjus maldą 
buvo pradėtos vaišės.

Meninėje programoje gra
žiai pasirodė muz. S. Sližio 
vadovaujamas moterų kvar
tetas ir parapijos choras.

Jubiliatas kun. Alfonsas 
Babonas padėkojo visiems 
prie šio jubiliejaus paruoši
mo prisidėjusiems. Sugie
dota "Lietuva brangi” ir 
kun. J. Staškus daina ”Tau, 
sesute, puikios gėlės”. Da
lyvavo apie 300 svečių.

TRADICINĖS KOČIOS

Gruodžio 20 d. tuoj po 
10:30 atnašautų Mišių šv. 
Antano parapijos salėje 
švyturio jūrų šaulių kuopa 
ruošia tradicines Kūčias. 
Norintieji dalyvauti regis
truojasi pas kuopos valdy
bos narius.

A. Grimus

JAKUBS AND SON
-t*-

Laidojimo (staiga
Delio E., William J. Sr.,

• LšST atstovu suvažia
vimui ruošti komitetas per 
Antaną Grinių Dirvos pa
ramai prisiuntė 20 dol. 
Ačiū.

WATERBURY
IŠKELIAUJA 

WATERBURIEČIAI...

Ir taip kaip tie rudenį la
pai vienas po kito iškeliau
ja waterburiečiai į ten, iš 
kur niekados nebegrįžtama. 
Ir štai, prieš kiek laiko pa
simirė mūsų šv. Juozapo pa
rapijos vargonininkas Jo
nas Beinoris. Velionis per 
keliolika metų ne tik grojo 
vargonais bažnyčioje, bet ir 
buvo suorganizavęs gana 
stiprų parapijos chorą ir 
vyrų kvartetą, su kuriais 
pasirodydavo įvairiuose pa
rengimuose.

Rugsėjo pabaigoje pasi
mirė waterburietis Vikto
ras Bendorius, dalyvavęs 
visose lietuvių organizaci
jose ir draugijose.

Spalio 5 dieną mus paliko 
Vilius Mikalauskas, gyve
nęs netolimame Wolcott 
miestelyje. V elionis buvo 
gimęs 1914 m. Viekšnių 
valse., Lietuvoje. Jis nepr. 
Lietuvos laikais bene 12 
metų tarnavo puskarininkiu 
Lietuvos karo aviacijoje 
Šiauliuose (tada jis vadino
si Mykolaitis), čia buvo la
bai veiklus ir priklausė įvai
rioms mūsų draugijoms ir 
organizacijoms.

Pagaliau lapkričio 28 d. 
nesirgusi staiga pasimirė 
Aldona Stuopelvtė pačioje 
jaunystėje — tesulaukusi 
vos 30 metų. Velionė buvo 
čia gimusi ir lankiusi mo
kyklas, tarp kitų ir šv. Juo
zapo parapijinę. Aktyviai 
reiškėsi mergaičių skaučių 
ir liet. Vyčių organizacijo
se. Pažymėtina, kad tik 
pusę metų pasimirė jos tė
vas, buvęs visiems gerai 
pažįstamas kepėjas. Velionė 
paliko dideliame nuliūdime 
motiną ir seserį. Visi liūdi
me jos netekę. (ab)

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• VASARIO 14 D. Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
šventė. Rengia ALT Clevelan
do skyrius ir LB Clevelando 
apylinkė.

• VASARIO 21 D. 1988 m. 
Lietuvių Namų akcininkų me
tinis susirinkimas.

• VASARIO 28 D. Taupos 
kredito kooperatyvo narių me
tinis susirinkimas.

• BALANDŽIO 9 D Kultū
rinių darželių draugijos kon
certas.

• BALANDŽIO 16-17 D. 
Ateitininkų šventė.

•’ BALANDŽIO 30 D., šeš
tadienį, Lietuviškos skautybės 
Fondo vakaras Lietuvių Na
muose.

• SPALIO 8 D. Pabaltiečių 
vakaras. Rengia ALT, Latvių 
Sąjunga ir Estų Taryba.

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

&
- Lithuanian Credit Union
- Lietuvių kredito kooperatyvas

ĮSIKŪRĘS nuosavuose namuose

767 East 185th Street
Cleveland, Ohio 44119 
Tel. (216) 481-6677

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito kooperatyve Ohio 

valstijoje.
DARBO VALANDOS: antradieniais, trečiadie

niais, ketvirtadieniais ir-šeštadieniais nuo 
9:00-3:00 p. p., penktadieniais nuo 9:00-6:00 v. v. 
SEKMADIENIAIS: nuo 11:00 iki 12:00 vai. die
nos, Dievo Motinos parapijos patalpose — 18022 

Neff Rd., Cleveland, Ohio 44119.

