
— THE LITHUANIAN NATIONAL NEVVSPAPER —
6116 ST CLAIR AVENUE • PO BOX 03206 ■ CLEVELAND. OHIO 44103

Vol. LXVIII Gruodis - December 15,1983 Nr.48

TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Lietuva Jungtinėse 
Tautose

Įdomūs patyrimai pakeliui i tolumą
Vytautas Meškauskas

Nuo pat Jungtinių tautų 
įsisteigimo netrūko idealis
tų, prileidusių, kad anks
čiau ar vėliau toji instituci
ja bus forumu, kuriame bus 
sprendžiama Lietuvos ne
priklausomybės byla. Teo
riškai tai įmanoma, jei joje 
dalyvaujančios valstybės 
vadovautųsi taikos meile ir 
gera valia. Dabartinė šios 
institucijos struktūra, pa
našiai kaip ir buvusi Tautų 
Sąjunga, reikalauja vienodų 
didžiųjų valstybių pažiūrų, 
kas, deja labai retai pasi
taiko. Už tai kai prieš ke
liolika metų pergyvenome 
sąjūdi iškelti Lietuvos klau
simą JT forume, dauguma, 
net aukojusių tam reikalui, 
buvo labai skeptiška. Kad 
ji buvo teisi galime įsiti
kinti iš paskutinių dienų 
patyrimo. Nors per 120 
valstybių jau ketvirtą kar
tą JT-se pasmerkė sovietų 
invaziją j Afganistaną, jie 
iš ten nesirengia išsikraus
tyti. Dėl to buvo surasti ir 
’sponserių’, kurie tokią re
zoliuciją pasiūlytų.

šiuo metu, po keturiasde
šimt su viršum metų oku
pacijos, situacija yra tru
putį pasikeitusi. Preziden
tui Reaganui sovietus išva
dinus Blogio imperija, viso 
Blogio centru, jis mielai su
tinka visus papildomus so
vietų nedorybių įrodymus. 
Sunku tikėtis, kad tai pri
vestų prie balsavimo JT pil
natyje, tačiau bent Trečioje 
Komisijoje, kuri pagal sta
tutą yra įpareigota rūpin
tis žmonių teisėmis, jų tar
pe ir apsisprendimo, galėtų 
sukelti naudingų diskusijų, 
neleidžiančių užmiršti pada
rytą lietuvių tautai skriau
dą, kas naudinga ne tik iš
eivijai, bet ir vergaujančiai 
daugumai.

Nenuostabu, kad tokioje 
situacijoje liepos 27 d. JAV 
ambasadorė pasiuntė JT 
generaliniam sekretor i u i 
prezidento Reagano pareiš
kimą, minint Baltijos vals
tybių nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktį, prašyda
ma jį išdalinti kaip Visuo
tino Susirinkimo laikinos 
dienotvarkės 86 str. doku
mentą. DIRVA tai paskel
bė savo rugpiūčio 11 d. lai
doje. Kitoje mūsų spaudoje 
tas pareiškimas susilaukė 
mažesnio dėmesio. Neteko 

jo pastebėti ir didžioje šio 
krašto spaudoje, kuri į JT 
nekreipia daug dėmesio.

Nebuvo jis iškeltas ir lap
kričio 12-13 d. d. jvykusiam 
VLIKo seime, nors ten bu
vo džiaugiamasi V. Europos 
parlamento rezoliucija, pra
šančia ministerių tarybą 
taip pat iškelti Baltijos val
stybių klausimą Trečioje 
Komisijoje. Kaip žinia, mi
nisteriai parlamento nepa
klausė. Skaitant apie tai 
mūsų spauda atrodė, kad 
nevykdomos rezoliucijos ini
ciatorius Otto von Habs- 
burg susilaukė daugiau pa
dėkos, negu iškėlusi tą klau
simą, JAV ambasadorė.

Panašią ignoraciją parodė 
ir P. LIETUVIO redakto
rius B. Nainys spalio 18 d. 
su etnikų spaudos atstovais 
pakviestas į Baltuosius Rū
mus. Ten jis užklausė Vals
tybės Departamento pata
rėją E. J. Drevvinskį, ar 
”JAV vyriausybė rems 
Jungtinėse Tautose Euro
pos parlamento rezoliucija, 
jei ji ten pateks”, (žiūr. to 
mėnraščio lapkričio mėn. 
nr.). Drewinskis, aišku, nu
rodė j amb. Kirkpatrick 
raštą.

Tam raštui, JT atžymė
tam A/38/318 Nr. daugiau 
negu mūsiškiai dėmesio 
skyrė sovietų nuolatinis 
įgaliotinis JT-se O. Troya- 
novski. Savo rugsėjo 13 d. 
4 psl. raštu A/C. 3/38/6 jis 
aiškino, kad sovietų pilie
čiai turi teisę į apsisprendi-

(Nukelta į 3 psl.)

Dr. Juozas Jurkūnas (vidury), miręs prieš 10 metų, nuotraukoje su tautininkų 
veikėjais 1971 m. Antanu Mažeika ir Broniu Dūda. L. Kanto nuotr.

Žiema Lietuvoje ...

Dešimt metų be dr. Juozo Jurkūno
šių metų gruodžio 17 die

ną sukanka dešimt metų 
nuo a. a. dr. Juozo Jurkūno 
mirties. Dešimtmetis yra 
ilgas laikas ir jo bėgyje pa
saulyje daug kas pasikeičia. 
Pasikeitimų buvo ir velionio 
artimųjų tarpe. Nemažas 
skaičius gyvenime su velio-. 
niu bendravusių jau patys 
iškeliavo amžinybėn ir kai

RŪTA ŠAKIENĖ

kurie iš jų liko visai už
mušti. O štai, per ilgą de
šimtį metų a. a. J. Jurkūno 
paskutinio poilsio vietoje, 
šv. Kryžiaus kapinių pušų 
pavėsyje, visuomet žydi gė
lių puokštės ir jo artimieji 
prisimena jį su ilgesiu, mei
le ir pagarba.

Gimė Juozas Jurkūnas 
1904 m. Pašeiviuose, Seinų 
apskrityje, Vilniaus kraš
te. 1926 m. Kaune baigęs 
suaugusių gimnaziją, įsto
jo į Vytauto Didžiojo Uni
versiteto Teisių Fakultetą, 
o vėliau, gavęs valstybinę 
stipendiją, Balgijoje studi
javo jūrų teisę ir tarptauti
nę prekybą, kur 1931 m. 
gavo daktaro laipsnį. Grįžęs 
Lietuvon karinę prievolę 
atliko baigdamas Karo Mo
kyklą aspirantu. 1935 m. 
paskirtas pirmuoju Lietu
vos jūrininkystės inspekto
rium Klaipėdoje, o sekan
čiais metais ir Klaipėdos 
uosto valdybos juriskonsu
ltu Vėliau perėjo Užsienio 
Reikalų Ministerijos žiny- 
bon, kur iki rusų okupaci
jos buvo Lietuvos Pasiunti
nybės Estijoje sekretorium, 
o po rusų okupacijos — Lie
tuvos Pasiuntinybėje Ber
lyne. Iš Vokietijos atvyko 
Amerikon, New Yorko vals- 
tijon, kur susipažino ii’ ve
dė Reginą Andriukaitytę- 
Kašelionienę. 1956 m. per-

(Nukelta į 3 psl.)
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Sirija aiškinasi ar JAV neblefuoja. - Paskutiniu susirėmimu 
karinis įvertinimas. - Kaip atšaukti marinus 'nepraradus 

_______  veido’. - Europos ūkinė bendruomenė bėdoje. ---------
Į JAV-Izraelio karinio 

bendradarbiavimo sustipri
nimą Sirija atsakė per savo 
patikėtinius Libane naujom 
prieš marinus provokaci
jom, kurios privedė prie di
desnės JAV laivyno aviaci
jos bombardavimo operaci
jos, per kurią netekta dvie
jų lėktuvų, kas maždaug 
atitinka nuostolių santykį II 
pasauliniame kare ir Viet
name, bet negali susilygin
ti žymiai pranešesniu Izrae
lio pasirodymu susirėmime 
su ta pačia Sirija. Tai iš vie
nos pusės sustiprino visą 
chorą balsų, kurie JAV rei
kalauja marinų atitraukimą 
iš Libano, nes nėra jokios 
prasmės jų ten laikyti. Gir
di, neesą jokios vilties bent 
kada sudaryti Libano vy
riausybę, pajėgią kontro
liuoti bent Beirutą su apy
linkėm, o jei taip — reikia 
leisti kovojančiom Libano 
grupėm surasti savo išeitį 
ar nukraujuoti. Tuo pačiu 
Sirijai pasisekė įrodyti, kad 
JAV - Izraelio susitarimas 
dar ilgesnį laiką neturės 
praktiškos reikšmės ir bent 
kol kas buvo tik blefas. Iz
raelio rūpestis yra jo šiau
rinis sienos saugumas, o 
JAV norėtų užkirsti sovietų 
įtakos plėtimąsi iš Sirijos. 
Tie skirtingi interesai ne
būtinai visados sutampą.

3a na ui y CoęemcKylo Poduay?
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KOHHAIŽI BOMHY!
BCE no flOMAM!

PACTEPRHHOCTb 
B BAUJHHrTOHE

DE FAUX EXEMPLAIRES SUBVERSIFS DU JOURNAL OFFICIEL DE 
L’ARMĖE ROUGE DISTRIBUĖS EN PLEIN CENTRE DE KABOUL.

Prancūzų žurnalistai išleido sovietų armijos oficiozo "Raudonoji Žvaigždė” subversinę 
laida., kuri sunkiai atskiriama nuo originalinės laidos ir buvo dalinama sovietų kariams Afga
nistane pačiame Kabulo centre, o taip pat ir Rytų Berlyne. Šio numerio paruošime bendra
darbiavo garsieji rusų disidentai Bukovski ir Maximov. Laikraštis praneša visų džiaugsmui, 
kad agresinis karas Afganistane baigtas ir sovietų kariai grįžta namo...

Ginčams spaudoje ir TV 
apie tai daugėjant pravar
tu grįžti kiek į praeitį, kad 
leidus susiorganizuoti Li
bano vyriausybei. Yra kele
tą versijų kaip prie to pri
eita. N. Y. TIMES kolum- 
nistė Flar Lewis dabar pa
skelbė savo. 1982 m. pava
sarį Izraelio kariuomenei 
besiartinant prie Beiruto, 
tada gyvas Brežnevas pa
siuntė Reaganui įspėjimą, 
kad jei izrealitai toliau puls 
Siriją — tai prives prie 'glo
balinių pasėkų’, kokių — 
jis smulkiau nepaaiškino. 
Reaganas persiuntė Beginui 
tą įspėjimą, reikalaudamas, 

'kad Izraelis sustotų karia
vęs kelių valandų bėgyje. 
Reaganas tuo laiku buvo 
Europoje. Beginąs telefona- 
vo Valstybės sekretoriui 
Haigui, prašydamas jį at
vykti į Jeruzalę padėties ap
tarimui.

Beginąs skaičiavo, kad tie 
pasitarimai užtruks kokias 
48 valandas, per kurias Iz
raelis galėtų perkirsti Bei- 
ruto-Damasko plentą, tuo 
būdu užkirsdamas Sirijai 
priėjimą į Beirutą. Reaga
nas tačiau užždraudė Hai
gui vykti į Jeruzalę ir rei
kalavo kovos veiksmus tuo
jau sustabdyti, kas ir buvo 
padaryta.

Per vėlesnius privačius 

TAMHCTBEHHAH TPABA

Hm.

pasikalbėjimus su sovietais, 
tie pareiškė, kad ginsią Siri
ją, kas tačiau nereiškia, kad 
jie gins ir Sirijos pozicijas 
Libane. Iš viso sovietai davė 
suprasti Washingtonui, kad 
ne viena iš supervalstybių 
šiuo metu neturi interesų 
susiremti Vid. Rytuose. Jei 
taip, ten galimas kompro
misas. Tik reikia pradėti 
tartis su . .. sovietais.

★
Taip, kaip faktinai neži

noma, kas valdo Sovietiją, 
lygiai taip pat neaišku, kas 
tvarko Sirija. Jos ilgame
čio diktatoriaus Assado 
sveikata yra labai pašlijusi. 
Damaske sprendimus daro 
jo 5 artimiausi padėjėjai su 
jo broliu priešakyje. Įtem
pimui esant jiems lengviau 
tvarkytis, jiems tačiau sun
ku padaryti kokį esminį 
sprendimą.

★
Kaip minėjom, pirmas 

JAV 28 lėktuvų užskridi- 
mas ir bombardavimas SG 
rijos talkininkų pozicijų Li
bane nebuvo laimingas. 
Tiesa, panaudoti lėktuvai 
buvo jau seni, ne tokie pa
žangūs kaip Izraelio panau
doto, tačiau jei taip — ar 
negalima buvo tuos taiki
nius apšaudyti kovos laivo 
New Jersey 16 inčų pabūk
lais? žinia, toks laivas su-
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■ Iš kitos pusės
Atrodo, kad paskutiniu laiku Baltiesiems Rūmams 

daugiau negu kada nors rūpi ir naujesnių piliečių, neuž
miršusių savo gimtinių, simpatijos. Jau nuo seno prezi
dentai nusifotografuodavo su lietuvių delegacijom ko
kiom mums iškilmingom progoms. Turbūt Kojeliui ten 
pradėjus dirbti, atėjo ir geresnė idėja vietoje organiza
cijų veikėjų, kurie patys nerašo, pradėti kviestis laikraš
čių redaktorius. Rezultatai pasigėrėtini, štai, pavyzdžiui, 
P. LIETUVIO redaktorius B. Nainys dar šių metų Nepri
klausomybės proga rašė:

”,. . ir šiais metais mes galėsime pasiguosti tik pa
žadais . .. ir niekuo daugiau ... Nuo pat Lietuvos 
okupacijos pradžios iki dabar per daugiau kaip 
keturiasdešimt metų, niekur, niekada, nė kokio 
laisvo krašto reikšmingas pareigūnas be tų gražių 
mus guodžiančių žodžių daugiau nieko nedarė. Grei
čiausia nieko daugiau nė nedarys. Nei dabar, nei 
netolimoje ateityje.”

Tokiu nusivylimu labai apsidžiaugė okupanto leidžia
mas GIMTASIS KRAŠTAS. Po pusės metų į Baltuosius 
Rūmus pakviestas Nainys užtraukė visai kitokią giesmę: 

”, .. mus kviečiasi aukščiausia Amerikos valdžia 
ir su mumis kalbasi apie mums rūpimus svarbiau
sius mūsų reikalus (kaip pavyzdį red. pamini ato
minį nusiginklavimą). Nors norimų atsakymų 
šiuo metu nesulaukiame, tačiau būnam bent iš
klausomi. Ir tai jau tikras laimėjimas .. . tikrai 
pajutome, kad visgi neesame nei užmiršti, nei nu
rašyti, bet dar REIKIAMAI PAGERBTI BEI AT
SIŽVELGTI (sic!)... Pasaulio Liet. Bendruome
nės leidžiamas Baltuose Rūmuose jau pastebėtas 
ir ĮVERTINTAS ...”

Tąją triumfo giesmę tačiau kiek aptemdė tarp kitų 
ir Naujienų redaktorius M. Gudelio pakvietimas. Klausia 
Nainys:

”Kam gi jo ten prireikė?”
Atsakymas gali būti toks, kad Gudelis (ir Dirvos 

bei kitų laikraščių redaktoriai ir radijo valandėlių vedė
jai) buvo pakviesti dėl lygiai tokios pat priežasties kaip 
ir Nainys. Senovės romėnai patyrė, kad pinigai nedvo
kia. Amerikos politikai žino, kad tarp balsų nėra skirtu
mo. (vm)

darytų gerą taikinį sovie
tų moderniškom raketom, 
kurias turi Sirija, tačiau 
pagrindinė priežastis kodėl 
n e p asinaudota artilerija, 
bet lėktuvais, buvusi ta, 
kad vyriausias JAV karimų 
pajėgų toje srityje vadas 
yra adm. Jerry O. Tuttle, 
pats laivyno aviatorius, o ne 
jūrininkas.

Kariniai specialistai taip 
pat nurodo, kad jei norima 
laikyti kariuomenę Beiru
te, sustiprintą marinų pul
ką reikėtų pakeisti armijos 
brigadą, kuri yra daugiau 
pasiruošusį vesti apkasų 
karą negu marinai. Jie turi 
8 sunk, tankus, armijos 
brigada — 48.

★
Europos Ūkinės Bendruo

menės, daugiau žinomos 
Bendros Rinkos vardu, vir
šūnių susirinkimas Atėnuo
se pasibaigė nesėkme. Ne
susitarta net dėl komunika
to. Nesusitarimo priežastis 
yra subsidijos žemės ūkiui. 
Pataikaudamos savo ūki
ninkams, Prancūzija ir Vo
kietija visados palaikė auk
štesnės už pasaulines žemės 
ūkio produktų kainas ir tą 
politiką primetė visai Ben
drai Rinkai. Rezultate Rin
ka šiuo metu turi 900,000 
tonų sviesto kalną, kurį ne
žino kaip suvartoti, ūkinin
kų ' subsidijom išleidžiama 
apie 16 miljonų dolerių per 
metus ir tos sumos neuž
teks išlaikyti kainom tokio

je aukštumoje kaip ūkinin
kam pažadėta. Dabar Vokie
tija nori, o D. Britanija vi
sados norėjo, kad Rinka 
daugiau subsidijuotų tech
niką, o ne žemės ūkį, kaup
damas atsargas, kurių nie
kas nenori pirkti.

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED

DYER-COLORIST
Successful northern New JcrFey piece 
dye plaut reąuires person fc.miliar 
with dyaing cotton, poly, acryllic and 
blends of the šame. Both deck and 
paddle dyoing. Call Mr. TORLINCASI 
at 212-9-17-3141 or 201-473-4466.

(47-3)

COOKS, HOUSEKEEPERS 
AND 

GOVERNESS
NF.F.DED FOR LIVF.-1N L1VE-OUT 

POSITIONS IN THE ATLANTA 
AREA.

SMITH-KADAN
404-256-6327

FULL DOMESTIC PERSONNEL 
SF.RV1CE.

<47-49)

OWNER/OPERATORS
OF FLAT BED TRUCKS 

to haul steel to northWest and Cali’- 
fornia with return lumber loads to 
Great Lakas area. Mušt have full 
tarps and nylon slraps to p role d 
lumber.

For dėtais, phone 800-541-4213, 
Dennis Williams SYSTEM TRANS- 
PORT, Spokane, WA. 992Z0-. (45-48)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES

To work and iive in a small congenial 
community and in a 185 bed facilily. 
Medium sized rural hospital is seck- 
ing R. N.’s interested in opporfunities 
for professional growlh and recogni- 
tion in medical suęgical care, įn- 
tensive critical care, obstetrical care. 
Excellent salary and benefit package 
including bospitalization, dental plan, 
weekend and shift differential, and 
other programs. Interested persona 
should contact The Per»onnel Office 
of Pemiscot County Memorial Hosti- 
tal where we are "People Caring for 
People”.

PEMISCOT COUNTY 
MEMORIAL HOSPITAL 

Hwy 61 South & Lee St.
P. O. Box 489 Hayti, Mo. 63851 

or Call collect 314-359-1372 
An Equal Opportunity Employer
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VASARIO 16 GIMNAZIJA 
REIKALINA PARAMOS

MIELI TAUTIEČIAI,

Kaip kiekvienais metais 
ir šį kartą į metų pabaigą 
kreipiamės į Jus, prašyda
mi paramos. Gimnazijos iš
laikymas labai brangus. 
Mes, lietuviai, nepajėgtume 
net vienintelės savo gimna
zijos laisvame pasaulyje iš
laikyti, jeigu negautume 
valdiškos paramos. Nors vo
kiečių valdžia mūsų gimna
ziją dosniai remia ir net du 
trečdalius visų reikalingų 
lėšų duoda, tačiau vieną 
trečdalį turime patys su
rinkti. Ypač šiais metais 
mums tai nelengva, nes mo
kinių skaičius šiek tiek su
mažėjo ir todėl pajamos 
mažesnės.

Praeitą vasarą išleidome 
net 8 abiturientus. Labai 
džiaugiamės, kad šiais me
tais per abitūros egzami
nus, kurie laikomi vokiečių 
valdžios priežiūroj, mūsų 
abiturientai atsiekė geriau
sius rezultatus gimnazijos 
istorijoje.

šiemet taip pat pratur
tėjo mūsų mokslo ir laisva
laikio užsiėmimų programa, 
šalia skautų, ateitininkų ir 
jaunimo ratelio įsikūrė dra
mos būrelis, šalia tautinių 
šokių grupės ir choro suor
ganizuotas mokinių orkes
trėlis. Mokiniai turi galimy- 
bęs mokytis groti įvairiais 
instrumentais. Tautinių šo
kių grupė, choras ir orkes
trėlis garsina lietuvių var
dą svetimtaučiuose.