SKOLINAME GERIAU
SIOMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS:
• Asmeniniams reikalams
• Automobilių pirkimui

Namų remontui
(Home eųuity)
Namų pirkimui
(Mortgages)

MOKAME
. UKŠTESNIUS 

NUOŠIMČIUS UŽ:
Taupymo sąskaitas 
Certifikatus
I R A
Čekių sąskaitą 
Pensijų čekių sąskaitą 
(Direct Deposit acct.)

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

sąskaitas.
KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS 

VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

Mūsų tikslas — ne pelnas, bet sąžiningas 
patarnavimas.

William J. Jakubs Jr. ir

Barbaro Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

• 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.

ĮSIGYKITE ŠIUOS LEIDINIUS
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 37 tomai ................ $370.00
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 37-tas tomas ........  $ 35.00
._ . Anksčiau užsisakiusiems-$33.50
LJ ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai ................ $150.00

' VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai .......................... $ 35.00
□ Signataro PETRO KLIMO ”Iš mano atsiminimų”......$ 13.00
[J Prez. A. SMETONOS raštai "Pasakyta parašyta”..... $ 11.00

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. H0WARD TURNER.

Žemiau išvardintiems leidiniams duodama nuolaida 50%
Amerikos lietuvių istorija — A. Kučas $10.00, Rubajatai. — E. 
SaSntvaras $7.50, Atspindžiai ūkanose — V. Alantas — $6.00. 
Dialogas su lietuviais — B. Raila $6.00, Palikimas — F. Kirša 
$4.00, Gluosnių daina — A. Vaičiulaitis $3.00, Lietuvių kalbos 
veiksmažodžių aspektai — L. Dambriūnas $4.00, Pulgio Andriušio 

raštai, 1 tomas $5.00.
šj skelbimą iškirpti ir pageidaujamas knygas pažymėti. 

Kaina U S dol.

I. KAPOČIUS, P.O.Bok 752, CATUIT, Mass. 02635 
Tel. (617) 428-6991

Vardas, Pavardė

Adresas
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Pabaltiečių demonstracija

Washingtone Algis Pautienis

Sąryšy su 1987 m. gruo
džio 7-8 dienomis Gorbačio
vo vizitu Washingtone, bu
vo suorganizuotos demons
tracijos prie Baltųjų Rūmų 
Washingtone.

Iš Clevelando gruodžio 8 
d. rytą išvyko Clevelando 
Pabaltiečių komiteto suor
ganizuoti autobusai su 60 
pabaltiečių.

Prieš prasidedant demon
stracijai, kongresmanas Ed- 
ward Feighan savo Įstaigo
je priėmė clecelandiečių de
legaciją.

Pasikalbėjime su kongr. 
Feighan, clevelandiečiai pa
dėkojo kongresmanui už 
Kongreso rezoliuciją dėl re
liginės laisvės varžymų Lie
tuvoje ir jo pastangas iš
leisti Pečiulaitį ir estų di
sidentą Mart Nikius. Taip 
pat kongresmanas buvo 
prašytas panaudoti savo 
Įtaką Įtikinant sovietų va
dus atsisakyti Molotovo- 
Ribbentropo pakto, grąžin
ti Vilniaus katedrą ir baig
ti žmogaus teisių priespau
dą Pabaltijo valstybėse.

Kongresmanas pažadėjo 
padėti kiek gali ir delega
cijos nariams papasakojo 
apie savo susitikimą su lat
vių arkivyskupu Mes'ters, 
kuris jo nuomone yra dau
giau sovietų pareigūnas ne
gu tikras, dvasiškis.

Kongresmanas apgailes
tavo, kad negalės dalyvauti 
demonstracijoje, nes turi 
skubiai grįžti Į Kongreso 
salę posėdžiams.

Demonstracija vyko La- 
fayette Parke, netoli Baltų
jų Rūmų.. Tūkstantinė mi
nia, susirinkusi aikštėje, 
reikalavo laisvės Latvijai, 
Lietuvai ir Estijai. Tribū
noje vyko kalbos, demons
trantai su plakatais ir vė
liavomis stovėjo prie tri
būnos, žygiavo šaligatviu ar 
maišėsi didžioje Lafayette 
parko aikštėje.

Skersai gatvę, Baltuose 
Rūmuose, Gorbačiavas va

karieniavo su JAV prezi
dentu. Prie Baltųjų Rūmų 
ir gatvėse matėsi daug po
licijos — milžiniška apsau
ga valstybės galvai, kuri 
sakosi norinti taikingo gy
venimo.

Didžiausią demonstrantų 
skaičių sudarė latviai. Iš 
lietuvių pusės, gausingai 
dalyvavo Washingtonas ir 
apylinkė. Toliau sekė Cleve- 
landas, Philadelphia ir tik 
po kelis iš kitų kolonijų. 
Laukėme stambaus skai
čiaus iš mūsų didžiosios 
Chicagos — gavome didelį 
nuli.

Prie pabaltiečių demons
tracijos su savo vėliavomis 
jungėsi ir kitos teutybės: 
u k r a iniečiai, baltarusiai, 
lenkai, vengrai, vietnamie
čiai, laosiečiai, Kaukazo 
tautybės, Vietnamo karo 
veteranai ir kt. Taip pat 
buvo ir keli žydų plakatai, 
reikalaujant išleisti iš So- 
viefijos savo tautiečių.

Aikštėje maišėsi nemažai 
korespondentų iš Amerikos 
ir Sovietų žinių agentūrų. 
Su kai kuriais vyko pokal- 
biai, buvo ignoruojami, 
biai, kiti buvo ignoruojami, 
tribūnoje pravedė aktyvi

Dalis demonstrantų. p. Kazgaičio nuotr.

Pabaltiečiai demonstruoja Washingtone ...

Jungtinio Pabaltiečių Ko
miteto ir Estų Tarybos at
stovė Mary Anų Rikken, 
jai talkininkavo lietuvių ir 
latvių atstovai.

Trumpas kalbas pasakė 
daugelis amerikiečių parei
gūnų bei veikėjų, žymesnių 
asmenybių tarpe: prof. Vy
tautas Skuodis, senatorius 
Frank Lautenberg iš New 
Jersey, kongresmanas John 
Miller iš Washington ir kt.

Taip pat buvo malonu su
sitikti su buvusiu JAV am
basadorium Lenkijai (1973- 

1978 m.) Richard T. Davies, 
kuris kelis kartus ragino 
sovietų ambasadorių Do- 
brynin, kad dėtų pastangas 
iš kalėjimo paleisti Vytau
tą Skuodį. Pastarasis trum
pai pasikalbėjo su ambasa
dorium ir padėkojo už pa
galbą.

Geriausiai išreiškė de
monstracijos nuotaiką mū
sų laisvės kovotojo Vytauto 
Skuodžio kalba (sutrum
pinta).

"Ponas Gorbačiovai! Aš 
esu tas pats Vytautas Skuo- 

K. Vaičeliūnienės nuotr.

Jums, jog Lietuva, Latvija 
ir Estija, prieš II-ąjĮ pa
saulinį karą buvo lygiatei
sės Tautų Sąjungos narės. 
1940 m. jos buvo jėga 
įjungtos į Sovietų Sąjungą 
po to, kada didžiausi karo 
nusikaltėliai Stalinas ir Hit
leris sutarė pasidalinti Ry
tų Europą Į savo interesų 
sferas.

Lietuvių, latvių ir estų 
tautos niekada nesutiks 
likti aneksuotų kraštų pa
dėtyje. Mes reikalaujame: 
Pripažinkite Stalino - Hitle
rio suokalbį nusikaltimu 
bei negaliojančiu. Nustoki
te brukę ateizmą pabaltie- 
čiams. Duokite tikybos lais
vę mokyklose, spaudai — 
nesikiškite Į bažnyčios rei
kalus.. Duokite laisvę plėto
tis lietuvių, latvių ir estų 
kultūrai, menui, literatūrai. 
Laikykitės tarptautinių su
sitarimų žmogaus laisvės 
srityje. Išlaisvinkite iš ka
lėjimų visus mūsų politi
nius kalinius bei tremti
nius. Laikykitės savo kon
stitucijos ir leiskite Lietu
vai atsiskirti nuo Sovietų 
Sąjungos. Pašalinkite savo 
kariuomenę iš Afganista
no tuoj pat".

Apie 9 vai. vak. šios 
Jungtinio Pabaltiečių Komi
teto surengtos demonstra-

Philadelphijos lietuviai... P. Razgaičio nuotr.

dis, kuris prieš metus buvo 
sovietų kalėjime už laisvę 
ir tikybą.

Mes čia susirinkę Ameri
kos lietuviai primename

ei jos dalyviai pradėjo skirs
tytis. Atsisveikinę su Vy
tautu Skuodžiu, clevelandie
čiai surinko savo plakatus 
ir iškeliavo namo, grįždami 
trečiadienio ryte.

A. A.

ANTANUI DOVYDAIČIUI

mirus Lietuvoje, jo brolį VINCĄ DOVYDAI

TĮ, mūsų pirmininką Los Angelėj, nuošir

džiai užjaučiame.