Nuo šių metų liepos 1 d. 
priklausome Hessenui. šio 
krašto vyriausybė mus la
bai šiltai priėmė. Ji, kaip ii’ 
Federalinė Vokietijos vy
riausybė, vertina lietuvių 
pastangas išlaikyti savo 
gimnaziją ir žada visapu
siškai remti. Atrodo, kad 
vokiečių valdžios pagalba 
ateinančiais metais galėsi
me pradėti statyti naują 
berniukų bendrabutį.

Taigi mokslo ir gyvenimo 
sąlygos gimnazijoje vis ge
rėja. Bet ši gimnazija tik 
tol egzistuos, kol mes ją 
visi remsime.

Šia proga dėkojame vi
siems mūsų rėmėjams, 

ypač rėmėjų būreliams, ku
rie dar ligšiol per trečdalį 
visų aukų surenka.

Gilią padėką reiškiame 
BALFui, kuris kasmet 3,600 
dolerių skiria gimnazijai, 
patarnauja rėmėjų būre
liams ir kitiems aukoto
jams, persiunčiant aukas ir 
išduodant atitinkamus pa
žymėjimus dėl mokesčių. 
Dėkojame Kanados lietuvių 
kooperatyvams, kurie kas
met skiria dideles sumas, 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menei, Kanados ir Austra
lijos LB, kuries mus labai 
remia, ir Lietuvių Fondui, 
kuris kasmet paskiria gim
nazijai 1,000 dolerių.

Mes ir vėl prašome Jūsų 
aukos ir esame tikri, kad 
mūsų neapleisite. Pinigus 
galite siųsti per BALFą, 
per Bendruomenę ir tiesiog 
gimnazijai — Privates LL 
tauisches Gymnasium, 684 
Lampertheim - Huettenfeld, 
West Germany.

Artėjančių švenčių pro
ga linkime daug kalėdinio 
džiaugsmo ir laimingų Nau
jųjų 1984 metų!
Tėvas Alf. Bernatonis, OFM 

pirmininkas 
A. Šmitas 

direktorius
J. Valiūnas 
iždininkas

Vasario 16 gimnazijos šokėjai ir choristai su mokytojais po pasirodymo tautybių festiva
lyje Mainze. M. Šmitienės nuotr.

Dešimt metų be dr. Juozo Jurkūno...
(Atkelta iš 1 psl.) 

sikėlė gyventi j Kaliforni
ją, kur Juozas ir Regina 
Jurkūnai tuoj įsijungė j 
Los Angeles lietuvišką veik
lą, o čia įsikūrus jūrų skau
tams, tuoj pat į jų eiles 
įjungė abu sūnus — An
taną ir Saulių.

Tėvynės gerbūviu ir sa
vo gimtojo Vilniaus krašto 
tragedija pradėjęs rūpintis 
jau mokyklos suole, tos ko
vos ir to rūpesčio, o vėliau 
ir pavergtos Lietuvos iš
laisvinimo veiklos, velionis 
neapleido visą organizaci
niai darbingą ir šakotą savo 
gyvenimą. Dar gimnazijoje 
įkūręs tautinę moksleivių 
organizaciją "Ąžuolas”, nuo 
1921 m. buvęs Seinams va
duoti sąjungoje, vėliau įsi
jungusioje į Vilniui Vaduoti 
Sąjungą, studijuodamas dar 
praplečia savo veiklos aki
ratį, įstodamas į Neo-Li
thuania korporaciją, vėliau 
tapdamas šios korporacijos 
filisteriu. Belgijoje buvo 
lietuvių studentų sąjungos 
pirmininku. Ten jo pastan
gomis Briuselio pasaulinia
me ir istoriniame muziejuo
se įsteigti Lietuvos skyriai. 
Kaune ir vėliau Klaipėdoje 
aktyviai darbavosi Tauti
ninkų Sąjungoje. Klaipėdo
je daug prisidėjo prie jūri
nio sporto išsivystymo. Jo 
pastangomis atidaroma bu
riavimo mokykla ir suorga
nizuota pirmoji didžiulė ir 
iškilminga Jūros Diena. Dr. 
Juozas Jurkūnas suredaga
vo pirmą prekybinių laivų 
vadovybės įstatymą ir buvo 
vienas iš Klaipėdos Preky
bos Instituto steigėjų.

Los Angelėje Jurkūnai 
ypatingai veikliai pasireiš
kė tautinės srovės veikloje. 
Dr. Juozas Jurkūnas kelias 
kadencijas buvo ALT Są
jungos Los Angeles sky
riaus pirmininku, veikliai 
dalyvavo Tautinių Namų 
pirkime ir, juos įsigijus, il
gą laiką dirbo jų vadovy
bėje. Buvo Los Angeles 
Lietuvių Bendruomenės val
dyboje, visokeriopai rėmė 
Jūrų Skautus, bendradar

biavo su Lietuvos Fronto 
Bičiulių Sambūriu.

Dr. Juozą Jurkūną prisi
mename, kaip nuoširdų ir 
visuomet pareigingą tauti
ninką, tolerantišką kitų pa
kraipų lietuviams ir jų po
zityviai veiklai, bet ištikimą 
saviems n u s i statymams. 
Todėl ir po dešimties metų 
ne vien šeima ir artimieji 
velionio pasigenda, bet ir 
tie, kuriems teko su juo 
bendrai dirbti visuomeninė
je veikloje. Ne vienas pasi
genda jo taiklaus patarimo, 
gerai apgalvoto ir taktiško 
pasiūlymo, jo sugebėjimo 
visuomet surasti tinka
miausią išeitį.

Praeis dar keli dešimtme
čiai, daugelis bendraminčių 
bus iškeliavę amžinybėn, 
bet a. a. dr. Juozo Jurkūno 
prisiminimas liks stambiai 
įrašytas lietuviškos veiklos 
puslapiuose.

Rūta Šakienė

LIETUVA 
JUNGTINĖSE 
TAUTOSE...

(Atkelta iš 1 psl.) 
mą ir tokia esanti Sovietų 
Sąjungos politika nuo 1917 
m. Jis primetė Washingto- 
nui norą pačiam nustatyti 
ko sovietų tautos nori, kas 
yra kišimasis į kitų vidaus 
reikalus.

Spalio 19 d. į tai atsakė 
7 psl. kalbą JAV atstovas 
Trečiajame Komitete Carl 
Gershman, kuris paneigė 
Troyanovskio teigimus, tarp 
kitko cituodamas Leniną ir 
Stalino raštų V t. 270 psl.:

Pasitaiko, kad apsispren
dimo teisė susiduria su kita 
aukšta teise — atėjusios į 
valdžią darbininkų klasės 
teise sustiprinti savo val
džią. Tokiais atvejais — tai 
reikia pasakyti atvirai — 
apsisprendimo teisė negali 
ir neturi kliudyti darbinin
kų klasės teisei įvesti dik
tatūrą.

Kitus, specifiniai liečian
čius Lietuvą argumentus 

čia nekartosiu, nes juos 
lapkričio 24 d. DIRVOJE 
(ir lapkričio 25 d. DARBI
NINKE) paskelbė (jk), įva
de nurodydamas, kad tas 
'susikirtimas' JT-se yra pa
sekmė memoradumo, kurį 
paruošė Baltų Laisvės lyga. 
Sunku patikėti, kad tai su
sidariusioje sitnuacijoje ne
būtų atėję į galvą pačiam 
Valstybės Departamentui, 
bet sutikime, kad ir toji Ly
ga prisidėjo. Nuostabu ta
čiau kodėl jai prireikė tiek 
daug laiko pasigirti.

Sovietas savo raštą įtei
kė rugsėjo 13 d. amerikie
tis atsakė spalio 19 d., o 
mes apie tai sužinome iš 
(jk) straipsnio lapkričio 24 
d., o gyvename, rodos, ko
munikacijos amžiuje. De
ja, mes paprastai informuo- 
jamės apie tarptautinę po
litiką iš vadinamos didžio
sios spaudos, kuri JT nesi
domi turbūt teisingai nepri- 
skirdama joms didesnės 
reikšmės. Mes tačiau, su
prantama, tuo klausimu 
daugiau domimės. Juk, ro
dos, veiksniams patiems 
turėtų būti interesas grei
čiau pasidalinti žiniomis 
šiuo klausimu ir painfor
muoti rašančius, žinoma, 
pirmiausia reikia patiems 
žinoti.

PADĖKA
Korp! Neo-Lithuania vyr. 

valdyba dėkoja visiems ko- 
legoms-ėms parėmusiems 
išleidimą korporacijos met
raščio NEO - LITHUANIA 
1922-1932.

Iki 1932 m. gruodžio 1 d. 
leidinį užsisakė ir pridėjo 
auką šie kolegos: dr. Alvy
das Arbas, Chicaga — $50; 
Martynas Račys, Toronto
— $50, Liucija Hoffmanie- 
nė, Oak Lawn — $30; Algis 
Jurkūnas, Berwyn —•_ $25; 
Alfonsas Koncė, N. . Y (pa
pildomai) — $10.

Pastaba; žadėtas leidinio 
siuntinėjimas užsitęsė, nes 
pirmoje eilėje tenkiname 
užsisakiusius. Be to, vyr. 
valdyboje galima gauti šias 
knygas:

Neo-Lithuania 1922-1932
— $20.00, R. Spalio — Auk
sinio saulėlydžio gundymai
— $10.00, R. Spalio — 
Rinktinės novelės — $8.00.

Čekius rašyti ir siųsti: 
Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdyba, 6620 So. Rockvvell 
Street, Chicago, III. 60629.

Vyr. Valdyba

ATITAISYMAS
"DIRVOS” Nr. 35, Nov. 

24, 1983 m. tilpo fotografi
ja po kuria buvo įrašas, kad 
LšS tremtyje Chicagoje 
spalio 29 d. pobūvio svečiai, 
kuriame per neapsižiūrėji
mą korespondentas praleido 
Monikos pavardę. Turėjo 
būti "iš kairės E. Vengians- 
kas, Monika Gudaitis ir VI. 
Išganaitis”. Koresponden
tas J. P-kas už klaidą atsi
prašo.



Nr. 48 — 4 DIRVA 1983 m. gruodžio 15 d.

TRAUKINIU Į POLIARINĘ VASARĄ... (8) Henrikas Stasas

Karališkuose rūmuose
Atsakymas dr. Br. Nemickui į jo laišką 

Dirvoj 'Kaip pavadinsi - nepagadinsi’
Kai išėjome iš rotušės 

mus vėl pasitiko rasojantis 
dangus. Nuo Baltijos plaukė 
pilki, migloti debesys, ku
rie dengė visį Stockholmo 
dangų. Tačiau nežiūrint 
smulkiai dulkančio lietaus, 
ryžomės šiandien kiek gali
ma daugiau pamatyti šio 
miesto Įžymybių.

Prisidengę lietsargiu, ėjo
me gražia Norrstroem Įlan
kos pakrante iki seno gra
nitinio tilto vedančio į Hel- 
geandsholmen, šventosios 
dvasios salą. Helgeandshol- 
men, tai nedidelė sala, Įsi
terpusi tarp senamiesčio ir 
pagrindinės miesto dalies, 
iškilusi iš vandens ten kur 
Matarai susitinka su Bal
tija. Tai viena iš romantiš
kų Stockholmo salų, kurios 
uolėtas pakrantes puošia 
žvejų tinklai, spalvingi lai
veliai ir seni viduramžių 
pastatai, kurių pilki silue
tai skęsta Baltijos ir Mala- 
rų bangose, šios salos pa
krantės primena daugiau 
Ispanijos Viduržemio jūros 
žvejų miestelius, negu ŠĮ 
šiaurės archipelagą. Vienin
telis impozantiškas pasta
tas šioje saloje yra rene
sanso stiliaus senieji par
lamento rūmai, kurie čia 
buvo pastatyti 19 šimtme
čio pradžioje. Tačiau šve
dų parlamentas dabar jais 
nesinaudoja ir, pagal Stock
holmo miesto atstatymo 
planą, numatyti nugriovi

mui. Parlamentas dabar 
perkeltas Į naujus kultūros 
rūmus Sergels aikštėje.

Per šiaurini Norrbro til
tą pasiekėm senojo miesto 
salą, kurios šiauriniame 
krante iš kitų pastatų iš
siskiria karališkieji rūmai. 
Šis didžiulis kolosas šian
dien atrodė niūrūs, lyg bū
tų pilkai lietaus nudažy
tas. Tačiau šių rūmų vie
toje gimė Stockholmas. čia 
anksčiau stovėjusi trijų ka
rūnų pilis su kurią ir prasi
dėjo šio miesto statyba. 
Stockholmo miesto istorija 
prasideda 1252 metais, ka
da didikas Birger Jarl tri
jų karūnų piliai ir Stock
holmo kaimui suteikė mies
to teises. Tačiau Stockhol
mas tuo metu jau galėjo 
girtis savo 80 metų sena 
istorija, kaip tvirtovė, at
laikiusi daugeli piratų puo
limų iš jūros, žinoma, ilgai 
truko kol Stockholmo kai
mas išsiplėtė tarp Riddar- 
holmen ir Helgeandsholmen 
salų. Tik Vasa karalių lai
kais Stockholmas smarkiai 
augo ir vėliau, Švedijai ta
pus galingai valstybei, ilgai 
dominavo Baltijos erdvėje, 
kaip dominium maris bal- 
tici.

Trijų karūnų pilis 1697 
metais buvo gaisro beveik 
visiškai sunaikinta. Tada 
karalius pavedė to meto 
garsiam švedų architektui 
Nicodemus Tessin suprojek

Leiskit Ohio 
tvirčiausiam 
bankui dirbti 
Jūsų ateičiai.

tuoti naujus reprezentaci
nius rūmus. Netrukus se
nos pilies vietoje iškilo nau
ji renesanso stiliaus rūmai, 
kurie ir dabar čia puošia 
salos pakrantę.

Įėjimas Į rūmus dabar 
šiaurinėje pastato pusėje, 
čia prieš rūmus ilga Į viršų 
kylanti rampa, kuri nuo 
centro Į kitą rūmų galą vėl 
nusileidžia. Rampą abejuo
se galuose puošia dideli pil
ko granito liūtai ir todėl va
dinama Lejonmacken — 
liūtų aukštuma, šios aukš
tumos centre rūmų pagrin
dinis portalas ir sargybinio 
postas, o už jų vartai Į di
džiulį rūmų kiemą. Kieme 
pagal seną tradiciją sekma
dieniais vyksta paradinis 
sargybų pasikeitimas, čia 
iškilmės vyksta panašiai, 
kaip Kopenhagoje ar Oslo 
ir jas stebėti paprastai su
sirenka didelė miesto minia, 
nes šie kraštai savo monar
chus labai gerbia ir pana
šiom iškilmėm skiria daug 
dėmesio.

Tačiau karališkoji šeima 
dabar šiuose rūmuose negy
vena: jie išsikėlė į Drott- 
ningholm pilį, kuri už 6 km. 
nuo Stockholmo centro. Tad 
buvę karaliaus rūmai dabar 
tik turistinė strakcija ir lei
džia lankyti turistams.

Pirmiausiai apžiūrėjome 
labai Įspūdingą valstybės 
reprezentacinę salę su si
dabriniu karaliaus sostu.

Dirvoje Nr. 41 straipsny
je "Tautinės Sąjungos sei
mas įvyks Clevelande” yra 
pasakyta — "Sąjunga yra 
pastoviai a t s t o vaujama 
Amerikos Lietuvių Tarybo
je ii' (per Lietuvių Tautinį 
Sąjūdį) Vyriausiajame Lie
tuvos Išlaisvinimo komite
te.” Dr. Bronius Nemickas 
nenorėdamas matyti pasa
kymo "per Lietuvių Tauti
nį Sąjūdį” jaudinasi dėl 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos atstovavimo 
VLIKe.

Amerikos Lietuvių Tau
tinė Sąjunga formaliai pati 
nedalyvauja VLIKe, bet ne
tiesioginiai dalyvauja per 
Lietuvių Tautini Sąjūdį, — 
tai buvo nutarta 1951 m. 
gegužės mėn. Tautinės Są
jungos seime Tabor Farmo- 
je, Mich., o 1960 m. birže
lio 5 d. priimtuose Tautinio 
Sąjūdžio vadovybės suda
rymo nuostatuose yra pasa
kyta sekančiai: Lietuvių 
Tautinio Sąjūdžio vadovybę 
sudarp Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos deleguo
ti 5 nariai, Kanados Lietu
vių Tautinės Sąjungos de
leguoti du nariai ir po vieną 
narį nuo lietuvių tautinės 
srovės iš kiekvieno kito 
krašto. Taigi Amerikos Lie
tuvių Tautinė Sąjunga yra 
stipriai atstovaujama Tau-

Anksčiau į šią salę rinkda
vosi Naujųjų metų išvaka
rėse parlamento atstovai ir 
diplomatinis korpusas pri
imti karaliaus šventiškus 
sveikinimus. Sekanti savo 
puošnumu ir meno turtais 
pasižymi šių rūmų koply
čia, kuri skaitoma šedevru 
rokoko. Tačiau ypatingo1 
dėmesio verta rūmuose 
esanti brangenybių patal
pa, kurioje tarp daugybės 
įvairių karalių šeimos bran
genybių išsiskiria 12 karū
nų. Tai bene gražiausias ir 
brangiausias šios rūšies rin
kinių visoj Europoj.

(Bus daugiau) 

tinio Sąjūdžio vadovybėje 
ir pasakymas, kad Ameri
kos Lietuvių Tautinė Sąjun
ga yra atstovaujama VLIK 
per Lietuvių Tautinį Sąjū
dį yra teisingas.

Tautinio Sąjūdžio atsto
vais VLIKo Taryboje su 
Teodoru Blinstrubu buvome 
paskirti dar prieš man pra
dedant eiti Tautinės Sąjun
gos pirmininko pareigas tą 
atstovavimą tebevykdome 
ir mielai perleisime kitiems 
atstovams kai jie bus Są
jūdžio vadovybės paskirti.

Kas liečia anot Nemicko 
"proginius pramanytus ti
tulus” tai noriu tik tiek pa
sakyti, kad tais titulais, 
kuriuos man suteikia eina
mos pareigos, nesistengiu 
nei be reikalo naudotis, nei 
girtis, nei reklamuotis.

Dr. Bronius Nemickaš 
naudoja terminą "plūdu- 
riuotojai”, ką tuo terminu 
jis nori pavadinti nėra visai 
aišku, neaiški sąvoka ir ne-, 
aiškūs plūduriuotojai.

Dr. Bronius Nemickas 
dejuoja, kad su Tautinės 
Sąjungos pirmininko Vaclo
vo Mažeikos pritarimu jo 
straipsnis "Nauja linkmė su 
senais kliuviniais” nebuvo 
spausdinamas Dirvoje. Tei
singai, su pirmininko prita
rimu jis nebuvo spausdina
mas, nes jame keliami da
lykai tinka diskutuoti Są
jungos seime, bet ne spau
doje. Dirva yra skaitoma 
plačios lietuvių visuomenės, 
ne vien tautininkų, ir gry
nai tautininkų vidaus rei
kalai bei bėdos šiai visuo
menei nėra įdomūs.

Baigdamas šį pareiškimą 
prašau dr. Bronių Nemicką 
mesti bereikalingą prieka
bių ieškojimą ir kviečiu 
stipriau įsijungti į pozity
vų tautinės srovės darbą.

Vaclovas Mažeika
Tautinės Sąjungos 

Pirmininkas ir
Tautinio Sąjūdžio 
atstovas VLIKo

Taryboje

Dabar yra laikas pradėti planuoti jūsų 
pensijos metams nukeliamų taksų 
taupymo planu AmeriTrust.

Ohio tvirčiausias bankas siūlo 
pasirinkimą aukštų palūkanų 
investavimo pasirinkimui Individual 
Retirement Accounts. Taigi teiraukitės 
mūsų galimybių jūsų naudai dabar ir 
ateičiai bet kuriame AmeriTrust banke.

Kad sužinoti kiekvienos dienos
procentų dydį, nemokamai skambinkite
24 valandų linija.

In Cuyahoga County 781 -RATE
In Ohio (outside Cuyahoga County) (800) 362-1383 
Outofstate (800)321-2214

/hierfflrust
Member FDIC
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TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Jkl st.Anthony
■■■r Savings & Loan Association

1447 South 49th Court • Cicero Illinois 60650
10 South 660 Route 83 (At 92nd St.).

Willowbrook, III. 60521

Phones: Chicago: (312) 242-4395 
Cicero: (312) 656-6330 
Willowbrook: (312) 789-0777FŠL1C

Joseph F. Gi ibauskas
Exccutive-Secretar.v

Dennis N. Gribauskas 
Seniui* Vice-President/ 
Willo\vbrook Manager

Open Mon.. 9-8; Tues.. Thurs.. Fri. 9-5; Sat., 9-1; Closed Wed.
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įj KŪRYBA IR MOKSLAS!
(2) Užmirštas liaudies poetas 

Antanas Strazdelis
Jo mirties 150 metų sukaktis praėjo nepastebėta

Į kunigų seminariją An
tanas Strazdas greičiausiai 
išėjo reikalo varomas, o ne 
pašaukimo vedamas. Aplin
kybės kuriomis jis pateko j 
Varnių kunigų seminariją 
nėra žinomos. Tais laikais 
nekilmingieji seminarijose 
buvo nepageidaujami. Var
nių seminarija buvo viena 
iš nedaugelio, nereikalavu
si bajorystės įrodymų. 
Strazdo klerikavimo laikais 
Varnių seminarijoje mokėsi 
apie 30 klierikų. Mokslas 
truko apie dvęjus metus, 
žinoma tai nebuvo taikoma 
kilmingiesiems. Busimasis 
Žemaičių vyskupas Juoza
pas Giedraitis Varnių semi
narijoje neišbuvo nei vie- 
nerių metų, dar tebebūda
mas klieriku, gavo Infliantų 
kanauninko ir Laižuvos kle
bono titulus.