Los Angeles Dramos
Sambūris
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Maža žuvytė Vladas Vijeikis

Jonas Raibalis despera
tiškai nori būti kultūringas 
ir apsišvietęs. Svarbiausia 
— apsišvietęs. Taigi, žinoti 
viską kas aplink dedasi. Ne 
tik žemėje, bet ir mėnulyje. 
Dabar žinių reikalingumo 
horizontai baisiai praplatė
jo. Apie kaimynus, apie 
gatves ir "ielos” įvykius jį 
gerai informuoja jo žmone
lė. čia jokia problema. Bet 
tarptautiniai įvykiai kelia 
daug rūpesčių.

Tai štai, Jonas Raibalis, 
po nuobodžios darbo dienos, 
grįžta namo ir patogiai įsi
tvirtinęs savo fotelyje, ku
ris jam nemažai kainavo, 
pasiima laikraštį į rankas 
ir imta nuodugniai anali
zuoti visokią politiką. Lie
tuviška politika, daug ne
tikėtumų neturi. VLIKas 
n e m ėgsta Bendruomenės, 
Bendruomenė nekenčia Ta
rybos. Visi kiti — Regis
truotos Bendruomenės. Bu
vo įdomu kai ėjo kautynės, 
kas diplomatijos šefas, o 
kas ne. Bet tai jau praei
tyje. Dabar niekas net ne
žino kas šefas, ir atrodo tuo 
nesirūpiną. Va, kad pran
ciškonai, marijonai ir jė
zuitai susiginčytų, čia tai 
bent būtų ... Raibalis tvir
tai įsitikinęs, kad kada tai 
įvyks. Angliškame laikraš
tyje Raibalis neranda jokių 
idealoginių susidūrimų. Bet 
šiaip jau pilna nervų gadi
nančių žinių, štai rašo, kad 
amerikiečiai su sovietais ta
riasi. Jau ilgą laiką. Kaip 
sumažinti tuos ginklus, ku
rie visą pasaulį gali sunai
kinti. Raibulio nervai nega
li išlaikyti. Kaip gali ame
rikiečiai pasirašinėti sutar
tis su tokiais, kurie nei vie
nos sutarties nepildė. Su
plėšytų laikraštį, bet ką tas 
kaltas? žmoną aprėktų. Bet 
ir ta šioje srityje nenusi
kaltusi. Gal kitose.

Norėtų jis žvilgterėti į 
kokias geras žinias, bet iš 
kiekvieno puslapio didžiu
lės raidės rėkia: "Stakai 
krito”, "Panika biržoje”, 
čia Jonas Raibalis atiduoda 
laikraštį šuniui sukramty- 
tvmui ir eina vakarienės, 
nes žmona jau tris kartus 
šaukė.

— Brangute, aš tau no
riu padeklamuoti eilėraštį, 
kurį dar pradžios mokyklo
je išmokau ir dabar atsimi
niau. Tikriau sakant tai 
pasakėčia.

Giliai atsikvėpęs Raibalis 
sako:

Radus slieką upėje 
mažytė žuvytė

Gailėjo širdingai, kad 
negal praryti.

Pasitraukė į šalį, 
pamačius lydeką,

Kuriai sliekas ir meškerė 
teko.

Regėdama tai, kaip 
galėjo pakliūti

Tarė sau: gera kai kada 
ir mažytei būti.

kalbi apie žuvis, šiandien 
vakarienei ne žuvis, bet 
aviena. Krautuvėje buvo 
papiginta. Tai nupirkau. 
Valgysi dar tris dienas.

"Kokia žiopla” pagalvojo

Raibalis, bet garsiai nepa
sakė. "Kantrybės” pagalvo
jo, ir ėmė kantriai aiškinti.

— Skaitei laikraštyje, 
kad stakai kažkur į bedug
nę nugarmėjo. Ne tik ame
rikiečiai, bet ir japonai 
plaukus raunasi. O tu žinai, 
jie turtingiausi pasaulyje.

O aš nepirkau stąkų, nors 
tavo glušavotas sūnėnas 
man labai siūlė ir didelius 
uždarbius pranašavo. Taigi, 
ąš; mažytė žuvytė, kuri ne
pirko stakų, o ta lydeka tai 
tie, kurie pirko ir pakliuvo. 
Ar supratai?

— Valgyk avieną kol ne

atšalo, — sako jam žmonelė
— ir dar liūdnai pridėjo:
— tai minko kailio nebe
pirksi.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

IT MARES 
A LOT Of SEKSE 

TOSAVEAT 
AMERITRUST.

• Your money grows.

* Rotos effective as of December 1,1987. MMDA rate 
with balances of $25.000 or more. 12-month yield 
compounding for balances of $5000 pr more.

RATE YIELD*
MMDA 5.45% 5.588%

6-Month Certificate 6.65% 6.761%
12-Month Certificate 7.15% 7.389%

Our rates make AmeriTrust savings plans 
a great investment in today’s mixed 
economic climate.
yield shown for accounts 
od on monthly

• Your money has choices.
Select from a wide variety of guaranteed savings plans. CDs with maturities you sėt 
yourself— from 7 days to 8 years. Money market accounts. Savings accounts.

• Your money is easy to manage.
Ali of your AmeriTrust savings can be summarized in one easy-to-read monthly or 
quarterly statement.

• Your money is sofe.
FDIC insurance, plūs AmeriTrust s 93 vears of helping people save money, means your 
money can’t be safer anyvvhere.

See how easy it is to open and manage an 
AmeriTrust savings plan. Ask us at anyofour 
140 AmeriTrust offices to help you make some 
sense out of your savings.
Substantial interest penalty for early withdrawal from certificates of deposit.

/Inermiisl ® Member FDIC

— Nežinau kam tu man

AmeriTrust Company National Association

No\y more than ever



1987 m. gruodžio 17 d. DIRVA Nr. 46 — 15

r“

acveiAMte *> 
y

v

I

r i; .
ii

1 '
1
1 

;l 
!•

tai m 
,-i 

i
Į

JĮ
11' 31

r u 
si l h II

I .'|

Iii

SKUODIS 
CLEVELANDE...
(Atkelta iš i psl.)

Washingtone . .. Mes reika
laujame, kad Stalino-Hitle- 
rio paktas ir jo slapti proto
kolai būtų paskelbti viešai, 
pasmerkti ir panaikinti...” 

Minėjime maldas kalbėjo 
lenkų kun. Marian Kenczik, 
žydų rabinas David Fried- 
man ir baptistų kun. Lu- 
ther C. McDaniel. Minėjime 
taip pat žodį tarė AFL- 
CIO unijos lyderis Russell 
Schroeder.

Minėjimo rėmėjais buvo 
keturiolika tautybių orga
nizacijų ir miesto Visuome

ninių ryšių departamentas. 
Koordinavo mero įstaigos 
tautybių reikalams direkto
rius August Pust. Minėji
me dalyvavo JAV LB vice
pirm. dr. Viktoras Stankus, 
VLIKo vicepirm. Vytautas 
Jokūbaitis, lietuviai kunigai 
— G. Kijauskas, S. J. ir J. 
Bacevičius, LB Kultūros ta
rybos pirm. I. Bublienė.

(jst)

• TAUPOS Kredito Ko
operatyvo darbo valandos 
Kalėdų švenčių laikotar
pyje: gruodžio 24 d.: nuo 
9:00-3:00 p. p.; gruodžio 25 
ir 26 d.: UžDARYYTA; 
gruodžio 31 d.: nuo 9:00- 
3:00 p. p.; sausio 1 ir 2 d.: 
UŽDARYTA.

Minėjime invokaciją skaito kun. Marian Kenczik. Stovi A. Pust, A. Pautienis, V. Skuo
dis, meras G. Voinovich, kun. Luther C. McDaniel ir rabinas D. Freedman.

V. Bacevičiaus nuotr.

BENDROS KŪČIOS

Šv. Jurgio parapija ren
gia tradicines Kūčias 
gruodžio 24 d. 9 v. vakaro 
Vakarienė asmeniui 9 dol.

Prašom skubiai regis
truotis klebonijoje telefo
nu 431-5794.

BIČIULIŠKAS VISU LIETUVIŲ

NAUJUJU METU BALIUSZ. <- <-
gruodžio 31, ketvirtadieni,
LIETUVIŲ NAMŲ SALeJE:

8 vai. vak. kokteiliai,
9 vai. vak. vakarienė,

12 vai. nakties Naujų Metų sutikimas. 
Šokiai grojant serbų Melodijos orkestrui.

Visi gėrimai ištisą naktį veltui.
Naujų Metų sutikimo tostas su šampanu.

ASMENIUI $25.00.
Kviečiami visi ateiti į balių, bičiuliškoj nuo

taikoj palydėti lietuviškais darbais ir įvykiais 
gausingus 1987 metus ir pasitikti 1988. Nuošir
džiai kviečiame ir visų laukiame. Registruotis Lie
tuvių klubo raštinėje tel. 531-2131. Paskutinė data 
registracijai — pirmadienis, gruodžio 28.

Rengėjai
Lietuvių Namų Direktorių Taryba 
ir
LTM Čiurlionio Ansamblis

--------------- :------------
NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 
DIRVOS
PRENUMERATĄ

THIS 1S A CUNfIKMAT1ON CUPt UF 1 Ht FGLLu«1Nu KtESAGt:

2163d!35l>0 Ml>MA 1 DbN. CLEVELANU Utt 10V 12-0/ Ub4ot- ESI
UP
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STAL 1 N-n 11 LĖK PAČI 1 SU V1 t.T-N AZI PACT OF 193*). S1UH GuVLKNMENr 
II.TERPEkENCt wITh ReLIGIJUS BEL1EVEKS. STOP PUTT1NG PKaSuNERS UF 
CUNSCIENCE IN PSY.CrtlATKlC HOSPlTAuS. ALLU* ALL PEOPLc TU EMJgRmTe 
Tne Jc»S, THE CnklSlIAN PEOPLt UF ALL BhLltt'S Ai. D N Ali UN AL 111 t.S.