Varniai buvo toli nuo di
desnių centrų, įvairūs įvy-= 
kiai bei sukrėtimai juos pa
vėluotai pasiekdavo. Vis 
dėlto šviečiamosios epochos 
idėjos ir liberalizmas nega- 
Įėjo aplenkti Varnių semi
narijos. Ar tos idėjos rado 
atgarsį seminarijos gyve
nime bei einamame mokslo 
kurse — sunku pasakyti. 
Tik tėra žinoma, kad tuo
metinis žemaičių vyskupas 
Steponas Giedraitis, buvo 
supasaulėjęs dvasininkas, 
perukinių rūmų kultūros 
žmogus. Varniuose retai 
tepasirodydavo, kaip sena
torius pastoviai gyveno 
Varšuvoje prie karaliaus 
dvaro. Vyskupo religinis li
beralizmas Varniuose buvo 
plačiai žinomas. Varniuose 
pastoviai gyveno vyskupo 
brolėnas Juozapas Giedrai
tis, irgi vakarų kultūros 
žmogus, plačiai keliavęs po 
Italiją ir Vakarų Europą.

Strazdą su Giedraičiais 
jungė kokie tai ryšiai, gal 
jie jį rėmė ir globojo. Gal 
jie padėjo jam įstoti į se
minariją ir finansiniai jį 
rėmė. Atsidėkodamas už tą 
paramą, pirmąjį savo poezi
jos rinkinį "Giesmės svie
tiškos ir šventos’’ jis dedi
kavo Gasparui Giedraičiui. 
Antrąjį, neišėjusį rinkinį, 
Strazdas buvo paskyręs 
Juozapui Giedraičiui, kuris 
vėliau buvo žemaičių vys
kupas. Juozapas Giedraitis 
išvertė į lietuvių kalbą ir 
išleido Naująjį testamentą, 
domėjosi lietuviška litera
tūra ir buvo laikomas jos 
mecenatu. Galima daleisti, 
kad dar seminarijos laikais 
J. Giedraitį ir Strazdą jun
gė literatūrinė draugystė 
ir bendri interesai. Gal tų 
ryšių dėka, baigęs semina-

JUOZAS ŽYGAS

riją Strazdas buvo paskir
tas Varnių vikaru. Gal čia 
ir pasireiškė Strazdo cha
rakterio bruožai, nenoras 
paklūsti autoritetui ir nuo 
jo priklausyti ir norėjimas 
būti savistoviu, čia ir pra
sidėjo jo tragiką, kuri lydė
jo jį per tolimesnį gyveni
mą. Būdamas kunigu jis ne
galėjo būti visai savistovus 
ir nepriklausomas, turėjo 
sutapti su luomo reikalavi
mais. Tačiau jis į jokius rė
mus netilpo!

Pagal to laiko, ypač Lie
tuvos, socialinę sudėtį, be
veik tebuvo tik du luomai. 
Tai valstiečiai — baudžiau
ninkai ir bajorai. Vieninte
lis kelias baudžiauninkui 
prasimušti į gyvenimą, te
buvo per kunigų seminari
jas. Kunigas, jeigu ir ne
buvo automatiškai priimtas 
į bajorų duomą, tai galėjo 
bent šalia jų gyventi.

SEK /uperior Aiving/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS

ČEKIU SASKAITA
Operacijos atliekamos be jokio mokesčio 

Už Įnašus mokame 5%% palūkanų 
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI 

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS
/uperior /aving/

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS:

Kasdien nuo 9:30 iki 4:00, penktadieniais 9:30 iki 6:00, 
šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaryta.

Strazdas Varniuose ilgai 
neužsibuvo, jau sekančiais 
metais matome jį atsikėlus 
į rytų Aukštaitiją, čia gal 
ir nutrūko Strazdo ryšiai 
su Giedraičiais, o Giedrai
čių giminė buvo plati ir 
įtakinga. Daugelis iš jų te
beturėjo kunigaikščių titu
lus, taip pat daugelis iš jų 
buvo vyskupais, žemaičiuo
se net buvo priežodis ”Kas 
Giedraitis, tai vis vysku
pas”. Jeigu Strazdas būtų 
išlikęs geruose santykiuose 
su Giedraičiais, gal būtų 
aukštai iškilęs bažnytinėje 
hierarchijoje, susipažinęs 
su Vakarų Europa ir tapęs 
centrine figūra lietuviii li
teratūroje. Arba būtų nu
ėjęs Adomo Mickevičiaus 
keliais, svetimiems Dievams 
tarnauti.

Kas jį skatino vykti į 
Aukštaičius sunku pasaky
ti. Nesugyveno su diecezi
jos vyresnybe ir klebonu, 
arba siekė didesnio savaran

kiškumo. Vilniaus vyskupi
joje tuo metu buvo daugiau 
decentralizacijos. Vikarai 
galėjo parapijas kaitalioti 
savavališkai, be diecezijos 
žinios. Atrodo, kad ši aplin
kybė daugiausia jį ir suvy- 
liojo.

Pirmoji Strazdo kuniga
vimo vieta Aukštaitijoje 
buvo Kupiškis, iš čia jis 
persikėlė j Subačių, niekur 
jis ilgiau pabūti negalėjo ir 
vietas dažnai kaitaliojo.

Kurį laiką Skapiškyje ir1 
Šimonyse. Vėliau persikėlė 
į Vabalninko parapijos 
Uoginių kaimą. Tais laikais 
daugelis dvarų turėdavo 
privačias koplyčias ir sam
dydavo kapelionus. Tokia 
kapelionyste kurį laiką ver
tėsi ir Strazdas. Tuo būdu 
jis buvo beveik nepriklau
somas bažnytinei vyresny
bei. Tas jo nepriklausomu
mas ir nuvedė jį į konfliktą 
su bažnytine vyresnybe!

Vengdamas dekanų ir 
klebonų, jis palaikė kontak
tus tiktai su žemiausių ran
gų kunigais. Gal ir būtų jis 
pragyvenęs savo gyvenimą 
nepriklausomai, jeigu baž
nytinė vyresnybė būtų pali
kusi jį ramybėje. Mėtyda
mas pėdas ir keisdamas vie» 

teves, jis sugebėjo kurį lai
ką išvengti bažnytinės vy
resnybės. Bet 1818 m. gale 
tamsūs debesys pradėjo 
rinktis virš jo galvos. Tą 
audrą sukėlė jo satyrinis 
eilėraštis "Pagrabas Pali- 
šio”, tas eilėraštis greitai 
virto liaudies daina ir 
"Bambizas Palšis” pasidarė 
bendriniu vardu. Tas eilė
raštis tapo reformatų sino
do svarstymų objektu. Re
formatai su skundu krei
pėsi į Vilniaus konsistoriją, 
tame skunde jie taip pat nu
rodė, kad neteisėtai ir be 
cenzūros leidimo jis išlei
dęs "Giesmės svietiškos ir 
šventos”. Ir kas blogiausia, 
kad tas leidinys plačiai "iš
mėtytas po žmones" ir ran
dasi beveik kiekviename 
kieme. Už šį nusikaltimą jis 
buvo nubaustas gana leng
vai "trijų dienų” rekolekci
jomis. Dekanams buvo pa
liepta knygutę iš žmonių 
atiminėti ir deginti.

(Bus daugiau)

gt/ViHO

BUVIMO PĖDSAKAI, 
poeto Stasio Santvaro aš
tuntoji lyrikos knyga, ku
rią leidžia Vilties leidykla, 
jau atspausdinta ir greitu 
laiku bus galima įsigyti. 
Knyga yra 168 psl., kietais 
viršeliais su aplanku, kurį 
padarė dail. V. K. Jonynas. 
Kaina 8 dol. Užsakymus 
prašoma siųsti Dirvai.

Discover the spirit of St. 
Francis with the daughters 
of Chicago's own Mother 
Theresa Dudzik.

For more mformation 
write to:

Supenor General 
1220 Main Street
Lemoot, IL 60439
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LITUANISTIKOS 

KATEDRAI
Aukos gautos 

1983 m. spalio mėnesį:

$3,100.00: prof. Antano Salio 
Stipendijos fondas, Sofija Šalie- 
nė, St. Petersburg Beach, FL.

$2,500.00: Gediminas Balan
da, Warren, MI (viso $3,000.00).

Po $2,000.00: dr. Vytautas ir 
Antanina Karobliai, Ripley, OH; 
Donatas ir Vida Siliūnai, Pompa
no Beach, FL.

Po $1,000.00: dr. Mykolas 
Gečiauskas Arvystas, New York, 
NY; Stasys Budas, Cedar Lake, 
IN; Stasė Jakubonienė, Chicago, 
IL; Ona Jakutienė, Avon, MA; 
a.a. Genovaitės JančauskienėB 
atminimui, JAV LB Cape .Cod 
apylinkė; Leonas ir Elena Kafrns- 
kai, St. Petersburg, FL; a.a. Jono 
Kartano atminimui, Ona 
Kartanienė, Omaha, NB; dr. Luci- 
na Kaufmanas, Ajexandria, VA; 
dr. PetraB ir Stefa Kisieliai, Cice
ro, IL; Lithuanian Chamber of 
Commerce of Illinois; Jonas Litvi
nas, Chicago, IL; prof. Vytautas 
Marijošiuš, W. Hartford, CT; J. ir 
M. Mikoniai, Richmond Hts., OH; 
kun. Simonas Morkūnas, Sioux 
City, IA; Kazimieras MotuSis, Los 
Angeles, CA; Mykolas Nagurs- 
kis, Wolcott, CT; Pasaulio Lietu
vių Gydytojų sąjunga; Pranė 
Prankienė, Chicago, IL; Romas ir 
Emilija Sakadolskiai, Chicago, 
IL; Liudas ir Ona Šimaičiai, 
Chicago, IL; Povilas ir Nijolė 
Stelmokai, Hickory Hills, IL; Jur
gis Strazdas, Mississauga, Cana- 
da; Antanas ir Leokadija Tverai, 
Chicago, IL; Juozas ir Antanina 
VasiukeviCiai, Chicago, IL; a.a. 
Stasio Vidmanto palikimas 
(kanadiSkais doleriais); dr. J. ir 
M. Uleckai, Tororito, Kanada.

Po $500.00: Stefanija Aka
vickienė, Waukegan, IL; Stasys ir 
Elena Barai, Palos Park, IL; dr. 
K. ir M. Jablonskiai, Westchester, 
IL; Marija Janonienė, Brockton, 
MA; Juozas ir Veronika Juoda
kiai, Tucson, AZ; KASA-Lithua- 
nian Federal Credit Union, Rich
mond Hill, N Y; dr. Antanas ir 
Alina Lipskiai (viso $1,000.00); 
Kazimieras Mikolajunas, Chica
go, IL; kun. A. Petraitis, Putnam, 
CT; Pirmojo Prezidento Karo 
Mokyklos XV-tos laidos karinin
kai; kun. Antanas L. Rubšys, 
Riverdale, NY;'Vacys ir Stasė 
Urbonai, St. Petersburg Beach, 
FL; dr. Vytautas ir dr. Ina 
Užgiriai, Worcester, MA.

Po $300.00: Vincas ir Geno
vaitė Ankai, Oak Lawn, IL; Mari
ja Damijonaitytė-Damas, Naper- 
ville, IL; a.a. Aleksandros-Marijos 
ir a.a. Pranės Jablonskienių 
atminimui, Bonaventūras Jab
lonskis, Aurora, IL; Stasys Griežė- 

’Jurgelevičius, Dorchester, MA 
(viso $1,000.00); Lietuvių Lab
daros Maironio Parko draugija, 
Worcester, MA.

Po $250.00: Albertas Ažukas, 
Hoboken, N J; Albina Dumbrienė 
ir Nijolė Dumbrytė, Chicago, IL; 
Stasys ir Prudencija Jokubaus- 
kai, Palos Park, IL; Lietuvių 
Tautodailės Institutas, Toronto, 
Kanada; dr. Bernardas ir Sigutė 
Mikrutai, Lake Bluff, IL; Kazys ir 
Genovaitė Trečiokai, Union, NJ 
(viso $300.00); Rūta Klevą Vidžiū- 
nienė, Valencia, CA; Aleksand
ras ir dr. Marija Žemaičiai, 
Leonia, NJ.

Po $200.00: Bruno ir Apoloni
ja Andrašiūnai, Orland Park, IL; 
Bronius ir Petrė Andriukaičiai, 
Chicago, IL; Viliaus Dundzilos 21- 
mo gimtadienio proga, D. 
Dundzilienė ir S. Klimienė, Chica
go, IL; LŠST Vytauto Didžiojo 
Šaulių Rinktinė, Chicago, IL (viso 
$700.00); a.a. Algimanto Mackaus 
atminimui, Marcelė Mackienė, 
Cicero, IL; Nikodemas ir Kazė 
Matijošaičiai, Los Angeles, CA; 
Vladas ir Juzė Petrauskai, N. 
Chicago, IL; Kazys Račiūnas, 
Beverly Shores, IN.

Po $150.00: Vytautas ir Nijo
lė Balzarai, Chicago, IL; Saulius 
ir Joana Vaičekoniai, Surfside, 
FL.

$110.00: Panevėžiečių klubas, 
Chicago, IL.

Po $100.00: dr. Algirdas 
Avižienis, Santa Monica, CA; 
Viktoras ir Eugenia Bačinskai, 
Oak Park, IL; Vincas ir Alisa 
Baltrukoniai, Melbourne, 
Australia; Andrius Baltrušaitis, 

Chicago, IL; Henrikas ir Genovai
tė Bitėnai, Elizabeth, NJ; Elena 
Bradūnaitė, Washington, DC; 
Kazys Bradūnas, Chicago, IL; dr. 
Henrikas ir Tamara Brazaičiai, 
Willoughby, OH; Kostas ir Karoli
na Bružai, Homewood, IL; 
Genovaitė Bulotienė, Detroit, MI; 
Rita Bureikienė, Glendale, CA; dr. 
Antanas ir Vladė Butkai, 
University Hts., OH; Vladas ir 
Beatričė Gyvai, -Cleveland, OH; 
Paulius Gaučys, Hinsdale, IL; 
Klara Gečienė, Media, PA; Juo
zas Gramas, Oak.Lawn, IL; Anta
nas ir Vanda Gruzdžiai, St. 
Petersburg Beach, FL;, Jonas 
Gudėnas, Euclid, OH; Justina 
Petkevičienė ir Jonas Gudėnas, 
Cleveland, OH; Antanas Gudo
ms, St. Petersburg Beach, FL; 
Vytautas ir Romaine Jonaitis, 
Grand Rapids, MI (viso $200.00); 
Bronius ir Leone Juškai, 
Kenosha, WI; Anatolijus Kairys, 
Chicago, IL; Irena Kairytė, Chica
go, IL; Maksimas ir Bronė 
Karaškos; Alfonsas ir Ona Kindu
riai, Gulfport, FL (viso $300.00); 
Juozas ir Elena Kojeliai, Santa 
Moica, CA; Mečys ir Elena Kra
sauskai, South Pasadena, Fl; 
Magdalena Kudirkienė, Water- 
bury, CT; dr. Algimantas ir Flora 
Kurgonai, La Porte, IN; Adolfas 
Lekšas, Westem Springs, IL; 
Algis ir Lydia Liepinaitis, Riversi- 
de, IL; Marija Macevičienė, Chica
go, IL; Petras ir Jadvyga Maldei- 
kiai, Hot Springs, AR; Jurgis 
Matusevičius, Chicago, IL; E. 
Meškauskienė, Chicago, IL; 
Miami Lietuvių Klubas; dr. 
Stanley Mikai, E. Milton, MA; 
Vaclovas ir Ona Mikuckiai, Vista, 
CA; Jonas ir Janina Mikulioniai, 
Sterling Hts, MI; Pranė Mile- 
nienė, Norwood, MA; Balys ir 
Genovaitė Narbutai, Vista, CA; 
Maria Noreikienė, Chicago, IL; 
Lidija Petravičienė, Chicago, IL; 
Kazimieras ir Elena Pociai, 
Beverly Shores, IN; kun. Kazimie
ras Pugevičius, Brooklyn, NY; 
Petras ir Zuzana Pupiai, St. 
Petersburg Beach, FL; Juozas ir 
Bronė Šlajai, Chicago, IL; Vincas 
ir Aldona Stasiūnai, St Peters
burg, FL; Kazys ir Stasė Urbšai- 
čiai, St. Petersburg, FL; Vincas ir 
Elena Vasiliauskai, Chicago, IL 
(viso $200.00); Jonas ir Bronė 
Venckai, Los Angeles, CA; dr. 
Petras Vileišis, Waterbury, CT; 
Vydūno Jaunimo Fondas, Chica
go, IL; John E. Waylonis, Fairfax 
Station, VA; Mykolas Židonis ir 
Lijolė Židonytė, New Haven, CT; 
a.a. Balio Vosyliaus atminimui, 
M. Židonis ir L. Židonytė; dr. J. 
Žirgulis, Lucerne Valley, CA,

$75.00: Pranas ir Stasė 
Staneliai, St. Petersburg Beach, 
FL (viso $100.00).

$60.00: a.a. Jono Gintauto 
atminimui, Veronika Gintautie- 
nė, Monterey Park, CA.

Po $50.00: Emil ir Elsa 
Adomat, St. Petersburg, FL; 
ALRK . Moterų sąjungos 5-ta 
kuopa, Worcester, MA; Gauden- 
tas ir Justinas Baltrušaičiai, Sun 
City, CA; Algirdas Bielskus, Eu
clid, OH; Rimantas Bitėnas, 
Elizabeth, NJ; Vytautas Černius, 
Los Angeles, CA; Marija ir Kazys 
Cesnąi, Worcester, MA; Petras ir 
Rita Dubiai, Oak Park, IL; Juozas 
ir Salomėja Duobai, Norwood, 
MA; Balys Graužinis, Los Ange
les, CA; a.a. Antano Ivaškos 
atminimui, Gintarė Ivaškienė, 
Monroe, CT; Albinas ir Angelė 
Kamiai, St. Petersburg Beach, 
FL; Stasys ir Emilija Kazlauskai, 
Arlington, MA; Knights or 
Lithuania-Council 145, Holyoke, 
MA; Perkūnas ir Zita Krukoniai, 
Dorchester, MA; Eugenija 
Liaugaudienė, Parsippany, NJ; 
LŠST Juozo Daumanto Šaulių 
kuopa, Los Angeles, CA; Jadvy
ga Mockūnienė, Gulfport, FL; 
Bronius ir Česlovą Paliuliai, 
Dorchester, MA; Ona Rinkienė, 
St. Petersburg, FL; Kazys Ripskis, 
Chicago Hts, IL; Stasys ir Elzbie
ta Rudžiai, Worcester, MA; kun. 
Jonas Ruokis, Putnam, CT; Jonas 
Smulkaitis, Gulfport, FL; Aleksas 
ir Bronė Urbonai, St. Petersburg 
Beach, FL; Aleksandras ir Irena 
Vakseliai, Richmond Hill, NY.

Po $30.00: Vincas ir Petrė 
Dubauskai, Woodhaven, NY; 
Romas ir Nerija Kasparai, Arling
ton, VA; Bronius Keturakis, 

Milwaukee, WI; Birutė Lesevičie- 
nė, Chicago, IL; Bruno Macians- 
kas, Chicago, IL.

$26.00: Martinas Dapkus, S. 
Boston, MA.

Po $25.00: Kazys ir Birutė 
Bačanskai, Dorchester, MA; 
Jonas Barniškis, Euclid, OH; Jur
gis ir Gražina Blekaičiai, 
Greenbelt, MD; Gintaras ir 
Valentina . Čepai, Quincy, MA; 
Gediminas ir Sigita Damašiai, 
Libertyville, IL; Gema Danahar, 
Worce8ter, MA; Kazys Daulys, 
Chicago, IL: Leonardas Gogelis, 
Chicago, IL; Jonas ir Ona 
Gradinskai, Chicago, IL; Laimu
tė Graužinis, Santa Monica, CA; 
Rymantas Ivaška, Dorchester, 
MA; dr. Jonas Karvelis, Chicago, 
IL; Feliksas Kontautas, S. Boston, 
MA; Z. ir S. Koriai, Santa Moni
ca, CA; Viktoras ir Agota Kubi
liai, Westwood, MA; Jadvyga 
Kutkienė, Chicago, IL; Danguolė 
Kviklytė, Chicago, IL (viso 
$50.00); kun. Jonas Maknys, Put
nam, CT; Marųuette National 
Bank, Chicago, IL; Aleksas 
Maskoliūnas, Santa Monica, CA; 
C. ir A. Mikalajūnai, Santa Moni
ca, CA; Petras ir Janina Mikšiai, 
Leicester, MA; Juozas ir Julija 
Navakai, Gulfport, FL; Boles
lovas Rymantas, Chicago, IL 
(viso $95.00); Adolfas ir Magdale
na Šermukšniai, Worcester, MA; 
Juozas Skomantas, Beverly 
Shores, IN; Juozas Stempužis, 
Cleveland, OH; Jonas ir Marija 
Vaitkai, Hyattsville, MD; Brute- 
nis Veltas, Milton, MA; Irena 
Veitas, Milton, MA; Vytautas 
Žiaugra, Roslindale, MA.

Po $20.00: Stasys Baltušis, 
Dorchester, MA; Joseph ir Louise 
Budelis, Baltimore, MD; Marija 
Cibienė, Gulfport, FL; A. P- 
Griauzdė, Avon, MA; Vita 
Hodges, Dorchester, MA; Liongi
nas ir Danutė Izbickai, W. Roxbu- 
ry, MA; Antanas ir Aniceta 

.Januškos, Milton, MA; Gražina 
Jezukaitis ir Birutė Žemaitis, 
Gulfport, FL; Vytautas Kasniū- 
nas, Beverly Shores, IN; Jonas 
Kaunas, Chicago, IL; Alfredas ir 
Marytė Krisiukėnai, Milton, MA; 
Liudas Kronas, La Porte, IN; 
įsabelle Laučka, Arlington, VA; 
Antanina Lukšis, Santa Monica, 
CA; Eugenijus ir Irena Manomai- 
čiai, W. Roxbury, MA; Laima 
McDonald, Dorcester, MA; Algir
das ir Amanda Mulioliai, Euclid, 
OH; Aldona Pauliukonis ir Robert 
Benoit, Worcester, MA; Marija 
Pauliukonienė, - Worcester, MA; 
Jadvyga Skrudzinskienė, 
Dorchester, MA; Algis Smidtas, 
Dorchester, MA; Jackus Sonda, 
Dorcherster, MA; dr. Viktoras 
Stankus, Euclid, OH; Birutė 
Vindašienė, Chicago, IL; Joan 
Yocom, Waukegan, IL.

$15.00: Lietuvių Paštifiinkų 
Sąjunga, Chicago, IL.

$12.00: Gražina Būgaitė, 
Scranton, PA.

Po $10.00: Aleksas Danasas, 
Dorchester, MA; Vaclovą Dėdinie- 
nė, VVorcester, MA; Anne Dono- 
van, Plymouth, MA; A. ir B. Gri
cius, Santa Monica, CA; Adelė 
Grybauskienė, Worcester, MA; 
Dana ir Charles Hurley, Worces- 
ter, MA; Adolfas ir Nijolė 
Ivanauskai, Mattapan, MA; 
Prakseda Jakutienė, Dorcljester, 
MA; A. Kainuskas, Plainville, CT; 
Juozas ir Ona Kamaičiai, St. 
Petersburg, FL: Stasė Kazlienė, 
Chicago, IL; S. Kudirka, Santa 
Monica, CA; S. Rudokienė, Santa 
Monica, CA; Pranas Lesčinskas, 
Dorchester, MA; N. ir S. Neyer- 
ges, Santa Monica, CA; Šarūnas 
Norvaiša, Dorchester, MA; dr. 
Algis ir Jūratė Norvilai, Oak 
Lawn, IL; D. Pascoe, Santa Moni
ca, CA; Julija Palukonienė, 
Worcester, MA; Jonas Pipiras, 
Worcester, MA; Juozas Rašimas, 
Chicago, IL; J. Rukšėnienė, Los 
Angeles, CA; Alfonsas Simonelis, 
Santa Monica, CA; S. Skirman
tas, Santa Monica, CA; Kostas ir 
Stasė Staponkai, St. Petersburg, 
FL; A. Stiukas, Dorchester, MA; 
Jonas Tamašauskas, Worcester, 
MA; Romualdas Veitas, Milton, 
MA; Romas ir Elena Venckai, 
Santa Monica, CA; A. Vidugi- 
rienė, Santa Monica, CA; E. Vilu- 
tienė, Santa Monica, CA; Estelle 
Wagner, Bayonet Point, FL; 
Algirdas ir Dalia Zitkai, Canton, 
MA; Antanas Zupka, St. 
Petersburg FL.

Po $5.00: Stasys ir Elena 
Bakučiai, St. Petersburg, FL: L. 
Bliskis, St. Petersburg, FL; Mari
ja Dabrilienė, Worcester, MA; S.

■ BOSTONO LIETUVIAI
POEZIJA IR 

"ŠVENTIEJI DŪMAI”

Gruodžio 3 d., Tautinės 
Sąjungos namuose So. Bos
tone Kultūrinių Subatvaka- 
rių rengimo komisija suruo
šė Jono Rūtenio poezijos 
knygos "Šventieji Dūmai” 
sutiktuves.

Programą pradėjo rengi
mo komisijos pirm. inž. 
Edmundas Cibas. Rašyto
jas Stasys Santvaras pra
džioje kalbėjo bendrai apie 
lietuvių raštiją, pradėda
mas nuo pirmųjų raštų lie
tuvių kalba. Tie raštai bu
vę pradėti leisti Mažojoj 
Lietuvoj. Vėliau kalbėjo 
apie dr. Basanavičiaus re
daguotą "Aušrą” ir kitus to 
laiko rašytojus. Net ir to 
laiko "Aušros” kalba buvu
si varginga. Tačiau po tru
puti ji tobulėjusi ir vėliau 
pasiekusi aukštą lygį ir tuo 
galim didžiuotis. Apie poezi
ją, kad poezija yra meilės 
ar įsimylėjusių kalba. My
lėti esą galimą ne tik gra
siosios lyties asmenis ar ki
tus, bet ir gamtą ir su ja 
kalbėti' poezijoj. • Kalbėjo 
apie mūsų garsiuosius poe
tus kaip Maironį, Mykolai
tį-Putiną, Joną Aistį ir ki
tus. O toliau kalbėjo apie 
Joną Rūtenį, trumpai supa
žindindamas su jo darbais 
ir kūryba, o taip pat ir apie 
sutiktuves jo naujos poezi
jos knygos "šventieji Dū
mai”. Gana gerai įvertino 
Rūtenio šią naują knygą. 
Net paskaitė kai ką iš šios 
knygos.

Pats Jonas Rūtenis pa
skaitė porą eilėraščių iš šios 
naujos knygos. Gal’jie yra 
parašyti, galima sakyti jau

Galdikienė, Dorcehster, MA; 
Jonas Jakštys, St. Petersburg, 
FL; V. Kevelaitienė, Santa Moni
ca, CA; Arnold Plevock, 
Weymouth, MA.

Po $2.00: R. ir R. Balkai, St. 
Petersburg Beach, FL.

Aukų spalio mėn. 
surinko:

JAV LB Beverly Shores apylin
kė $570.00 (viso $1,880.00); JAV 
LB Bostono apylinkė $1,286.00) 
JAV LB Brięlgeport, IL apylinkė 
$546.00 (viso $796.00); JAV LB 
Columbus apylinkė $200.00; JAV" 
LB East Chicago apylinkė 
$100.00; JAV LB East St. Louis 
apylinkė $50.00 (viso $250.00); 
JAV LB Grand Rapids apylinkė 
$200.00; JAV LB Hartford apy
linkė $1,250.00; JAV LB Keno- 
sha-Racine apylinkė $250.00) JAV 
LB Marųuette Parko apylinke 
$1,000.00; JAV LB Melrose Pąrko 
apylinkė $250.00; JAV LB Nėw 
Haven apylinkė $400.00; JAV LB 
New London apylinkė $30.00; 
JAV LB Omaha apylinkė $352.50; 
JAV LB Putnam apylinkė 
$125.00; JAV LB Washington 
apylinkė $400.00 (viso $700.00); 
JAV LB Worcester apylinkė $1,- 
180.00.

Pagal pasižadėjimus 
gauta:

$1,000.00: Vytautas ir Felicija 
Izbickai, Westwood, MA $600.00: 
Juozas ir Pranė Masilioniai, 
Chicago, IL $250.00 (viso 
$270.00);; Lionginas Morkūnas, 
Rochester, NY $200.00 (viso 
$600.00); dr. Antanas ir Elena 
Razmai, Joliet, IL $9Q0.00 (viso 
$1,000.00); dr. Ignas Skrupskelis, 

moderniai, bet buvo miela 
jų klausytis. Apie sostinę 
eilėraštis skambėjo net lyg 
maironiškai.

Į šias sutiktuves buvo at
vykę svečių net ir iš toliau, 
o ypač iš Cap Cod, kur-ra
šytojas Rūtenis gyvena. Po 
visos programos buvo ka
vutė ir laisvi pašnekesiai.

Ir kaip miela, kad Bosto
ne dar mūsų kultūrinė veik
la visiškai neužgeso, (pž)

• Lietuvių Karių Vetera
nų Sąjungos Ramovės Bos
tono skyrius, kurio pirmi
ninku yra Jonas Starinskas, 
Spaudos palaikymui iš jų 
surengto kariuomenės šven
tės minėjimo, per mūsų 
bendradarbį P. žičkų, Dir
vai atsiuntė 25 dol. Ačiū.

WANTED

PRESSMEN
Top quality printing firm with muki- 
color presses lookmg for the bert 
pressman in the midwest. Demanding 
&ressure posilion. Top wages and 

enefits.

4 C-STRIPPERS
Camera expcr;enr.ed prefe.rred. Capable 
of handling v/idc runge of muki color 
work including cvitical 4 C. Challeng- 
ing demunding ponition. Top salary 
and benefils.

ANDROMEDA PRINTING
120 W. WHITE ST. 

CHAMPAIGN, 1LL. 61820 
217-359-0308

(42-48)

WANTED
MACHINIST-Davcnport Screw Ma- 
chines. Sėt up and opernte. Minimum 
5 years exp. First and Sccond Shifts. 
Ejccellent benefits, plūs profit shar- 
ing. Call collect JIM STUDEBAKER, 

STANDAIiD INSERT CO.
12280 MONTAGUE ST. 
PACOIMA CA. S1331 

213-80C-9S2S.
(39-2)

PRINTING PRESS OPERAIOR 
Mušt havc experience in procese 
printing on Kidder Slacey Ci p-ess 
Opportunity to asi.t in startup of 
new K. S. 55*' web CI press. Send 
resumc to: ). G. CL.ARK CO.. 2079 
Canaan lwp. Road 244. Edlson, Oh. 
43320.

Attn: W. H. REED
(4749)

Columbia, SC $80.00 (viso 
$480.00); dr. Juozas K. Valiūnas, 
New Rochelle, NY $250.00.

$600.00: Adolfas ir Aldona 
Markeliai, Cicero, IL $200.00; dr. 
Viktorija Skrupskelytė, Oberlin, 
OH $500.00 (viso $650.00).

$520.00: kun. dr. Kęstutis 
Trimakas, Forest Park, IL $100.00

$500.00: Apolinaras Bagdo
nas, Chicago, IL $200.00; Kazys 
Pabedinskas, Chicago, IL $100.00; 
Aldona Shumway, Worcester, MA 
$300.00 (viso $40b.00); Bronius ir 
Agota Tiškai, Collinsville, IL 
$100.00 (viso $600.00).

$300.00: L. Balsys, Toronto, 
Canada $150.00; Kazys Rimas, 
Chicago, IL $250.00 (viso $300.00).

$250.00: Ramūnas ir Skirma 
Kondratai, Springfield, VA 
$50.00.

$200.00: Bladas Daukantas, 
St Petersburg Beach, FL $25.00 
(viso $200.00). .

$100.00: dr. Antanas ir Dana 
Klimai, Rochester, NY $50.00 
(viso $100.00).

« • •

Pirmasis $200,000.00 įmokėji- 
mas laiku įneštas, katedros idėja 
gyva! Ačiū visiems aukotojams, 
ačiū Lietuvių fondui už didelę 
50,000.00 paramą. Antrojo $100,- 
000.00 įmokėjimo terminas 1984 
rugsėjo 1 d. Užmojis didelis, jam 
įvykdyti dar reikia aukų. Už jas 
nuoširdžiai dėkojame. Čekius ar 
perlaidas prašome rašyti ir siųsti: 
Lithuanian World Community 
Foundation, 5620 So. Claremont 
Avė., Chicago, IL 60636.

Lėšų telkimo komitetas, 
Jonas Kavaliūnas, pirm.
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'Posėdis pragare’ 
Clevelande

VYTAUTAS MATULIONIS

Lietuviško scenos veikalo 
premjera yra gana retas 
įvykis. Tai viliojanti ir in
triguojanti šventė atkrei 
pianti visu meno mylėtojų 
dėmesį. Tai naujagimio pri
statymas publikai, jos kri
tiškam, kartais negailestin
gam, bet būtinam ir neiš
vengiamam įvertinimui.

Tokią šventę Clevelando 
lietuviai turėjo progos iš
gyventi š. m. lapkričio 12 
d. Dievo Motinos parapijos 
auditorijoj, pirmame Algio 
Rukšėno "Posėdis pragare’’ 
pastatyme. Premjera dau
gialypė paties veikalo, au
toriaus kaip dramaturgo ir 
tų jaunųjų aktorių kuinų 
talentams šis pastatymas 
buvo patikėtai. Clevelando 
lietuviai, visada dėmesingi 
naujiems teatriniams ban
dymams, ir šį kartą rengė
jų neapvylė ir atsilankė la
bai gausiai — salė buvo pil
nutėlė. Ypač malonu, kad 
šis vaidinimas sutraukė di
delį būrį teatru besidomin
čio jaunimo.

Lygiai malonus ir svar
bus reiškinys yra Clevelan
do Vaidilos teatro "atgimi
mas” buvusiam ilgamečiui 
režisieriui Petrui Maželiui 
sugrįžus. Ar šis "atgimi
mas” išsivystys į produk
tyvią teatrinę veiklą paro
dys ateitis, bet šios prem
jeros rezultatai yra drąsi
nantys.

Nors buvo skelbta, kad 
bus pradėta laiku, vis dėlto 
buvo vėluota apie dešimt 
minučių. Atrodo, kad punk
tualumas nėra viena iš tų 
gausiu lietuviško charakte
rio dorybių kuriomis mes 
taip didžiuojamės.

Kas gi tai per veikalas, 
tas "Posėdis pragare”? Vei
kalo neskaičius (premjera 
iš rankraščio), sunkiau pa
sakyti kuriai scenos kūri
nių grupei jį priskirti. Au
torius jį vadina politine sa
tyra. Tai nevisai tikslu. Ne
maža satyros dozė (ryškiau
sia antrame veiksme) yra 
atmiešta kartais gan gilios 
filosofijos: gėris ir blogis 
pasaulyje ir pačiame žmo
guje, nusikaltimas ir baus
mė, atsakomybė ir pareiga, 
istorikų nepatikimumas ir 
šališkumas, ir t.t. Tačiau 
nei satyrinis nei filosofinis 
elementas veikale nedomi
nuoja, bet lygiagrečiai ir 
lygiateisiai egzistuoja. Vie
nok, iš kitos pusės žiūrint... 
ar iš viso tai yra satyra?

Kaip bebūtų, autorius 
veikalo temas yra gerai pa- 
nagri'nėjęs ir vietomis labai 
tiksliomis mintimis jas iš
reiškęs, nors, atidžiai teks
to klausant, darosi įspūdis, 
kad veikalas kurtas angliš
kai galvojančio, bet lietu
viškai rašančio žmogaus. Šį 
Algio Rukšėno žingsnį į 

scenos meną reikia laikyti 
vykusiu ir nuoširdžiai lin
kėtina, kad autorius savo 
talentą ir toliau tobulintų.

Jei satyrinė veikalo pusė 
praėjo gana sklandžiai, tai 
filosofinė jau reikalavo iš 
aktorių daug gyvenimo ir 
sceninės patirties, šių pri
valumų jiems dar stokoja. 
Tai buvo ypač pastebima 
pačiame trečiojo veiksmo 
"posėdyje": Hitlerio ir Sta
lino teisme ir Tartaro val
dovo Aidonėjaus lais.vės 
problemos galutiniame iš
rišime. Iki tol sparti veika
lo eiga, trečiame veiksme 
gerokai sulėtėjo.

Nors kiekvienas režisie
rius, autorius ir dailinin
kas - dekoratorius veikalo 
apipavidalinimą įsivaizduo
ja savaip, premjeros proga 
yra ypatingai svarbu šių as
menų glaudus bendradar
biavimas, idant veikalo įgy
vendinimas būtų visapusiš
kai tikslus ir meniškai raiš-

Daivos Blynaitės nuotr.Režisierius Petras Maželis, 

kus. Tokios "palaimintos 
trijulės” šiuokart nebuvo... 
Petras Maželis ant savo pe
čių turėjo beveik nepake
liamą našta: režisūra, de
koracijos, kostiumų eskizai 
ir (dalinai) jų gaminimas. 
Keliais darbais apsikrovus, 
dažnai kas nors nukenčia. 
Neišvengta to ir šį kartą.

Dekoracijos, kostiumai, 
šviesos. Pats veikalo siuže
tas prašosi paprastesnių, o 
ne perdėtai "pasakiškų" de
koracijų, išradingiau pa
naudojant šviesų efektus. 
Argi negalima buvo prisi
prašyti kurį nors Clevelan
do lietuvių dailininkų joms 
sukurti? Scenos gilumoje 
stuksėję simboliais išmar
ginti ir ilganagių rankų pri
laikomi pragaro vartai, Ai

Vaidilos teatro aktoriai, suvaidinę Algio Rukšėno vetkalą "Posėdis pragare”. Pirmoje ei
lėje: Romas Apanavičius, Vilija Nasvytytė, Edas Kijauskas, Julija Taorienė ir Gražina Plečkai
tienė. Antrole eilėje: Vincas Staniškis, Arūnas Apanavičius. Linas Jokūbaitis, Paulius Nasvytis, 
Ada Stungienė ir Rimvydas Čepulis. Z. Degučio nuotr.

donėjaus laisvės momentui 
atėjus, vietoj kad atsivėrę 
plačiai į abi puses, buvo nu
stumti j šoną tuo sumenki
nant šią dramatiniai svar
bią sceną. Dvipusiai vartai 
būtų buvę daug įspūdinges
ni. Bereikalingos buvo ir 
žybčiojančių akių kaukuo- 
lės ant Aidonėjaus sosto at

ramų — jos scenovaizdį tik 
pigino. Stigo įvairumo ir 
pragaro gyventojų kostiu
mams: žalios glaudės, juo
di perukai ir raudoni ar ža
li "žiursteliai” pridengian
tys "strategines” kūno vie
tas buvo perdaug vienodi. 
Labiausiai netinkami buvo 
istorijos mūzos Klejos ir 
Tartaro valdovo Aidonėjaus 
rūbai — ypač pastarojo. 
Kam įvilkti dailiai nuaugu
sį jaunuolį, vaidinanti svar
bią ir rimtą rolę, į kostiumą 
panšų į perdidelius žiemos 
apatinius? Savo apranga jis 
turėjo išsiskirti teigiama 
prasme. Mūza Klėja atrodė 
lyg paklydusi filmų artistė, 
čia noriu pabrėžti, kad ne
tinkami kostiumai jokiu bū
du nesumažino šių dviejų 

aktorių jaunatviško entu
ziazmo ar įsijautimo j jų 
kuriamus vaidmenis. Tai tik 
pagirtina.

Scenos reikmenys. Jei 
Lucifago "krivūlė”, Bota- 
gės samtis ir apdegusio per
gamento lapas puikiai tiko 
pragaro aplinkai, tai isto- 
jos knygos ant pragaro bib
liotekos stalo erzino savo 
moderniškumu — visos įriš
tos į blizgančius metalinius 
žiedus! Nors tai smulkme
na, bet darkanti sceninę vi
sumą.

Judesiai ir balsas. Vienas 
iš sunkiausių režisūros už
davinių yra sceniškas kūno 
apvaldymas ir veikėjų su
grupavimas taip, kad balsas 
plauktų į auditoriją ir ak
toriai vieni kitų neužstotų. 
Tinkami judesiai dažnai 
daugiau pasako nei žodžiai, 
šios problemos patenkina
mai išspręsti nepasisekė — 
pirmame veiksme daug dia
logų nuėjo į scenos gilumą. 

Žarija — Vilija Nasvytytė. , Z. Degučio nuotr.

Monologai išsakyti atsukus 
nugarą į publiką gali būti 
labai įspūdingi jei jie yra 
atliekami prityrusių akto
rių su tinkamu balso pasta
tymu. šioje srityje reiktų 
dar gerokai padirbėti.

Muzika. Muzikinė palyda 
ir įtarpai turėtų būti vieno- 
desni stiliaus atžvilgiu. 
Premjeroj girdėjosi moder
nios muzikos, Bacho vargo
nų trupiniai ir bene Rossini 
"VVilliam Tell’ uvertiūros 
gabaliukas daugelį metų 
naudotas vienoj populiarioj 
televizijos programoj- Toks 
muzikos panaudojimas pa
našėjo į vodevilį.