SIGNEU by ThE FULLUkInG PARTICIPANTS UF UbSEHVAMS uf HUHAN RLGhTS 
DaY, CLEVELAND C1IY HALL UECEMBLR 7TH 19B7.

PLEASE RF.PLY: PU BUX 57o KDGF.ATER BRANCH CLEVELAND U.i *4107

SIGnEO
OHIU HELSINKI ACCORUS CUUNCIL
AMERICAN JEkISH CUMM1TTEE CLlVELAND CHAPTER
LITkIJANIAN AMtRlCAN COMmUNITY O) USA INC 
COMMllTtE IN iUPPUHl U) SULIDARITY - FUmUST

Gorbačiovui pasiųstos telegramos tekstas.

tėvynės
^GARSAI

SAVAITINĖ RADIJO PROGRAMA,
GIRDIMA SEKMADIENIAIS
6:00 — 7:00 VAL. VAKARO.

RADIJO STOTIS

Programos vedėjas Juozas Stempužis 
4249 Lambert Road, Cleveland, Oh. 44121 

Tel. (216) 382-9268

IBĮ /uperior Zaving/
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,
t r

■ kvalifikuotų studentų mokslui 
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior Aving/
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

FSL1C
tetarai Savmgs& Loan Inauranca Corp 

Your S a vingi Insured to MO OOO



DIRVA
PASISKIRSTĖ 
PAREIGOMIS

Amerikos Lietuvių Tary
bos valdybos posėdyje gruo
džio 4 d. įvyko toks valdy
bos narių pareigomis ir dar
bais pasiskirstymas:

Pirmininkas G. J. La
zauskas — koordinatorius, 
vicepirmininkas visuomeni
niams reikalams — dr. Leo
nas KriauČeliūnas.

Vicepirmininkai politi
niams reikalams: adv. A. 
Domanskis — teisinimams 
ir politiniams reikalams, 
Kazimieras Oksas — ry

PADĖKA

A.tA. 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

Mūsų mylimas vyras, brolis ir dėdė buvo pašauktas 
amžinybėn 1987 m. spalio 2 d. ir palaidotas spalio 6 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, draugams ir pa
žįstamiems, iš tolimų vietovių suvažiavusiems, dalyvavusiems 
šermenyse, pamaldose ir laidotuvėse.

Ypatinga padėka kan. V. Zakarauskui už maldas koply
čioje, atnašautas gedulingas šv. Mišias bažnyčioje, už 
prasmingą, paguodžiantį pamokslą ir už palydėjimą velionio 
į amžino poilsio vietą.

Gili padėka prel. dr. J. Prunskiui už atsilankymą 
šermenyse ir už sukalbėtas maldas, Šv. Rožančiaus adoraci
jos būreliui už sukalbėtą rožinį koplyčioje, solistui J. Vazneliui 
už gražias giesmes ir A. Kalvaičiui grojusiam vargonais.

Nuoširdus ačiū visiems tarusiems paskutinį sudiev at
sisveikinimo metu: A. Adomaičiui — Lietūkio vardu, A. 
Pargauskui — draugų vardu, J. Tamuliui — bendradarbių var
du, A. Repšienei — Tautos fondo vardu, A. Juodvalkiui - 
Lietuvių fondo vardu, S. Vanagūnui — Balfo vardu, J. 
Žebrauskui — Floridos lietuvių vardu ir atsisveikinimą 
pravedusiam Brunonui Trapikui.

Nuoširdžiai dėkojame visiems taip gausiai aukojusiems 
šv. Mišioms, Tautos fondui, Lietuvos Dukterų draugijai ir kit. 
tikslams. Dėkojame už atsiųstas gėles prie velionio karsto, 
už išreikštas užuojautas žodžiu, raštu ir per spaudą.

Širdingas ačiū visiems karsto nešėjams, laidotuvių 
direktoriui Donald Petkui ir jo personalui už malonų ir 
tvarkingą patarnavimą.

Dėkojame visiems, kurie mus guodė ir suteikė jėgų pakelti 
tą skaudų velionio netekimą.

Liūdinti žmona Gražina, sesuo Halina ir jos šeima.

PADĖKA
A. A.

GENOVAITĖ McINTYRE.
Mūsų mylima SESUO, teta ir pusseserė mirė 

staiga 1987 m. rugsėjo mėn. 1 d., Anglijoje, Roy- 
ston mieste ir palaidota Cambridge, Anglijoje. Li
ko sūnus John, Anglijoje.