Aktorių kolektyvas. Už 
sėkmingą sutelkimą tokio 
gražaus vaidintojų būrio, 
režisierius Petras Maželis 
nusipelno pagarbos. Ne vi
si Vaidilos teatro entuzias
tai yra vienodai apdovano
ti talentu, bet visi yra ge
ros sceninės išvaizdos ir 
aiškiai rodo norą vaidinti.

(Nukelta į 8 psl.)
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'Posėdis pragare’...
(Atkelta iš 7 psl.) 

Išskyrus kelis, vos pastebi
mus, atminties sutrikimus, 
savo roles jie buvo gerai 
išmokę, štai trumpi kelių 
svarbesnių rolių aptarimai.

Aidonėjus. pragaro vieš
pats, Tartaro valdovas (Arū
nas Apanavičius), šiam 
jaunuoliui teko pati svar
biausia ir keisčiausia rolė: 
minkštaširdis pragaro vieš
pats, trokštąs laisvės, abe
jojąs Hitlerio ir Stalino kal
tumu (ir pats savimi) ir 
pagaliau pasaulio blogio 
kaltę suverčia s visai žmoni
jai. Tai paradoksiškas gė
rio ir blogio įsikūnijimas 
reikalaująs didelės įžvalgos, 
plačios balso skalės ir auto- 

.ri tingų bei išradingų jude
sių. Premjeros metu šių bū
tinybių jaunajam aktoriui 
dar stigo, bet jo nemeluo
tas bandymas giliau įsijaus
ti Į vaidmenį yra sveikinti
nas ir jo pastangos remti
nos.

Lucifagas, Aidonėjaus 
adjutantas ir patarėjas 
(Rimvydas Čepulis). Savo 
sodriu labai scenišku ir toli 
nešančiu balsu bei aiškia 
tarsena Čepulis sudomino 
publiką jau pirmose savo 
scenose. Jo vaidyba pasižy
mėjo nuoširdumu, papras
tumu ir įsijautimu.

Klėja, istorijos mūza 
(Ada Stungienė). Nelengva 
ir savo apsimestu koklumu 
ir lengvabūdiškumu išsiski
rianti rolė. Klėjai istorinis 
tikslumas terūpi tiek kiek 
jos "gerbėjų” trumpalaikė 
adoracija. Rolei būtina daug 
smulkių, bet tiksliai ir su
maniai perduotų niuansų. 
Nors Ados Stungienės vai
dyboj tokiu niuansų buvo, 
jie nevisada buvo pakanka
mai ryškūs. Patartina at
kreipti daugiau dėmesio į 
tarseną ir rankų judesių pa
įvairinimą.

žarija, (Vilija Nasvyty
tė). Nuolatinė talkininkė 
įvairiuose renginiuose, nuo 
mažų dienų gerai pažįstama 
Clevelando lietuviams, ši 
dėkingos sceninės išvaizdos 
aktorė suvaidino daugiapu
sę žarijos (stebėtoj os-se- 
kretorės-korhentatorės) ro
lę kruopščiai. Jau gerokai 
apvaldyti judesiai, tinka
mos, bet nevulgarios pozos, 
sceninė drąsa ir ryški lietu
viška tarsena maloniai vei
kė žiūrovą. Pagirtina, kad 
scenose, kuriose ji nebuvo 
veiksmo centre, ji nepasili
ko tik pasyvia stebėtoja, bet 
sugebėjo tinkamai reaguoti. 
Taip pat pažymėtinas gra
žus keletos pauzių panaudo
jimas dialoguose ir monolo
ge prieš scenos uždangą, 
nors monologo tempas galė
jo būti įvairesnis. Vertin
gas įnašas į Vaidilos teatro 
sambūrį.

Botage, (Gražina Plečkai
tienė). Tai komiška, minia
tiūrinė, gabalais išbarstyta 
rolė, dėl savo trumpumo 
reikalaujanti labai taiklaus 
charakterio aptarimo ir

Trilogija (4)

KODĖL PATYRĖ TIEK SUNKUMU LITUANISTIKOS 
KATEDROS PROJEKTAS?

Vienas Tėviškės žiburių 
skaitytojas pasirašęs J.J.B. 
iš Montrealio, palygino Li
tuanistikos Katedros pro
jekto vargus su negimusio 
kūdikio atveju, nes vos dar 
tik užuomazgos padėtyje, 
jo gyvybės išlaikymui jau 
atsiranda sunkumų. Aiškina 
J. J. B., kad gimimui esą 
reikalingi du dalykai: kū- 

smulkmeniško nušlifavimo. 
Ši Vaidilos veteranė suvai
dino pragaro dervos katilų 
maišytoją su jaučiamu pa
tyrimu, bet vaidybinės ga
limybės su sukreivotu der
vos samčiu nebuvo pilnai iš
naudotos. Netinkamai nau
dojami scenos reikmenys 
tik trukdo rolės pilnam iš
siskleidimui. Grimas ir rū
bai turėjo būti "senesni.”

Hitleris. (Paulius Nasvy
tis). Vienintelis spektaklio 
"malonus n e t i kėtumas”. 
Viena — aktorius jaunas. 
Antra — aukštas ir lieknas 
jis savo sudėjimu vaidina
mam asmeniui nepanašus. 
Nežiūrint to, Paulius suge
bėjo balsu, judesiais ir po
zomis sukurti visai įtikina
mą Hitlerį, įskaitant ir cha
rakteringai ištartas vokiš
kas frazes. Jo balsas stip
rus, lietuviška tarsena ge
ra ii- pasitikėjimas savimi 
scenoje neabejotinas. Ma
tėsi įdėti didelių pastangų 
vaisiai. Sėkmės!

Stalinas, (Romas Apana
vičius). Antrasis Vaidilos 
teatro veteranas šiame vei
kale, aktorius jautėsi "kaip 
namie”. Tiek savo balsu, 
tiek judesiais bei veido iš
raiška ir protarpiais panau
dotais rusiškais išsireiški
mais jis taikliai perdavė 
vaidinamą personažą. Jo 
laisva, bet visuomet įtikina
ma ir tipinga laikysena sce
noje bylojo apie ankstyves
nį sceninį patyrimą. Ne
nuostabu tat, kad Hitlerio 
ir Stalino dialogas buvo 
buvo sėkmingiausiai suvai
dintas gabaliukas visoje 
prem.jerfoje.

Nors čia trumpai pana
grinėtos tik svarbiausios 
rolės, tai toli gražu nereiš
kia, kad mažesnių rolių at
likėjai niekuo neprisidėjo 
prie premjeros pasisekimo. 
Anaiptol! Linas Jokūbaitis, 
Vincas Staniškis, Edas Ki- 
jauskas, Daiva Blynaitė ir 
Julija Taorienė vaidino su 
užsidegimu. Jų sceniniai 
įėjimai buvo tikslūs, o jų 
tartis, bendrai paėmus, ne
bloga, nors jiems, kaip ir ki
tiems šio sambūrio nariams, 
sceninės technikos trūksta. 
Kantriai dirbant šie trūku
mai gali būti išlyginti arba 
ir visai nugalėti. Tai ne tik 
režisieriaus, bet ir viso vai
dybinio ansamblio pareiga. 

nas (Ižšos) ir dvasia (spiri
tus movens), bet dvasios vis 
dar nesama, todėl, ”kad dar 
nėra jokio konkretaus pro
jekto (programos)”.

Netiktai sutinku su J. J. 
B., bet galėčiau pridėti, kad 
iki šiol daryti lituanistikos 
suvažiavimai ar seminarai 
nėra atsakę į giliuosius mū
sų reikalavimus akademinia
me lygyje, žmonės tą jau
čia ir man rodos, kad dau
guma protauja, jog gal ir 
katedra į mūsų tikruosius 
reikalavimus neatsakys. To
dėl ir atsinešimas tebėra 
gana šaltas iš publikos pu
sės, nes tebestovi neatsaky
tas klausimas: kokios dva
sios norima tai lituanistikos 
katedrai ?

"Kokios lituanistikos ka
tedros mes trokštume?” 
klausiu savęs. Bandydama 
į tai atsakyti, pabrėžiu, kad 
tolimesnis katedros galimy
bių aptarimas tėra mano 
asmeniška, toli gyvenan
čios lietuvės nuomonė, nie
ko bendro neturinti su ka
tedros projekto organizavi
mu. Stačiai naudoju dėsty
ti asmeniškas mintis — 
daugiau nieko.

* * *
Pastebiu, kad lituanisti

kos katedros lėšų telkimo 
aplinkraščiuose yra visų 
pirma pabrėžiama, jog tai 
būsianti "pirmoji lituanis
tikos katedra laisvajame 
pasaulyje”. Pirmoji ir, šiuo 
metu, vienintelė laisvaja
me pasaulyje.

Kažin kaip uždavinį 
spręstų kitos tautybės, jei 
joms būtų duota tokia pat 
premisa? Kiekviena tauty
bė parinktų turbūt pagrin
diniu katedros objektu dės
tymą tokio laikotarpio, ku
ris tos tautos kultūriniame 
gyvenime buvęs svarbiau
sias IR KURIS PLAČIAU
SIAI PAVEIKĘS KITŲ 
TAUTŲ KULTŪRAS. Ang
lai — jei jie teturėtų vieną 
anglistikos katedrą visame 
laisvame pasaulyje — j ją 
pastatytų Elžbietos laikų 
specialistą ir pirmą vietą 
suteiktų Shakespearo na
grinėjimui. Prancūzai atsi
duotų XVĮI-o amžiaus lai
kotarpiui, kai Liudviko XIV 
karališka saulė švitėjo iš 
Versalio į visas puses ir 
prancūzų literatūra žėrėjo 
savo didžiųjų klasikų raš
tais. Vokiečiai turbūt pra
dėti) katedratinį dūsavimą 
nuo Verterio kančių ir atsi
duotų romantizmo laikotar
piui. Rusai lukštentų Puš
kiną, Lermontovą ir nusi
tęstų nuo jų iki Tolstojaus 
bei Dostojevskio imtinai, o 
amerikiečiai imtų XX am
žiaus Amerikos kultūros 
spinduliavimo temą. Ispa
nai gi grįžtų atgal į tuos 
laikus, kai jų imperijoje

Jūratė Statkutė de Rosales

"niekada n e n u sileisdavo 
saulė”, kai juos juokino 
Cervantes ir juos žavėjo di
dieji ispaniškojo teatro kla
sikai. Kiekvienas toks 
sprendimas būtų visiškai 
tikslus.

Giliau žvelgiant, paste
bėsime, kad visais šiais at
vejais plačiausio kiekvienos 
tautos kultūrinio spindulia
vimo laikotarpis beveik vi
sada sutapo su aukščiausio 
politinio, karinio ar terito
rinio pajėgumo momentu. 
Taigi šiuo atveju, tenka už
klausti : kada turėjome mes 
plačiausio mūsų politinio, 
karinio, teritorinio pajėgu
mo laikotarpį, galėjusį iš
vystyti tokią kultūrą, kuri 
paveikė kitas tautas?

Atsakymą duoda archeo
logija: didžiausias mūsų te
ritorinis išsiplėtimas, žvel
giant į archeologinius že
mėlapius, yra datuojamas 
nuo 2000 m. prieš Kr. iki 
maždaug antro tūkstančio 
po Kr. pradžios. Taigi ap
imame trijų tūkstančių me
tų laikotarpį, iš kurio liko 
mums iki šiai dienai gyvas 
kraitis: nuostabi kalba ir 
šakotas folkloras.

Per tą milžinišką laiko 
tarpą, vienas po kito, mūsų 
spinduliavimo įtakoje, už
gimė kone visi mūsų dabar
tiniai kaimynai: pirma ger

Puikiausius kailius rasite

NORMANĄ BURŠTEINA
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL 60601 

Tol. krautuvės (312) 263-5826; im* (312) 677-3439.

manai, paskui slavai iŠ ku
rių, jiems susimaišius su 
rytiniais ar vakariniais bal
tais, atsirado dabartinio 
tūkstantmečio pradžioje ru
sai ii* lenkai. Nei viena tų 
naujai atsiradusių kalbų 
grupių negalėjo išvengti 
baltų įtakos savo formaci
jos laikais, vien jau dėl 
geografinių priežasčių, ne
kalbant apie kitas istorines 
apsistovas.

Jei turėdami rankose to
kius faktus mes pašvęsime 
vienintelę mūsų lituanisti
kos katedrą vakaruose ne 
mūsų ankstyvosios įtakos 
tyrimui, o dėstymui moder
nios Lietuvos literatūros 
nuo Donelaičio ir Mažvydo 
iki mūsų laikų imtinai, mes 
protingai nepasielgsime.

Mums reiktų lituanistikos 
katedros jėgas sutelkti tik 
į du dalykus: kalbotyrą bei 
tautosaką. Be to, reiktų ka
tedrą pašvęsti sudarymui 
ordinatoriais kompiuteri
zuotų duomenų lentelėms, 
platinamoms informatikos 
keliu universitetų bibliote
kose. Lentelės turėtų būti 
prieinamos visiems tiems, 
kurie atsiduoda kitų kalbų 
tyrimams.

(Bus daugiau)

(213) 829-4757 (213) 893-7584

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

2802 Santa MonicT Boolevard
Santa Monica, CA 90404

14659 I.imedale Street

Panorama City, CA 91402
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Šeštasis Teatro
Festivalis
ANTANAS JUODVALKIS

Į šeštąjį teatro festivalį 
buvo užsiregistravę ir šeši 
teatrai, bet vėliau ,dėl įvai
rių priežasčių, iškrito du: 
Rochesterio teatras VIE
NAS ir Toronto AITVA
RAS. Likusieji keturi: Cle
velando VAIDILA, St. Pe
tersburgo ŽIBINTAS, Ha
miltono AUKURAS ir Los 
Angeles DRAMOS SAM
BŪRIS atvyko į Chicagą ir 
dalyvavo festivalyje. Visi 
buvo gerai pasiruošę, gene
ralines repeticijas atlikę sa
vo vietovėse, todėl festiva
lyje pasirodė drąsiai ir pa
sitikinčiai. žinoma, kaip ne 
visi matyti veikalai yra 
vienodo lygio, taip ir jų per
davimo pajėgumas buvo ne 
vienodas. Atrodo, kad vei
kalų pasirinkimas buvo da
romas pagal vietoje turimas 
pajėgas ir esamas sąlygas. 
Vienas būdingas ir teigia
mas bruožas visiems festi
valyje dalyvavusiems — 
tekstų mokėjimas ir gera 
lietuvių kalbos tartis. Ypač 
girtinas jaunųjų aktorių 
pasirodymas ir meilė scenai. 
Visi spektakliai vyko Jauni
mo centro salėje, Chicagoje.

A. RUKŠĖNO — 
POSĖDIS PRAGARE

šeštasis teatro festivalis 
pradėtas Padėkos dienos 
(XI. 24 d.) vakare, arčiau
siai Chicagos esančio Cleve
lando teatro VAIDILOS pa- 
statymu, trijų veiksmų po
litine satyra "Posėdis pra
gare”. Veikalo autorius yra 
jaunas rašytojas Algis 
Rukšėnas, pirmą kartą pa
sirodęs su draminiu veika
lu. Rašytojas, režisierius ir 
aktoriai yra clevelandiečiai, 
tai jų kooperavimas, taip 
reikalingas veikalą statant, 
buvo lengvai pasiekiamas.

Net ir patyrusių dramos 
rašytojų kūriniai režisierių 
yra taisomi ir perdirbinė- 
jami, tai pradedančiųjų kū

Rež. Petras Maželis su Istorijos mūza — Ada Stungiene ir Hitleriu — Pauliu Nasvyčiu. 
Z. Degučio nuotr.

ryboje surandama daugiau 
spragų, pritaikant scenai ar 
turimų aktorių pajėgumui. 
Manau, kad ir režisierius 
Petras Maželis turėjo gero
kai padirbėti, kad vaidini
mas neišeitų statiškas ir 
didaktinis. Pats veikalo pa
vadinimas — Posėdis pra
gare, jau suponuoja j sta
tiškumą ir pamokslavimą, 
ko žiūrovai nemėgsta, žino
me, kad posėdžiuose daug 
laiko praleidžiama tuščiažo
džiavimui ir gražbylistei, o 
tik maža dalis — tiesiogi
nių reikalų aptarimui.

šio veikalo turinį galima 
aptarti keliais sakiniais ai' 
žodžiais ir prirašyti ištisus 
tomus, šiuo atveju, manau 
nepadarysiu didelės klaidos, 
veikalo turinį suvedęs į ke
lis sakinius: istorija yra at
laidi ir užmarši didiesiems 
nusikaltėliams. Hitlerio ir 
Stalino padarytus nusikal
timus baigiama užmiršti, o 
tuo tarpu velniai — pa
smerkti amžinai kančiai, 
Prągaro valdovas šį klausi
mą sprendžia pasitelkęs is
toriją ir reikalauja atidary
ti pragaro vartus ir išleis
ti į laisvę. Kadangi istorija 
nėra jam palanki, tai jo ger
bėja sukuria savo istoriją 
ir pagal ją jis reikalauja 
sąu ir visiems velniams 
laisvės. Pagaliau atsidaro 
pragaro vartai ir jie žengia 
į laisvę, o ką daryti su tais 
žmonijos pabaisomis — Hit
leriu ir Stalinu?

Režisieriaus Petro Maže
lio rankose veikalas išėjo 
gyvas, pagrindinė mintis 
nesužalota, nors problema 
ir liko neišspręsta.

Pragaro posėdyje daly
vavo šie veikėjai: Aidonė- 
jas, požemių viešpats, Tar- t 
taro valdovas — Arūnas 
Apanavičius, L i u cifugas, 
Aidonėjaus adjutantas ir 
patarėjas — Rimvydas Če
pulis, Klėja, istorijos mūza

Scena iš A. Rukšėno veikalo "Posėdis pragare”.

— Ada Stungienė, žarija, 
valdovo mylimoji — Vilija 
Nasvytytė, Hitleris — Pau
lius Nasvytis, Stalinas — 
Romas Apanavičius, vel- 
niai-ės: Marbas — Vincas 
Staniškis, Nagas — Edas 
Kijauskas, Botage — Gra
žina Plečkaitienė, Ragatkė
— Daiva Blynaitė, Smilga
— Julija Taorienė.

Visas kolektyvas savo 
vaidmenis atliko gerai.

Režisūra, dekoracijos ir 
kostiumai Petro Maželio. 
Režisieriaus padėjėja — Vi
lija Nasvytytė.

Matome, kad vieno žmo
gaus rankose buvo sutelkta 
trys pagrindiniai elemen
tai, reikalingi geram pa
statymui. Festivalio verti
nimo komisija tai pastebėjo 
ir įvertino net trimis žyme
liais : už dekoracijas ir dra
bužius, o taip pat pripažino 
iškiliausiu teatru.

žmonių prisirinko apipil- 
nė salė, nors galėjo būti ko
kiu šimteliu ir daugiau, bet, 
matyt, prisikirtus kalaku
tienos, pritrūko ryžto.

A. KAIRIO — 
TESTAMENTAS

Penktadienio (XI. 25) va. 
kare St. Petersburgo teat
ras ŽIBINTAS atvežė Ana
tolijaus Kairio 3-jų veiks
mų komediją — TESTĄ- 

MENTAS. Rašytojas A. 
Kairys šią komediją buvo 
pavadinęs "Giminės”, bet 
po premjeros, įvykusios 
1983. V. 3 d. St. Petersbur- 
ge, buvo pakeistas į Testa
mentą. Pakeitimas labai vy
kęs. Komedijos turinys ne
sudėtingas. šykštuolis vien
gungis (ar karo audrose at
siskyręs nuo šeimos) išemi
gravęs į Ameriką praturtė
ja, bet ligos prispaustas, 
šaukiasi gailestingųjų se
serų draugijos pagalbos bei 
patarnavimų, o savo turimų 
storų banko knygeliu nie
kam nerodo ir tik skaičiuo
ja kiek per metus jo kapittv- 
las padidės. Gydytojos, pa
žįstamo advokato ir patar
nautojo įkalbinėjimas suda
ryti testamentą, griežtai 
atmetamas, nes jis sulauk
siąs šimto metų. Ligonis 
čia pat miršta nesudaręs 
testamento.

Atsiranda giminių, "žmo
nų" ir net "duktė". Visi 
pretenduoja į stambų Ado
mo palikimą, "žmonos" ir 
"duktė” kvaksi ir kudakuo
ja, kaip perekšlės vištos, ir 
tik brolis Ignas, nors ir ne 
vienos motinos, buyo rames
nis ir tikėjosi gauti visą 
palikimą, nes apie preten
dentes nebuvo girdėjęs, kad 
brolis Adomąs būtų buvęs 
vedęs ir turėjęs dukterį. 
Visų narsa subliūkšta pasi
rodžius sovietiniam advoka
tui, atstovaujančiam Lietu
voje likusiai žmonai ir sū
nui. Advokatas gudriai su
rašo pareiškimus ir pakiša 
joms pasirašyti. Matyti jų 
raštingumas yra menkas, 
nes nepajėgia perskaityti 
pakišto rašto, pasiteisinda- 
mos akinių pamiršimu ar 
nepakankamu apšvietimu. 
Sovietinis advokatas savaip 
aiškina raštą ir gauna visų . 
parašus, tik brolis lieka kie
tas ir nepasirašo, bet ir tas 
neturi giminystės įrodymo 
dokumentų. Visą palikimą 
paglemžia sovietinis advo
katas, net ir Seserų draugi
jai neatlygina padarytų gy
dymo, prižiūros ir net lai
dojimo išlaidų.

Taigi, tema aktuali ir po
puliari. Aktoriai savo vaid
menis atliko gerai, tik mi-

Z. Degučio nuotr. 

rūsio jo brolis (prieškarinis 
ateivis) perdaug realiai ir 
per dažnai svaidėsi ameri
kietiškais keiksmažodžiais. 
Jų galėjo būti kur kas ma
žiau ir ne tokie nešvankūs, 
o veikalas nuo to nė kiek 
nenukentėtų.

Testamento veikėjai: 
Adomas Guzikas, turtingas 
beturtis — Algirdas Ulbi- 
nas, Ignas Guzikas, Adomo 
brolis — Stasys Vaškys, 
Monika, . Seserų draugijos 
narė — Ada Mušiūnienė, 
Daktarė, medicinos gydyto
ja — Stasė Staponkienė, 
Brigita Bardauskienė, ant
roji žmona — Elena Kra
sauskienė, Paulina Ylienė, 
trečioji žmona — Sofija 
Vaškienė, Zuzana Ruzgienė, 
nelegali duktė — Irena Ku- 
sinskienė, Algimantas Va
saris, advokatas — Aleksas 
Kusinskis ir Jonas Labutis, 
advokatas sovietų intere
sams — Vladas Račkaus
kas.

Režisierė — Dalila Mac- 
kialienė, Režisierės pavad. 
— Stasys Vaškys, Režisie
rės'pad. — Algirdas Ulbi- 
nas, Dekoracijos — Dailios 
Mackialienės, Teatro admi
nistratorius — Pranas Zel
ba.

Kadangi pati režisierė 
gyvena tolokai nuo St. Pe
tersburgo, tai prireikė pava
duotojo ir padėjėjo. Deko
racijos nesudėtingos, pri
taikytos gyvenamai aplin
kai, atitinkančios dažno lie
tuvio turimus butus, šio 
veikalo pasirinkimas atiti
ko St. Petersburgo apylin
kės gyvenančių lietuvių su
dėčiai ir būdui. Nors testa
mentus turi surašyti visi, 
bet vyresnio amžiaus žmo
nėms yra būtina.

Vaidinime jautėsi gera 
režisierės ir jos padėjėjų 
ranka. Teatro festivalio 
vertinimo komisija, už ge
riausi pagalbinį vaidmenį 
žymeną paskyrė Algirdui 
Ulbinui, įtikinančiai suvai
dinusį šykštuolį.

P. VAIČIŪNO — 
TĖVIŠKĖS PASTOGĖJ
šeštadienio (XI. 26) va

kare Hamiltono teatras AU-
(Nukelta į 10 psl.)



Nr. 48 — 10 DIRVA 1983 m. gruodžio 15 d.

ŠEŠTASIS TEATRO FESTIVALIS..
(Atkelta iš 9 psl.)

KURAS suvaidino Petro 
Vaičiūno 4 veiksmų dramą
— Tėviškės pastogėj, reži
suotą ilgametės režisierės 
Elenos Dauguvietytės-Ku- 
dabienės .Tai ilgiausias šia
me festivalyje parodytas 
spektaklis, savo turiniu 
skirtingas nuo kitų veikalų.

Veiksmas vyksta Lietu
vos kaime, pasiturinčio ūki
ninko sodyboje. Dalis šei
mos narių siekia mokslų ir 
tarnauja įvairiose įstaigo
se, o kiti lieka dirbti ūky
je, bet ir išsimokslinusieji 
nenutrūksta nuo tėviškės 
lizdo ir dažnai lankosi. At
siranda ir nesąžiningumo 
bei suktybių, privedusių 
gražiai tvarkomą ūkį prie 
varžytinių, ūkininkaitis su
simyli su samdine, netur
tinga mergaite ir veda prieš 
tėvų valią. Bet ta pati ne
mėgiama marti priglaudžia 
iš ūkio išvarytus tėvus.

P. Vaičiūno Tėviškės pa
stogėj yra vienas iš pasku
tinių jo gausios kūrybos 
veikalų, sukurtas Lietuvos 
nepriklausomybės saulėly
dyje. Po karo P. Vaičiūnas, 
likęs rusų okupuotame 
krašte, nors gyveno penkio
lika metų, nauja kūryba ne
pasireiškė. šis Vaičiūno vei
kalas būdingas ano meto lie
tuvių gyvenimui, kai ūki
ninkų vaikai veržėsi į moks
lą, iš kaimo į miestą, užimi
nėjo valdines tarnybas ir, 
vieni sėkmingai, kiti ne 
taip, o treti suklupo gyve
nimo kelyje. Veikėjai gyve
nimiški, įdomūs ir patrauk- 

. lūs. Tai vienas iš pačių stip
riausių parodytų veikalų.

Dramos veikėjai: Jonas 
Pakalnis, pasiturintis ūki
ninkas — Kazimieras Bun
garda, Ona Pakalnienė, jo 
žmona — Elena Dauguvie
tytė, Martynas — Albinas 
Stasevičius, Emilija — Ma
rija Kalvaitienė, Jonas — 
Kęstutis Kalvaitis, Stasys
— Edvardas Labuckas, Leo
kadija Morkūnaitė, turtinga 
kaimynė — Ina Kudabaitė, 
Aliutė, Pakalnių tarnaitė — 
Onutė Stanevičiūtė, Myko
las, jos brolis — Almis Lu
ką vičius.

Scenos priežiūra — Kazi
mieras Mikšys, Grimas, pa
nikai — Stasys Ilgūnas.

AUKURAS dalyvavo vi
suose teatro festivaliuose ir 
yra laimėjęs įvairių žyme

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
SartniBiud: J. JANULAITIS ir J. M A t EI K A

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

nų. Ir šiame festivalyje ne
grįžo tuščiomis rankomis, 
bet parsivežė žymenus: K. 
Bungarda, už ūkininko vaid
menį gavo iškiliausio akto
riaus žymenį, o M. Kalvai
tienė už Emilijos — pagal
binės aktorės žymenį.

Vyresnio amžiaus žiūro
vams, priminė laiko dulkė
mis baigiančius aptraukti 
jaunystės p r i s įminimus, 
žmonių buvo beveik pilna 
salė, nors tą vakarą buvo 
du svarbūs renginiai: ves
tuvės ir operos, balius.

D. MACKIALIENĖS — 
NEPRIPAŽINTAS' TĖVAS

Ketvirtasis ir paskutinis 
VI-jo teatro festivalio vai
dinimas įvyko sekmadienį 
(XI. 27) dienos metu. Los 
Angeles dramos sambūris 
pastatė Dalilės Mackialienės 
dramą__Nepripažintas tė"
va- VpjKplo ’-ežisavo jauna 
aktorė Danutė Barauskaitė- 
Mažeikienė, lietuviams dau
giau žinoma, kaip veikli vi
suomenininke ir veikalo Vi- 
va Europa statytoja.

D. Mackialienės drama — 
Nepripažintas tėvas, vaiz
duoja karo perskirtos šei
mos tragediją, žmona Mal
vina su kūdikiu Rimu emi
gruoja į Ameriką, o vyras 
Robertas, išėjęs ginti Rei
cho, patenka į rusų belais
vę, po penkerių metų palie
gęs grįžta į Vokietiją. Pri
siglaudžia prie toje pačioje 
nelaisvėje mirusio vokiečio 
žmonos ir gyvena valdžios 
šelpiamas ir žmonos iš 
Amerikos remiamas. Po 20 
metų atvyksta į Ameriką, 
bet Čia susikerta su niekad 
nematytu, mokslus išėjusiu 
sūnum, nenorinčiu pripažin
ti tokio tėvo, kuris vaiko 
auklėjimu visai nesirūpino. 
Po konfliktų su tėvu, sūnus 
veda vaikystės draugę, 
nors jų seną draugystę bu
vo bepaveržianti juodakasė 
italė. Viskas susiklosto gra
žiai, Rimas veda Kristiną, 
gimsta sūnus, bet motina 
miršta.

Veikalo įtampa stipri, 
daug tragikos, priekaištų, 
neapykantos, bet dialogai 
per ilgi, vietomis situacijos 
neįtikimos. Sunku patikėti, 
kad Rimas susikabinęs su 
juodakasė gražuole itale 
Maria, taip lengvai grįžtų 
prie geltonkasės Kristinos, 
nors visa aplinka jį spau

džia. Arba, nesuprantamas 
ir nereikalingas pačiu tra
giškiausiu metu italės pasi
rodymas, kai Rimas gyvą 
kūdikį laikydamas glaudžia
si prie Marijos.

Režisūra moderni, sceno
vaizdis — šių dienų gyve
nimas, veikalas normalaus 
ilgio, aktoriai geri ir gerai 
pasiruošę. Autorė D. Mac- 
kialienė, pati būdama reži
sierė, stengėsi veikalą su
kirpti pritaikytą mūsų ak
torių pajėgumui, bet vieto
mis dialogai išėjo per ilgi ir 
per aštrūs. Dialogus paįvai
rino rodomos skaidrės iš ka
ro veiksmų.

šios dramos veikėjai: Ri
mas Rūkaitis, jauna inži
nierius — Saulius Matas, 
Maria Bartola, Rimo drau
gė, italė — Sigutė Mikutai- 
tytė, buvęs vokiečių armijos 
karininkas — Vincas Dovy
daitis, Malvina Rūkaitienė, 
motina — Viltis Jatulienė, 
Kristina Pavilionytė, che
mijos inžinierė — Rasa Ma- 
tienė, Marcelė Pavilionienė, 
iš Suvalkų trikampio — 
Ema Dovydaitienė, Povilas 
Pavilionis, Malvinos kaimy
nas — Antanas Kiškis, Sū
nelis — Konradas Mažeika.

Padėjėjai: Suflerė — 
Gražina Raibienė, Specia
lūs efektai — Vincas Što
kas, Šviesų tvarkytoja — 
Daria žaliūnaitė, Techninis 
padėjėjas — Aloyzas Pe
čiulis, Režisierė — Danutė 
Barauskaitė - Mažeikienė, 
Rež. pad. ir scenovaizdis — 
Algis žaliūnas.

Publikos prisirinko pilnu
tėlė salė, nors oras nebuvo 
palankus — visą dieną lijo. 
Vertinimo komisija aktorei 
Vilčiai Jatulienei, už moti
nos vaidmenį, suteikė iški
liausios aktorės vardą. Pa
žymėtina Ema Dovydaitie
nė — Marcelės vaidmenyje.

žymenų įteikimas

Po paskutinio spektaklio, 
vos dviem valandom pra
slinkus, salė buvo pertvar
kyta ir paruošta vakarienei 
ir žymenų įteikimui. Įsi- 
smagginęs ir visą dieną li
jęs lietus, nesustojo ir at
baidė dalį dalyvių, ypač 
tuos, kurie nebuvo susimo
kėję, o tik telefonu rezer
vavę vietas. Tokie dažniau
siai neatsilygina ir rengė
jams susidaro nuostolis, nes 
maistas būna pagamintas.

žymenų vakarą pradėjo 
ir jam vadovavo renginio

Iš veikalo "Posėdis pragare” Stalinas — Romas Apanavi
čius ii- Hitleris-Paulius Nasvytis. Z. Degučio nuotr.

komiteto pirmininkas Ana
tolijus Kairys. Pasveikinęs 
aktorius ir svečius, pirmuo
ju kalbėtoju pakvietė Lie
tuvių Fondo valdybos pirm. 
Viktorą Naudžių, o maldai 
sukalbėti kun. Vytautą 
Bagdonavičių.

Po geros ir sočios vaka
rienės, prasidėjo režisierių 
ir iškiliųjų aktorių pagerbi
mas. Jau įėjus į salę, buvo 
pastebėta užrašas — ”VI 
teatro festivalis”, o ant sta
lo scenoje buvo išrikiuoti 
dviejų rūšių žymenys (ame
rikietiškai tariant Oska
rai) : 4 skulptūrėlės režisie
riams ir 7 — iškiliesiems 
aktoriams.

A. Kairys pasidžiaugęs 
lietuviško teatro gyvastin
gumu, režisierių ir aktorių 
ištverme, rašytojų kūrybin
gumu (dalyvavo net 3 au
toriai), iškvietė režisierius 
ir įteikė žymenis: Clevelan- 
do Vaidilos teatro — Pet
rui Maželiui, St. Petersbur- 
go žibinto — Dalikli Mac- 
kialienei, Hamiltono Auku
ro — Elenai Dauguvietytei- 
Kudabienęi (jai nesant, žy
menį priėmė K. Mikšys) ir 

Los Angeles dramos Sam
būrio — Danutei Baraus- 
kaitei-Mažeikienei.

Visų vardu trumpą pa
dėkos žodį tarė P. Maželis.

Dėmesys nukrypo į iš
kviestą vertinimo komisijos 
pirmininką rašytoją Česlovą 
Grincevičių, kuris paskelbė 
laimėtojus. Vertinimo ko
misiją sudarė: dailininkė 
Marija Ambrazaitienė, ra
šytojai — Česlovas Grince- 
vičius ir Povilas Gaučys. 
Pasiteisinęs, kad komisijos 
darbas buvo atsakingas, 
sprendimas padaryti ne
lengva, paskelbė laimėto
jus.

Nors jau esu rašęs prie 
kiekvieno teatro, bet čia su
glaustai pakartoju, nes kai 
kur buvo netiksliai paskelb
ta. Iškiliausių pagrindinių 
aktorių vardą gavo: Hamil
tono Aukuro Kazimieras 
Bungarda, už įtikinantį ūki
ninko vaidmenį ir Los An
geles dramos sambūrio ak
torė Viltis Jatulienė, už 
motinos vaidmenį.

Geriausio pagalbinio ak
toriaus vardą gavo; St. Pe- 
tersburgo žibinto aktorius 
Algirdas Ulbinas už įtiki
nantį šykštuolio vaidmenį 
ir Hamiltono Aukuro akto
rė Marija Kalvaitienė, už 
Emilijos vaidmenį.

Be to, komisija įvertino 
jaunųjų aktorių gerą pasi
rodymą, tik neturėjo žyme
nų juos apdovanoti, štai 
jie:

Člevelando Vaidilos — 
Rimvydas Čepulis (Liucifa- 
gas), Viliją Nasvytytė (ža
rija), Paulius Nasvytis 
(Hitleris).

Hamiltono Aukuro — 
Kęstutis Kalvaitis (Jonas).

(Nukelta į 11 psl.)
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TEATRO FESTIVALIS
(Atkelta iš 10 psl.)

Los Angeles dramos Sam
būrio — Saulius Matas (Ri
mas) .

Iškiliausiu teatru pripa
žintas Clevelando Vaidilos 
teatras. Ypač buvo išradin
gos mizanscenos.

Už geriausias dekoracijas 
ir drabužius aukščiausį 
įvertinimą gavo taip pat 
Clevelando Vaidilos teatro 
vadovas Petras Maželis. To
kiu būdu Clevelando Vaidi
los teatras gavo tris žyme
nis: už scenovaizdį, drabu
žius ir pastatymą.

žymenis įteikė komisijos 
pirmininkas A. Kairys ir 
pravedė nesklandžiai, nes 
n e p asinaudojo komisijos 
pranešimu, o vėl pavardes 
kartojo ir painiojosi, bet 
tas nesumenkino atžymėji- 
mų reikšmės.

Kultūros tarybos pirm. 
Ingr. Bublienė sveikino lai
mėtojus ir visus dalyvau
jančius. Džiaugėsi visų te
atrų gyvastingumu bei mei
le scenai. Dėkojo rengimo 
komitetui, vertinimo komi
sijai, režisieriams, akto
riams, Lietuvių Fondui bei 
chicagiškei visuomenei taip 
gausiai lankiusiai visus 
spektaklius.

Vakarą baigė komiteto 
pirm. A. Kairys, padėkojęs 
komiteto nariams ir visiems 
dalyviams.

Užsklandai

šeštasis teatro festivalis 
praėjo sklandžiai, vaidini
mai pradėti laiku, visuome
nės gausiai lankyti. Jautėsi 
chicagieęių pasiilgimas lie
tuviško teatro, nes išskyrus 
satyros teatrą Antrą kai
mą, Chicaga neturi, nors 
yra gausiausia lietuvių ko
lonija, vadinama lietuvių 
sostine.

Lankytojai buvo įvairaus 
amžiaus. Maišėsi ir jaunuo
menės, bet daugumą sudarė 
vyresnieji, tik pasigedome 
LR vadovų, nors vienas ki
tas buvo. Susidaro įspūdis, 
kad LB vadovams daugiau 
rūpi politiniai laukai, o kul
tūrinis darbas paliekamas 
mažiesiems.

Vertinimo komisija pra
šosi papildoma jaunesniais 
nariais. Joje pasigedome re
žisūros bei aktorių atstovų, 
žinau, kad nelengva į verti
nimo komisiją žmones pri
prašyti, bet vistiek reikia 
bandyti bent 5 asmenų ko
misiją. Pradėdamas skaity
ti aktą, č. Grincevičius pa
stebėjo, kad jų sprendimu 
gali būti daugiau nepaten
kintų, kaip pritariančių, nes 
nuomonės įvairuoja.

Dar viena sugestija. Fes
tivalyje, dalyvaujant dau
giau teatrų, nereikėtų die
nos metu spektaklio ruošti 
Padėkos dienoj, nes visi val
go kalakutą ir neturi laiko 
nuvykti į vaidinimą. Net ir 
vakariniame spėk taklyje 
Padėkos dieną buvo ma-

Už ką buvo sušaudytas žurnalistas 
Juozas Beleckas? VLADAS civinskas

Vokiečių okupacijos me
tu, 1942. 6. 3, netekome 
Juozo Belecko, žurnalisto, 
laikraščių leidėjo ir redak
toriaus, paskutiniaisiais ne
priklausomybės metais dir
busio reporteriu Lietuvos 
Aide, o bolševikų okupaci
jos metu redakcijos sekre
toriumi Tarybų Lietuvoje. 
Sušaudė vokiečiai, deja, ne
apsiėję ii’ be kai kurių mū
siškių talkos.

Keturių dešimtmečių pil
nai pakanka atvėsti aist
roms, užgesti pykčiui, atsi
kratyti gandų ir apkalbų ir 
į tokius rimtus dalykus, 
kaip draugų ar pažįstamų 
tragedijos, žiūrėti rimtai, 
šaltai, galimai objektyviau. 
Taip, daugeliui, bet ne vi
siems. Užteko tik V. Meš
kauskui Dirvos 40 nr. pa
minėti J. Belecką ir gali
mas jo nužudymo priežas
tis, kai to paties laikraščio 
43 nr. kitas mūsų senųjų 
laikraštininkų savotiškame 
"nekrologe” neiškentė ne
pasigarsinęs, kad ir jis at
mena tą "bemokslį” Lietu
vos Aido reporterį, 100'/ 
sutapusį su stalinistiniais 
okupantais, suėjusį karo 
metu į ryšius su rusų ka
riuomenės .agentais, vokie
čių susektą ir už tai sušau
dytą.

Aišku, dabar dažnai įdo
mu, ką kuris iš mūsų atme
name ir ko jau neatmena
me, bet kartais nejauku, kai 
labai abejotinos vertės at
minimai per drąsiai skelbia
mi spaudoje. Taip, J. Be
leckas dirbo Lietuvos Aide, 
dirbo ir Tarybų Lietuvoje, 
tik kažin, ar jis buvo toks 
"bemokslis reporteris", ar 
iš tikrųjų jis 100'4 sutapo 
su stalinistiniais okupan- 
tasi, ar iš tikrųjų suėjo į 
glaudžius ryšius su rusų 
kariuomenės agentais, už 
ką vokiečių buvo susektas 
ir sunaikintas. Ir dar dau- 

žiausiai žmonių. Pagalvo
kime.

Vl-jį teatro festivalį ruo
šė LB Kultūros tarybos su
darytas komitetas: pirm. 
Anatolijus Kairys, vicepir
mininkė Birutė Jasaitienė, 
ižd. Juozas Šlajus, sekr. 
Apolinaras Bagdonas, pa
baigtuvių vakaro vadovė 
Milda Marcinkienė ir ekono
mas Antanas Valavičius. 
Kultūros tarybos pirm. I. 
Bublienė, atsidėkodama už 
jų darbą, visus komiteto 
narius apdovanojo Aušros 
knygomis. Išskirtinai reikia 
paminėti Anatolijaus Kai
rio įdėtą darbą, ruošiant 
teatro festivalius. Išskyrus 
Kanadoj įvykusį festivalį, 
visus kitus penkis, ruoštus 
Chicagoje, suorganizavo ra
šytojas Anatolijus Kairys.

Padėka ir pagarba. 

giau: kai toki žiaurūs kal
tinimai žeriami vienas po 
po kito užtikrintu visa ko 
žinojimu, su tokiu beato
dairiškumu ir tokiu rūsčiu 
prokuroro tonu, kažin ar 
tai nekelia abejonių, kiek 
juose tiesos ir kiek iš se
niau likusio nedraugiškumo.