Nuoširdžiai dėkojame mieliems draugams, 
giminėms ir pažįstamiems, pareiškusiems mums 
užuojautą per laikraščius, žodžiu, telefonu, kor
telėmis ir palengvinusiems pergyventi tą skaudų 
VELIONĖS netekimą.

Nuoširdi padėka Jurgiui Janušaičiui už a. a. 
GENOVAITĖS žemiškos kelionės aprašymą ”Dir- 
voje”.

Jūsų nuoširdumo niekada nepamiršime.

Liūdinti
sesuo Birutė ir vyras 
Vaclovas Dzenkauskai, 
Jų vaikai Joleta ir Algis 
su šeimomis;
Pusbroliai Ričardas ir 
Raimondas Shlaustai 
ir jų šeimos.

šiams su respublikonais, 
Stanley Balzekas — ry
šiams su demokratais, Vik
toras Naudžius — politi
niams reikalams.

Vicepirmininkai kitiems 
reikalams: fina nsiniams 
reikalams — Petras Bu- 
chas, ūkio reikalams — My
kolas Pranevičius, bend
riems org. reikalams — Po
vilas P. Dargis.

Valdybos nariai: Irena 
Blinstrubienė — sekretoria
to patarėja, dr. Vyt. Dar
gis — bendriems reikalams, 
Vanda Gasparienė — sekre
toriato talkininkė, Ramunė 

Kelečienė, Vida Jonušienė, 
Morkus Šimkus, Birutė Sko- 
rubskienė.

Administracija: protoko
lų ir 1. e. gen. sekr. pareigas 
— Stasys Dubauskas, iždi
ninkė — Daina Danilevičiū- 
tė-Dumbrienė.

Iždo globėjai: Vyt. Ab- 
raitis, dr. Alg. Budreckis, 
Kostas Burba, Vyt. Jucius.

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

A. L. Tautinės S-gos Chi- 
cagos skyrius ir šiais me
tais, kaip ir visuomet, Nau
jųjų Metų sutikimą ruošia
L. Tautiniuose namuose 
(6422 So. Kedzie Avenue). 
Pradžia 8 vai. vak.

Visi atvykusieji bus ma
loniai sutikti ir pavaišinti 
skania vakariene bei šam
panu. Bus muzika ir šokiai.

Vietoms rezervuoti skam
binkite 737-1920 — M. Mar
cinkienei arba 776-3547 — 
V. Lenkevičienei ligi gruo
džio 28 d.

• Minint a. a. dr. Antano 
Rudoko 20 metų mirties su
kaktį, kuklų jo paminklą 
puošianti nevystanti gėlė — 
Stefanijos Rudokienės 100 
dol. auka velionies labai 
mylėjusiam ir branginu
siam laikraščiui Dirvai.

• Dr. Kęstučio Valiūno 
šeima sveikina lietuvius Ka
lėdų ir N. Mėtų proga ir lin
ki jiems daugiau padėti 
Lietuvai.

Lietuvių spaudai paremti 
dr. K. Valiūnas aukoja 250 
dol.

Parama
Dirvai

Atsiliepdami į mūsų pra
šymą, savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:
ALT S-gos valdyba .... 100.00 
Lietuvių Tautiniai

Namai Chicagoje ....100.00 
Susivienijimas Lietu viiį

Amerikoje ....................50.00
Amerikos Lietuvių

Taryba ....................... 25.00
Amerikos Lietuvių

Respublikonų Lyga .... 25.00 
V. Apanius, Chesterland 25.00 
Pr. Damijonaitis,

Ormond Beach............  8.00
K. Žolynas,

Ormond Beach.............20.00
J. Skavičius, Parma .... 5.00
A. Reivitis, Jupiter......... 8.00
J. Žebrauskas,

Miami Beach ............. 8.00
V. Plioplys, Chicago .... 8.00 
Z. Vyšniauskienė.

Malvern ....................... 10.00
Br. Palski, Bowic ......... 8.00
V. Burokas, Los Angeles 25.00
I. Manomaitis, Roxbury 3.00
Dr. G. Sabataitis, Parma 50.00
S. Reliuga, Detroit......... 10.00
L. Morkūnas, Naples ....33.00 
Dr. A. Milaknis,

Santa Monica ............. 8.00
J. Veselka,

Evergreen Park ..........10.00
V. Tomkus, Juno Beach 10.00
M. Itomlenskis, Cleveland 5.00
N. von Kiparski, Montville 5.00
K. Karalis, Jacksonville 10.00 
Dr. D. Giedraitis.