Iš buvusio Lietuvos Aido 
redakcijos kolektyvo J. Šim
kus pasiliko ne tik J. Belec
ką, bet ir A. Gricių, vėliau 
perėjusį dirbti į Tiesą, ir A. 
Steponaitį, vėliau dirbusį 
Valstiečių Laikraštyje, A. 
Dėdelę, J. Kalakauską, J. 
Rimą. Maždaug tuo pačiu 
metu ar kiek vėliau Lietu
vos Aido redakcija buvo pa
pildyta D. Rodą iš Laiko, 
V. Civinsku ir J. Kauneckiu 
iš Lietuvos žinių, P. Rinke
vičium iš XX Amžiaus. Nė 
vienas iš šitų žmonių nebu
vo partietis, partijos kan
didatas ar komjaunuolis, nė 
vienas jų nebuvo komunis
tams artimas žmogus ar 
bent simpatikas. Vieni iš 
jų — A. Dėdelė, A. Gricius, 
Rinkevičius, A. Steponaitis 
per trėmimus buvo išvežti 
j Sibirą, kiti nuo antrosios 
okupacijos pasitraukė į Va
karus. Lietuvoje liko tik J. 
Kauneckis ir D. Rodą, iš 
kurių tik pastarasis tapo 
komunistų partijos nariu, 
bet gyvenimą baigė jau ne
komunistiškai — savižu- 
dyste.

Aišku ir suprantama, kad 
bet kuris iš šių žmonių, ne
svarbu kaip jis atsirado to
je ar kitoje pozicijoje, nėra 
laisvas nuo išmetinėjimų, 
priekaištų ar nuo aštresnės 
kritikos. Niekas neturėjo
me ir neturime imuniteto 
nuo klaidų, nebuvome ir 
nesame laisvi nuo atsako
mybės. Tą gerai parodė abi 
pirmosios mūsų krašto oku
pacijos, o išryškino trečio
ji. Bet jei kuris Įsidrąsina
me ką kaltinti, teisti ar 
smerkti, turime gerai pasi
tikrinti, kur mūsų kaltini
muose tiesa, o kur tik nepa
tikrinti gandai, prasimany
mai ir apkalbos, kilusios iš 
nebaigtų sąskaitų suvedi
nėjimo. Santūrumas — do
rybė, o ypač kalbantiems 
apie tuos, kurių jau seniai 
nėra tarp mūsų.

Tarybų Lietuvoje J. Be
leckas buvo redakcijos se
kretoriumi. Bolševikų laik
raštyje tai labai sunkios ir 
labai atsakingos pareigos. 
Redakcijos sekretorius turi 
priiminėti į redakciją užei
nančius žmones, peržiūrėti 
įplaukiančią koresponden
ciją, tikrinti kitų redakci
jos žmonių rašinius, skaity
ti korektūrą skiltyse, vėliau 
puslapiuose, konferuoti su 
vyriausiu redaktorium ir jo 
padėjėju, visada turinčiais 
nurodymų, pastabų, išbari

mų.
Bet J. Beleckui šios pa

reigos turėjo ir gerųjų pu
sių. Jis retai kur rodėsi vie
šumoje, niekur nebuvo siun
tinėjamas ir taip užsiėmęs, 
kad praktiškai nelikdavo 
laiko rašyti. Tarybų Lietu
voje jo rašinių keliolika 
kartų mažiau, negu bet ku
rio kito redakcijos narių.

Temų savo rašiniams ne
ieškojo. Jas kartkartėmis 
gaudavo iš J. Šimkaus ar 
E. Vico kartu su aiškiais 
nurodymais, ko laukiama 
iš straipsnio. Parašytus 
straipsnius taip pat pasi
imdavo peržiūrėti vienas iš 
minėtų žmonių. Kadangi J. 
Šimkus rašinius taisydavo 
raudonu rašalu, o E. Vicas 
žaliu, kartais J. Belecko 
darbai primindavo neblogus 
abstraktus. Negeriau sekė
si ir visiems kitiems redak
cijos nariams ir bendradar
biams. Dabar, kai mūsų 
rašto žmonės dažnai erzi
nasi, rad ęįįsavo rašiny j pa
tikslintą sintaksę ar kokį 
išbrauktą žodį, tokią bolše
vikų spaudos darbo prakti
ką suprasti nelengva. Bet 
sąlygos tada buvo kitokios, 
rašto žmonės nebuvo toki 
drąsus, ir neretai ne tik re
dakcijų nariai ar artimi 
bendradarbiai, bet ir užsa- 
kytų straipsnių autoriai ne
nustebdavo, jei Tarybų Lie
tuvai ar kuriam kitam laik
raščiui parašytą straipsnį 
atpažindavo tik iš savo pa
ties parašo.

Iš Lietuvos J. Beleckas 
nepasitraukė. Jis neabejo
jo, kad bus ir priekaištų, ir 
nemalonumų, gal atsidurs ir 
kalėjime, bet tai buvo pasi
likimo kaina, su kuria rei
kėjo susigyventi. Pirmomis 
karo dienomis jis persikėlė 
į uošvės namelį Šančiuose, 
Helsinkio (Elsinkio) gatve
lėje ir užsidarė jame. Kart
kartėmis pas jį užsukdavo 
tai vienas, tai kitas iš jo 
senųjų draugų, bet pats nie
kur nėjo iš namų.

Tai buvo dienos, kada 
įtartų ar įskųstų "bolševi
kinėmis nuotaikomis” Kau
ne žmonių gyvybės buvo 
maža ko vertos, o provinci
joje dar mažiau (tai nema
loni, bet jau kita tema), to
dėl toks jo atsargumas bu

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

vo visai suprantamas. Prieš 
jį greitai atsirado skundų 
mūsų atsikūrusiame "sau
gume”, o kerštingų straips- 
niokų dienraščiuose Į Lais
vę, vėliau Ateityj, tikriau 
— jų šiukšlių dėžėse. Nie
kad jis neturėjo tiek daug 
nedraugų, kaip tomis die
nomis, ir tai sunkino nuo
taikas Beleckų namuose.

Per porą mėnesiu ištek
liai išsibaigė, ir jis buvo 
priverstas atsisakyti užda
ro gyvenimo ir susirasti 
kokį nors darbą. Per drau
gų protekciją gavo darbą 
Kauno pramoninių prekių 
prekybos centrinės bazės 
kontoroje, buvusioje kaž
kur Laisvės Alėjos kieme 
netoli Maironio gatvės. IŠ 
Šančių į darbovietę buvo 
toli, viešo susisiekimo ne
buvo. Vengdamas nereika
lingų susitikimų, jis į dar
bą išeidavo šalutinėmis Šan
čių gatvelėmis, o už tilto 
sukdavo į Kranto gatvę ir 
ja iki vietos, iš kur arčiau
sia Maironio gatvė.

Suėmimo ir tardymo bū
dai taip pat nepateisina 
kalbų, kad jis galėjęs būti 
suimtas už ryšius su bolše
vikų pogrindžiu. Jį arešta
vo ne gestapas ir ne vokie
čiai, bet mūsų "saugumas”, 
o tai rodo, kad jis vokie
čiams nebuvo svarbus. Visi 
įtariamieji ryšiais su bolše
vikais ir jų agentai būda
vo suimami arba namuose, 
arba darbe, arba pakeliui į 
darbą, visada nelauktai, kad 
apsižiūrėję nepasislėptų. J. 
Belecko atveju "saugumas” 
tokio atsargumo neparodė. 
Tartum tyčiomis, kad jis 
apsižiūrėtų ir turėtų laiko 
kur nors pasišalinti.

1942 metų balandžio pa
baigoj Kauno dienraštyje 
Ateitis tilpo aštrus J. Be
lecką kaltinantis trąįpsnis, 
kuriame buvo piktinamasi 
jo veikla bolševikų okupaci
jos metu ir stebimasi, kad 
tokiems žmonėms mūsų vi
suomenė per atlaidi. Straip
snio autorius buvo jau pa
žengusio amžiaus kaunie
čiams gerai žinomas rašto 
žmogus, nuo seno nemėgęs 
J. Belecko, bet kodėl — ar
ba Beleckai nežinojo, ar ne
norėjo apie tai kalbėti.

Toki ir panašūs aiškiai 
tendencingi s t r a i psniai 
Ateityj vietos negaudavo. 
Šį kartą laikraštyj jis atsi-
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Juozas Beleckas?

DETROITO UETUVIAI
Antanas Grinius

(Atkelta iš 11 psl.) 
rado arba per vieno redak
toriaus neapsižiūrėjimą, ar
ba per paprasčiausią apsi
leidimą. Keistu sutapimu 
straipsnį praleidęs žmogus 
buvo geras J. Belecko drau
gas ir ilgametis bendradar
bis spaudoje.

Beleckai buvo sukrėsti. 
Neabejojo, kad straipsnį 
seks areštas, kalėjimas ir 
nežinia kas daugiau. Drau
gai patarė jam pasitraukti 
į Vilnių ir palaukti, kol vk 
sa aprims, bet jis pasiliko 
namuose, nenorėdamas sa
vo pasislėpimu dar labiau 
apsunkinti padėtį.

Nelaimės jis laukė šal
čiau, negu buvo galima iš 
jo tikėtis: nepertraukė dar
bo, laisvalaikiu niekur nėjo 
iš namų, nakvodavo namuo
se. Tik trečią ar ketvirtą 
dieną po straipsnio pasiro
dymo Ateityj kažkas jam 
paskambino telefonu į dar
bovietę ir paklausė, ar jis 
negalėtų ryt dienos ryte 
stabtelti "saugume”. Esą 
nieko ypatingo, jie tik skai
tę Ateityje pasirodžiusį 
straipsnį ir norį išsiaiškinti 
kelias smulkmenas.

Nuėjo ir daugiau negrįžo.

Kelias savaites jis buvo 
uždarytas rūsyje po saugu
mo rūmais, bet artimie
siems jis buvo dingęs, tar
tum nežinomame kape. Jo
kių laiškų, jokių pasimaty
mų, jokios žinios, už ką su
imtas, kuo kaltinamas, kur 
laikomas. Teismo nebuvo. 
Teismo funkcijos taip pat 
priklausė "saugumui”. Apie 
nutarimą jį pasiųsti trims 
mėnesiams į Proveniškių 
darbo stovyklą šeima paty
rė tik iš jo likimu besirū
pinančių žmonių. Nieko 
"saugumas” šeimai nepra
nešė ir tada, kai gestapas 
tą sprendimą pakeitė mir
ties bausme ir kai mirties 
bausmę įvykdė.

Po arešto namuose kratų 
nebuvo. Niekas iš namiškių, 
artimųjų ir draugų apie jį 
nebuvo klausinėti. Tardy
mo liudininkais buvo iš
kviesti keli "žaibo” spaus
tuvės darbininkai ir du bu
vę Tarybų Lietuvos korek
toriai, iš kurių 'saugumas” 
norėjo patirti, kaip po visų 
ištaisymų jiems atrodę Erš
kėčio (toks buvo jo slap. 
Tarybų Lietuvoje) straips
niai, t. y. kiek juose būdavo 
likę paties Erškėčio ir kas 
priklausydavo J. Šimkui ar 
E. Vicui.

J. Belecko likimu nuošir
džiausia rūpinosi Ateities 
leidėjas Bronius Daunoras 
ir laikraštininkas Mikas Il
gūnas, nebuvo abejingas ir 
Lietuvos vokietis mjr. Be- 
rentas. Jie nuolat kontakta
vo pažįstamus itakingesnius 
saugumiečius, sekė per juos 
tardymą, visas naujienas 

per patikimus asmenis per
duodavo šeimai. Gal buvo ir 
daugiau šia byla susirūpi
nusių žmonių, bet šeima 
apie juos nieko nežinojo.

Gegužės pabaigoje paga
liau buvo patirta, kad visi 
tardymai baigti, J. Belec
kui paskirta nedidelė baus
mė, ir kai tik geštapas 
sprendimą patvirtins, jis 
bus pasiųstas į Proveniškes. 
šiek tiek nemaloniai pavei
kė geštapo vardo paminėji
mas, bet buvo užtikrinta, 
kad iš čia jokių staigmenų 
nebus. Geštapas šia byla vi
sai nesirūpino, o "saugu
mo” sprendimų tvirtinimas 
esanti tik rutiniška proce- 
dūra.

Tai išgirdusi, Beleckienė 
nuskubėjo į Geštapą, tikė
damasi išsiprašyti su vyru 
pasimatymą, o gal ir leidi
mą įteikti jam kiek maisto 
ir drabužių. Bet grįžo apsi
verkusi ir nesuraminama. 
Geštape ji netikėtai susiti
ko su Serebravičium (ar 
Selebravičium), žydu geš- 
tapistu, nepriklausomybės 
metu buvusiu kažkurio 
Kauno žydų laikraščio ben
dradarbiu ar redakcijos na
riu, žmogum, su kuriuo Be
leckų santykiai iš seno bu
vo labai pašliję. Serebravi- 
čius ir geštape neparodė jo
kio draugiškumo. Ji neabe
jojo, kad jis nesunkiai pa
tirs, kokiu tikslu ji ten lan
kėsi, ir tai ją neramino.

Atrodo, kad jos nujauti
mas buvo pagrįstas. J. Belec
ko byla tuoj pat pasuko ne
laukta kryptimi. Geštapas 
pareikalavo kalinį perduoti 
vokiečiams, o taip pat pri
statyti 1934-35 metų Lietu
vos Aido numerius, kuriuo
se buvo plačiai aprašinėja
ma Klaipėdos nacių byla. J. 
Belecko darbu Tarybų Lie
tuvoje geštapas nesirūpino 
ir nesidomėjo "saugumo” 
atliktais tardymais.

Šitai apstulbino ir J. Be
lecko draugus, ir pačius 
saugumiečius. Dar visi la
biau apstulbo patyrę, kaip 
greit geštapas įvykdė mir
ties sprendimą. Koks Sere- 
bravičiaus vaidmuo šioje 
byloje, neaišku. Po vienerių 
metų, o gal ir kiek anksčiau 
ir jis pats susilaukė tokio 
pat likimo. Buvo kalbama, 
kad jis tik atkreipęs gešta
po dėmesį į J. Belecką, kaip 
reporterį, daug rašiusį Lie
tuvos Aidui iš teismo salės 
klaipėdiečių nacių bylos 
metu.

Nei tada, nei vėliau ne
buvo jokių kalbų apie ko
kius nors J. Belecko ryšius 
su bolševikų pogrindžiu. 
Pagaliau nei patys bolševi
kai nežiūri į jį, kaip į savo 
herojų. Mažojoje Tarybinė
je Lietuviškoje Enciklope
dijoje skyrelis apie jį bai
giamas: ”1940-41 aktyviai 
bendradarbiavo tarybinėje 
spaudoje, buvo Tarybų Lie-

SĖKMINGAS PIKNIKAS

Radijo "Lietuvių Balsas” 
piknikas lapkričio 27 d. Kul
tūros centre praėjo dideliu 
pasisekimu. Į jį atsilankė 
daug žmonių. Mane stebino 
tas, kad aš ten nuvykęs pik
niko darbuotojų eilėse ma
čiau beveik visus šv. Anta
no parapijos žmones. Jie 
dirbo bare, prie laimės šu
linio ir virtuvėje. Nors ir 
ruduo, bet oras buvo pa
kankamai geras ir tas gal 
būt, padėjo sutraukti daug 
žmonių.

Radijo "Lietuvių Balsas” 
valandėlė perduodama sek
madieniais nuo 8:15-9:00 
vai. ryto. Programų redak
torius ir pranešėjas yra Al
bertas Misiūnas.

JŪRŲ ŠAULIŲ POSĖDIS

Gruodžio 3 d. šv. Antano 
parapijos patalpose įvyko 
Jūrų šaulių švyturio kuo
pos valdybos posėdis. Posė
dyje dalyvavo 12 narių. Po
sėdį pravedė pirmininkas 
Bronius Valiukėnas, sekre
toriavo Antanas Vaitėnas.

Nutarta gruodžio 24 d. 
šv. Antano parapijos salė
je surengti bendras Kūčias. 
Kūčių pradžia 8 vai. vakare. 
Mokestis 8 dol. Norintieji 
dalyvauti registruojasi pas 
parengimų vadovą P. Blyks
nį tel. 581-7093 arba J. Rin
čių tel. 383-8248.

Taip pat nutarta rengti ir 
Naujų Metų sutikimą tose 
pačiose patalpose. Pradžia 
irgi 8 vai. vakare. Įėjimas 
12 dol. asmeniui. Registruo
jasi pas virš pažymėtus as- 
menius.

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS KULTŪROS 

CENTRE

Naujų metų sutikimas 
įvyks ir Kultūros centre. 
Ruošia Dievo Apvaizdos pa
rapijos taryba. Bus karšta 
vakarienė, šampanas, balio
nai ir kepurės, šokiams gros 
Rimo Kaspučio orkestras, 
įėjimas 40 dol. porai, tačiau 
bilietus perkant iš anksto 
(iki gruodžio 26 d.), duoda
ma nuolaida 35 dol. porai, 
17.50 asmeniui.

tavos dienraščio redakci
jos sekretorius. Pasirašinė
jo pavarde ii- slap. Erškė
tis. Už tarybinę veiklą hit
lerininkų ir vietinių burž. 
n a c ionalistų nužudytas”. 
Lietuviškoj Tarybinėj En
ciklopedijoj dar mažiau: 
”1940-41 b e n dradarbiavo 
tarybinėje spaudoje, dirbo 
dienraščio Tarybų Lietuva 
redakcijos ats. sekretoriu
mi. Fašistų nužudytas”.

Ir vienoje, ir kitoje enci
klopedijoje nei žodžio apie 
kokią nors talką "didžiojo 
tėvynės karo” metu, nes to
kios talkos ir nebuvo.

MIRTYS

Lapkričio 28 d. buvo pa
laidota šv. Kapo kapinėse 
Pajauta M. Jonynienė. Ji 
mirė lapkričio 24 d. sulau
kusi tik 48 metus amžiaus. 
Nuliūdime liko vyras Jonas, 
sūnus Robertas ir kiti gi
minės.

★
Lapkričio 25 d. mirė Jus

tinas Ulaitis sulaukęs 86 
metus amžiaus. Palaidotas 
šv. Kapo kapinėse. Nuliū
dime liko dvi dukterys su 
šeimomis ir kiti giminės.

AUKOS

Stasys Bartkus per Dir
vos bendradarbį Antaną 
Grinių pratęsė Dirvos pre
numeratą ir įteikė Dirvai 
auką.

Vliko Seimui ruošti ko
miteto pirmininkas Alber
tas Misiūnas už dedamą 
Dirvoje Seimo rengimo rei
kalu informaciją per Dir
vos bendradarbį A. Grinių 
prisiuntė auką.

Nuo mūsų tautos kamie
no priešai drasko gyvus la
pus, o ir patys lapai krenta 
j svetimą dina ir ten ding
sta. Aš nežinau, ar lietu
viai su kuo nors taip leng
vai atsisveikina, kaip su 
savo tauta.

Vytautas Alantas

JAV LB KULTŪROS TARYBA IR KANADOS LB 
KULTŪROS KOMISIJA SKELBIAME, KAD 

1983 METŲ GRUODIS YRA

SPAUDOS MĖNUO
Jį įprasminant, skatiname atsiminti, kad be savosios 

spaudos nebus nei gyvo lietuvio, nei laisvos Lietuvos. 
Kasmet blogėjančios spaudos sąlygos ieško paramos mū
sų dosnume, išmintyje, patrijotizme.

Esame kviečiami atsiliepti:
1. Išlaikykime, ką turime. Neatsisakykime nei laik

raščių, nei žurnalų, kuriuos prenumeruojame.
2. švenčių dovanoms sau, šeimos nariams, bičiuliams 

teikime spaudos prenumeratas bei knygas.
3. Lietuviškos radijo programos — reikšmingos gy

vojo žodžio žinių ir tautinės dvasios šaltinis.
Vis gausiau remkime ir jas.

Visų pastangomis ir aukomis lietuvių išeivijos dar 
daug kartų gali išlikti tautiškai gyvos dvasia, kalba ir 
papročiais. Sava spauda, knyga, radijas — būtiniausi 
vadovai į savąji rytojų.

GALVOSŪKIS

Iškirpkite šiuos 5 gabalus ir sudėkite iš jų kvadratą. Atsa
kymas 14 psl.

• OHIO AUTO RODY, 
savininkas Jonas Švarcas, 
35571 Vine St., Eastlake, 
Ohio 41094, sąžiningai, ir 
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš 
nelaimės vietos pašaukius, 
automobilį atitempia į savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite tel: (216) 942- 
8038 ir viskas bus sutvar
kyta.