Michigan City ............. 25.00

MALONIAI KVIEČIAME VISUS Iš 

VISUR DALYVAUTI JUNO BEACH, 
FLORIDOJ JE

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIME 
gruodžio 31 d. 8 vai. vak.
ST. PAUL OF THE CROSS 

AUDITORIJOJE,
10970 Statė Rd., 103, Palm Beach, Fl. 33408, 

telef. (305) 626.1873.
Puiki vakarienė, šampanas, orkestras, laikas 

neribotas, gera nuotaikai. Kaina 25 dol.
Dėl rezervacijų skambinti: A. Augimui (305) 

744-6788, A. Jucėnui (305) 622-4332, I. Manomai- 
tienei (305) 626-6071,A. Solienei (305) 694-2110.

Rengimo komitetas

Dr. R. Jauniškis,
Fort Salonga................ 33.00

M. Ambrose, Mt. Airy .. 10.00
J. Strazdas, Jupiter......... 11.00
A. Gudėnienė, Euclid .... 3-00
L. Oksas, Los Angeles ..13.00
J. Gužaitis, Peotone .... 3.00
E. Matulevičienė,

Worcester .....................25.00
D. .Adomaitis, Chicago . . 20.00
O. Naumanienė, Cleveland 3.00
Ed. Milus, Shrewsbury .. 10.00
K. Puskunigis, Chicago . .25.00 
Z. Raulinaitis,

Manahavvkin................33.00
K. Bandzevičius.

Los Angeles ................33.00
K. Biskis. Downers Grovc 20.00 
S. Žadeikis, Hinsdale .... 3.00 
K. Žukauskas,

Sunny Hills ................20.00
G. K. Trečiokai, Union . .33.00
P. Dabkus, Toronto....... 33.00
A. Cieminis, Anaheim . . 8.00 
V. Šalčiūnas,

Port St. Lucie ..............10.00
V. Narkevičius, Hamilton 13.00
A. Kazilis, Colgan ..........13.00
J.. Taruška, Clearwater 10.00 
J. Venckus, Coventi y .... 3.00
Dr. P. Pečiulis, Chicago 15.00
M. Vansauskas, Lyons .. 8.00 
Pr. Račkauskas,

Dorchester.................... 10.00
F. Boreišis, Lokevvood . . 3.00
M. Petrulis, Toronto .... 3.00 
J. Valiūnas, Shrewsbury 3.00 
R. Petrulis,

Fort Lauderdale ......13.00 
A. Yankus, Rochester ... .23.00 
P. Kašiuba, Las Cruces 20.00 
Iz. Malakauskas,

Watertown ....... .  5.00
J. Petrauskas, Capitola .. 5.00 
R. Nemickas, Highland . . 13.00
P. Ausiejus, Centerville . . 5.00 
Br. Miller, Wheeling .... 3.00 
J. Mikalavičius,

New Haven ................. .13.00 

A. t A.

ONAI JURKŪNAITEI MASIULIENEI

Kaune mirus, jos brolį mūsų mielą draugą JO

NĄ JURKŪNĄ, žmoną VINCUTĘ ir visus gi

mines liūdesio valandoje nuoširdžiai užjau

čiame.

Edvardas ir Lialė
Lapai

M. Vinclovas, Cleveland 8.00 
A. Jonynienė, Detroit . .10.00 
Kun. A. Babonas, Detroit 10.00
J. Mikonis, Cleveland ..15.00 
St. Pocius, Kenosha .... 5.00
K. Ražauskas, Dearborn 8.00
J. Dačys, Norvvood......... 20.00
A. Šenbergienė,

Cleveland ....... ............10.00
S. Bartkus. Detroit ..... .10.00
E. Balanda, Cleveland ..13.00 
J. Brantas, Millbury .... 3.00 
M. Ulinskaitė, Rochester 8.00 
V. Kasniūnas,

Beverly Shores .........  3.00
J. J. Daugėlai,

Ormond Beach.............20.00
M. J. Orantai' Roseville .. 10.00
L. Dautartas,

Ormond Beach............. 10.00
E. Ribokienė, Brockton ,. 20.00 
S. Gruzdytė, New York 30.00 
J. Zdanys, Hartford .... 8.00
O. Mekišius, L. Angeles 3.00
V. Matonis, Philadelphia 10.00
Č. Kiliulis, Lexington .... 5.00
G. Vidmantas, Rochester 6.00
V. Jankus, Delran ......... 8.00
E. Jodinskas, Detroit .... 3.00
S. Rudokienė. Chicago

a. a. .dr. Antano Rudoko 
atminimui pagerbti .. 100.00 

Br. Tiškus, Collinsville 10.00
K. Kikutis. Collinsville .. 5.00
L. Kerulis, Chicago .... 3.00 
J. Penkiūnas, Baltimore 8.00 
Spaudos kioskas Detroite 3.00 
D. Kižys, Cleveland .... 3.00 
A. Česonienė, Linvvood .. 3.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ j
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