* Lietuvos Vyčių Vidurio 
Atlanto apygardos suvažia
vime spalio 23 d. Aušros 
Vartų parapijoje New Yor
ke, dalyvavo 15 kuopų ir 
daugiau kaip 125 delegatų. 
Petras Zupkus atidarė posė
dį. Suvažiavimui vadovavo 
Larry Janonis. Po praneši- 
bų buvo perskaitytas Lietu
vos Vyčių centro valdybos 
pirm. Loretos Stukienės 
laiškas, kuriame raginama 
1984 m. paaukoti šv. Kazi
miero garbei jo sukakties 
proga. Apie metinį suvažia
vimą Philadelphijoje prane
šimus padarė Bernice Avi
ža ir Jonas Tamašauskas. 
Sekmadienį susirinkime dar 
dalyvavo prel. Pranas Bu
lovas iš Maspeth, N. Y. Iš
rinkta beveik ta pati val
dyba, tik sekretorė — Ade
lė Daudzikas ir viešiesiems 
reikalams zei "Vyčio” ko
respondentė — Dalia Bulvi- 
čiūtė.
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TAUTINIŲ SŪKIŲ ŠVENTES RENGIMO 
KOMITETO PRANEŠIMAS

Septintoji laisvojo pasau
lio lietuvių tautinių šokių 
šventė, rengiama JAV ir 
Kanados Lietuvių Bendruo
menių bei Lietuvių Tauti
nių šokių Instituto jvyks 
1984 m. liepos 1 d., sekma
dienį, 2 vai. p. p. modernio
se, erdviose (17,000 sėdimų 
vietų), oro vėsinamose Co- 
liseum patalpose, Richfield, 
Ohio, apie 20 mylių j pie
tus nuo Clevelando, prie 
1-271 greitkelio.

Šventėje dalyvaus 49 šo
kėjų grupės, įskaitant po 
vienų grupė iš Australijos, 
Anglijos, Argentinos, Vo
kietijos ir dvi iš Kanados. 
Yra užsiregistravę dalyvau
ti 1850 šokėjų, šokių repe
ticijos jau pradėtos prieš 
metus, šventės chore, suda
rytame iš penkių įvairių 
dainos ansamblių, dainuos 
255 dainininkai-ės. šokiams 
gros simfoninis orkestras 
(apie 50 muzikantų) ir kan
klių orkestras (apie 40 kan
klininkių). Numatyti penki 
šokiai su liaudies instru
mentų palyda.

Šventei rengti sudarytas 
specialus komitetas, ku
riam pirmininkauja JAV 
LB Krašto valdybos pirm, 
dr. Antanas Butkus. Kiti 
komiteto nariai: Andrius 
Mackevičius — pirm, pava
duotojas, Jadvyga Reginie- 
nė — šokių direktorė, se

KASA LIETUVIU FEDERALINĖ KREDITO UNIJA
Susijungusi su Lietuvių Fondo 

Federalinio Kredito Kooperatyvu

AKTYVAI 16,000,000 dolerių

KASOS VALANDOS:

MARQUETTE PARKE 

2422 W. Marųuette Rd. 
Chicago, IL 60629
Tėl. 737-2110

Pirm. 2:00—6:00
Treč. 2:00— 6:00
Šešt. 10:00—12:00 

Moka už Einamųjų sąskaitų 9%. Paskolos nuo 12.5%. 
Turime įvairius certifikatus (procentai keičiasi kas savaitę).

Visos sąskaitos apdraustos iki $100,000.

Tel. (216) 531-3500 CLEVELAND, Ohio 44119
Galerija atidaryta kiekvieną dieną, išskyrus trečiadienius

kretorė Nijolė Maželienė, 
ižd. Rūta Butkutė-Marino, 
muzikos direktorius Algis 
Modestas, choro direktorius 
Bronius Kazėnas, LTŠ in
stituto pirm. Galina Gobie- 
nė, JAV LB Kultūros tary
bos pirm. Ingrida Bublienė, 
Kanados LB Krašto valdy
bos pirm. Joana Kūraitė- 
Lasienė. Paskiroms komisi
joms vadovauja — dr. F. 
V. Kaunas — lėšų telkimui, 
Valdonė žiedonienė — bi
lietų platinimui, Bronius 
Nainys — loterijai, suveny
rų reikalams — Birutė Ve- 
degienė ir Rūta Degutienė, 
Vytautas Jokūbaitis rūpi
nasi nakvynėmis, registra
cija ir transportam  ja, Al
fonsas Nakas redaguoja 
šventės leidinį.'

Jonas Račila — leidinio 
dailininkas, Juozas Stem
pužis — lietuvių radijo in
formacija, Dalia Orantaitė 
— amerikiečių spauda ir 
televizija, Petras Maželis — 
meno direktorius, Ona Jo- 
kūbaitienė — susipažinimo 
vakaras ir šventės banke
tas, dr. Algis Čepulis — pir
moji pagalba, Antanina Bu
lotienė ir Dalia Dzikienė — 
šokių direktorės asistentės 
ir Vytautas Staškus — na
rys.

Gruodžio 3 d. įvykusiame 
komiteto posėdy Lietuvių 
namuose dalyvavo Coliseum

CICERO

1445 So. 50th Avė. 
Cicero, IL 60650 
Tel. 656-2201

Antr. 3:00—6:00
Ketv. 3:00—6:00 
Šešt. 10:00—12:00 

viceprez. Robbie Braessler, 
su kuriuo išsiaiškinta eilė 
technikinių arenos apšvie
timo, garsų sistemos ir de
koravimo klausimų bei bi
lietų platinimas per Coli
seum Ticketroną.

šventės biudžetas sieks 
apie 200,000 dol.

V. Rociūnas

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI

• GRUODŽIO 18 D. Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
mokinių Kalėdų eglutė.

• GRUODŽIO 24 D., 9 vai. 
vak. šv. Jurgio parapijos bend
ros Kūčios parapijos salėje.

• GRUODŽIO 31, 9 vai. vak. 
Lietuvių Namų salėje Naujų 
Metų sutikimo, balius. Rengia 
Lietuvių Namų direkcija.

1984 M.
• SAUSIO 8 D., 4 vai. p. p. 

Tumo Vaižganto — 50 metų 
mirties paminėjimas. Rengia 
Šv. Kazimiero lituanistinės 
mokyklos abiturientai.
• SAUSIO 14 D., šeštadie

nį, koncertas su Gina Čap- 
kauskienė. Ruošia LB Ohio 
Apygarda.

• SAUSIO 22 D. Draudžia-- 
mosios lietuvių spaudos paro
da. Eksponatai iš Broniaus 
Kviklio archyvo. Rengia: Die
vo Motinos parapija.

• SAUSIO 29 D., Klaipėdos 
krašto atvadavimo paminėji
mas Lietuvių namuose. Rengia 
Žalgirio šaulių kuopa ir karių 
veteranų "Ramovė” Clevelando 
skyrius.

• VASARIO 5 D. Žalgirio 
šaulių kuopos narių susirinki
mas Lietuvių namuose.

• VASARIO 11 D. Lietuvos 
laisvės vigilija. Rengia: Dievo 
Motinos parapija.

• VASARIO 12 D. — Vasa
rio 16-sios minėjimas. Ruošia 
Amerikos Lietuvių Taryba.

• KOVO 3 D., šeštadieni, 
Pilėnų tunto tradicinis Blynų 
balius.

• KOVO 4 D. — 4 vai. pa
rapijos auditorijoje Šv. Kazi
miero 500 metų mirties minėji
mas. Rengia: Dievo Motinos 
parapija.

Lakeland Community College neseniai pradėjo per cable 
televiziją sportinius pašnekesius. Šios programos vedėjas yra 
Ričardas Staškevičius, Vytauto ir Angelės Staškevičių sūnus, 
savo laiku-buvęs aktyvus Žaibo klubo narys ir priklausęs Pilėnų 
skautų tuntui, atlikęs armijoje karinę tarnybą, dabar dirba 
minėtame Lakeland Community College. Nuotraukoje R. Staš
kevičius (dešinėje) programos metu su studentų veiklos direk
toriumi Davė Poorman. Ši programa matoma kiekvieną antra
dienį 7:30 vai. vak. per Laker Cable Netvvork, Channel 2 ir 29.

• BALANDŽIO 8 D. 4 vai. 
popiet sol. Aldonos Stempužie- 
nės koncertas Dievo Motinos 
parapijos auditorijoj. Rengia: 
Dievo Motinos parapija.

• GEGUŽĖS 5 D. Grandi
nėlės balius Slovėnų auditori
joje.

VACIO 
KAVALIŪNO

ROMANAS

DALIA
Kietais viršeliais su aplanku dail. Vlados Stančikai- 

tės-Abraitienės, 236 psl. Kaina 7 dol. Išleido Viltis, 
------------------------ IŠKIRPTI--------------------------

Siunčiu 7 dol. ir prašau atsiųsti Vacio Kavaliūno 
naują romaną DALIA. (Vilties draugijos nariams kaina 
5 dol.).

Persiuntimo išlaidoms pridėti 1 dol.

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

• GEGUŽĖS 12-13 DIENO
MIS Clevelando Ateitininkijos 
tradicinė-metinė šeimos šven
tė, Dievo’ Motinos parapijos 
patalpose.

• Gegužės 19-20 vyr. skau
čių Židinio parengimas.

VACYS - ,KAVALIŪNAS

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

Adresas ..................................................................................
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FILATELIJA

Nr.7 Antanas Bernotas

JAV išleido šiuos nau
jus pašto ženklus: 1. Spa
lio 28 d. išleisti šių metų 
kalėdiniai pašto ženklai. Iš
leisti du 20 centų pašto 
ženklai: vienas su Kalėdų 
Seneliu (Santa Claus), ki
tas — su Rafaelio Madona, 
Pastarąjį čia dedame.

to ženklų seriją su jo kū
riniais.

Rafaelis (pilnas vardas 
itališkai: Raffaello Santi 
ar Sanzio, gimė Urbino, Ita
lijoje, dailininko šeimoje, 
mokėsi ir draugavo su žy
miais ano meto italų daili
ninkais, kurie padarė jo kū
rybai žymios įtakos. 1504 
m. R. persikėlė į Florenci
ją, kur išdekoravo daug 
bažnyčių ir palocių. 1508 m. 
popiežius Julius II pasi
kvietė Rafaelį į Romą ir pa
vedė jam išdekoruoti kelis 
Vatikano rūmų kambarius. 
Esant popiežium Leonui X, 
Rafaelis dar daugiau įgijo 
įtakos. Čia jis, tarp daugy
bės kitų, išdekoravo ir dalį 
Sikstinos koplyčios. Ypatin
gai Rafaelis pagarsėjo savo 
Madonomis, kurių randama 
visose pasaulio meno gale
rijose. Ir Vatikano paštas 
jam pagerbti išleido 4 paš-

StPETERSBURG
KANADIEČIŲ SEKSTETO 

KONCERTAS

St. Petersburgo lietuvių 
radijo valandėlė "Lietuvos 
aidai’’ visuomenei rengia 
koncertą-vakarą sausio 5 d., 
ketvirtadienį, Lietuvių klu
bo salėje. Koncerto pradžia 
4 vai. p. p. Dalyvauja To
ronto lietuvių namų "Dai
nos vienetas”, šis moterų 
sekstetas jau keletą metų 
garsėja Kanadoj ir JAV. 
Savo repertuare turi virš 
keturiasdešimt dainų ir 
giesmių. Be St. Petersbur
go jis dar planuoja koncer
tuoti Juno Beach, Fla. ir 
Miami, Fla. (jpv)

2. Lapkričio 11 d. išleis
tas 20 dentų pašto ženklas 
Martynui Liuteriui pagerbti 
jo 500 metų gimimo proga.

Martin Luther (1483- 
1546), evangelikų reforma
cijos tėvas, liuteronų moks
lo kūrėjas, gimė Eislebene, 
Saksonijoje. Mokėsi Erfur
to universitete. 1505 m. 
įstojo į augustinijonų vie
nuolyną. 1507 m. buvo 
įšventintas kunigu. Ėjo 
įvairias pareigas Witten- 
berge. Nuo 1512 m. per se
kančius 30 metų buvo šv. 
Rašto dėstytoju Wittenber- 
go vienuolyne. Beaiškinda
mas Šv. Raštą savaip, su
ėjo į konfliktą su Roma ir 
1521 m. buvo ekskomuni
kuotas. Išvertė Šv. Raštą į 
vokiečių kalbą. Parašė daug 
kitų veikalų religiniais 
klausimais. Jo mokslo ir ki
tų reformatorių sekėjai va
dinasi liuteronais, evange
likais, reformatais, kalvi
nistais, baptistais ir kitaip, 
greit paplito visoje Euro
poje, o vėlesniais amžiais ir 
visame pasaulyje. Kai ku
riuose kraštuose evangeli
kai yra vyraujanti tikyba. 
— Kunigaikščių Radvilų 
įtakoje ir Lietuvoje evange
likai reformatai buvo labai 
paplitę.

Popiežius Jonas Paulius 
II šiuos ir sekančius metus 
paskelbė šventaisiais Me
tais, iškilmingai atidaryda
mas užmūrytas duris. O 
Vatikano paštas tai progai 
paminėti išleido 4 pašto 
ženklų seriją su simboliniais 
piešiniais.

Kaip jau įprasta, tos val
stybės jam pagerbti išleido 
specialius pašto ženklus. 
Pašto ženklus išleido: Be
lize (anksčiau buvęs Britų 
Hondūras), Costa Rica, 
Hondūras, Nicaragua, Pa
nama ir Salvadoras, o Gua- 
temala ant vokų dėjo spe
cialius tai progai pritaikin
tus antspaudus, čia dedame 
dabar taip dažnai minimo 
EI Salvadoro 25 centavų 
pašto ženklą. Kitas ženklas 
turi popiežiaus atvaizdą.

• ALT S-gos Chicagos 
skyrius ruošia Lietuvių 
Tautiniuose Namuose Nau
jų 1984 metų sutikimą. Pra
džia š. m. gruodžio mėn. 31 
dieną, 8-tą vai. vakare.

Bus skani, šilta vakarie
nė, šampanas ir jauki, šokti 
žadinanti, "Gintaro” orkes
tro muzika. Viskas tik už 
17.50 dolerių!

Stalais po 10 žmonių ir 
pavieni asmenys ligi gruo
džio mėn. 28 dienos kasdien 
gali užsisakyti šiais telefo
nais: 776-3547, V. Lenkevi- 
čienė ir 778-7707 Br. Kasa- 
kaitis.

Iki malonaus pasimaty
mo Naujų metų išvakarėse.

Skyriaus Valdyba

NAUJOS KNYGOS

Galvosūkio sprendimas

• Jonas Rūtenis. ŠVEN
TIEJI DŪMAI. Eilėraščiai. 
110 psl. Kaina 6 dol. Virše
lis ir iliustracijos autoriaus. 
Išleido Simo Kudirkos šau
lių kuopa New Yorke. Gau
nama pas K. Bačauską, 
84-55 86th Avė., Woodha- 
ven, N. Y. 11421 ir pas pla
tintojus.

• ŠV. JURGIO PARAPI
JA ir Rochesterio lietuviai. 
Paruošė Antanas Sabalis. 
162 psl. Gausiai iliustruota. 
Išleido šv. Jurgio parapija, 
545 Hudson Avė., Roches
tei-, N. Y. 14605.

Ir LIECHTENSTEINO 
kunigaikštija šventųjų Me
tų proga išleido 80 rappų 
pašto ženklą, kuriame paro
dytas popiežius Jonas Pau
lius II atidarymo metu, čia 
jį dedame. — Pati Lichten
šteino kunigaikštija apima 
tik 62 kv. mylių plotą ir yra 
įsprausta prie aukštutinio 
Reino upės tarp Šveicarijos 
ir Austrijos. Jos sostinė 
yra Vaduz miestas.

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nationw.de is on yow »<de

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si i OBE1.ENIS apdraudos 
įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba 
SAULIUI <2161 461-3500.

Šių metų vasarą popie
žius Jonas Paulius II lan
kėsi Centro Amerikos vals
tybėse.

STEFANIJAI JUODIKIENEI

mirus, liūdinčius vyrą JONĄ, sūnų ALGĮ ir 

visus jos gimines nuoširdžiai užjaučiame ir 

drauge liūdime

Stella ir Vytautas Abraičiai
Angelė ir Antanas Kašubai
Ona ir Kostas žolynai

A. A.

STEFANIJAI JUODIKIENEI

mirus, vyrui Dr. JONUI, sūnui ALGIUI ir 

visiems artimiesiems giliausią užuojautą 

reiškia

Severiną ir Nardis
Juškai

A. t A.

STEFANIJAI 
VILIMAITEI-JUODIKIENEI

Floridoj mirus, jos vyrą Dr. JONĄ JUODI
KĮ, sūnų ALGĮ, seserį EMILIJĄ ir visus gi
mines ir artimuosius širdingai užjaučiame ir 

kartu liūdime.

Edvardas ir Joana 
Stepai

Cleveland, Ohio

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS 1$ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletvpe 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinią apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
251 THE OLD ARCADE 

TELEF. 621-6036 
CLEVELAND, OHIO 41114

Nationw.de
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

KALĖDŲ VARPAI

Šv. Kazimiero Lituanisti
nės mokyklos mokinių eglu
tė įvyks gruodžio 18 —- sek
madienį, 11:30 vai. ryto, 
Dievo Motinos parapijos di
džiojoje salėje.

Programoje mokiniai 
skelbs Kalėdų varpų gaudi
mu artėjančių Kristaus gi
mimo šventę.

Toliau seks deklamaci
jos, kanklių muzika ir cho
ras vadovaujant muz. J. Ka
zėnui kels visų širdyse 
šventiška nuotaikų.

Lankysis ir Kalėdų sene
lis, kuris išdalins dovanas 
vaikams.

Po programos vaišės, ku
rias paruoš tėvų komitetas. 
Į mokinių eglutę kviečiami 
tėveliai, mokyklos mecena
tai, rėmėjai ir visi Cleve
lando lietuviai. Tėveliai tų 
dienų prašom atnešti savo 
vaikams dovanėles prieš pa
maldas ir paduoti parapijos 
svetainėje budinčiam mo
kytojui.

BENDRA KŪČIŲ 
VAKARIENĖ

Šiemet šv. Jurgio lietuvių 
parapijos Clevelande tary
ba ir vėl rengia bendrų Kū
čių vakarienę. Ji bus Kūčių 
vakarų, gruodžio 24 d. pa
rapijos salėje ir prasidės 
9:30 vai. vak. Visi lietuviai 
nuoširdžiai kviečiami daly
vauti. Kadangi vietų skai
čius yra ribotas, rezervaci
jos yra reikalingos. Prašau 
skambinti į klebonijų, tel. 
431-5794, Valerijai Spiri- 
kaitienei, tel. 481-1148 ar 
Daliai Kasulaitienei, telef. 
261-4994. Kaina suaugu
siems $5 asmeniui. Vaikai 
dalyvauja dovanai. Bus ir 
trumpa meninė programa.

Po vakarienės, 11:30 vai. 
šv. Jurgio bažnyčioje para
pijos choras išpildys tradi
cinį kalėdinių giesmių kon
certų. Chorui vadovauja 
maestro Rytas Babickas, 
prie vargonų Jūra Blvnaitė. 
Po koncerto — Bernelių mi
šios. (a)

Clevelande lapkričio 20 d. iškilmingai buvo paminėta Kris
taus Karaliaus šventė. Prie laisvės paminklo iškilmėse daly
vavo 14 organizacijų su vėliavomis, o Korp! Fraternitas Li- 
thanica, minėjusi savo 75 m. sukaktį, padėjo vainiką.

J. Velykio nuotr.

• Gen. Povilo Plechavi
čiaus 10 metų mirties su
kaktis bus paminėta Cle
velande gruodžio 19 d., pir
madienį, 7 vai. vak. šv. Mi- 
šiomis Dievo Motinos para
pijos bažnyčioje.

LKVS Ramovė Clevelan
do skyriaus valdyba prašo 
clevelandiečius į pamaldas 
gausiai atsilankyti.

• Amber meno galerija, 
505 East 185 Street, Cleve
lande, savo klijentams ir 
draugams šį penktadienį, 
gruodžio 16 d. 5 vai. vak. 
ruošia artėjančių šv. Kalė
dų proga priėmimų (cock- 
tail party).

šeštadienį, gruodžio 17 d. 
galerija bus atidaryta nuo 
10 vai. ryto iki 6 vai. vak.

Čia didžiausias pasirinki
mas įvairiausių meno kūri
nių kalėdinėms dovanoms. 
Apsilankykite.

G. ČAPKAUSKIENĖS 
KONCERTAS

Sausio mėn. 14 d. 7 v. v. 
Dievo Motinos parapijos sa
lėje įvyks sol. G. čapkaus- 
kienės koncertas, rengiamas 
LB Ohio Apygardos valdy
bos.

Bilietai gaunami paskam
binus V. Blizgiui 261-4077 
ar J. čyvui 486-5970 ir pa
rapijos salėje po lietuviškų 
pamaldų.

Rėmėjai aukavę $25.00 ar 
daugiau gaus 2 pirmųjų ei
lių bilietus.

• BALFo Clevelando sky
riaus valdyba širdingai dė
koja Dirvai už palankumų 
ir BALFo metinio vajaus 
garsinimų. Tik mūsų visų 
bendromis pastangomis pa
siekiami geri rezultatai, o

spauda šiuo atveju yra 
ypatingai svarbus talkinin
kas.

Sveikindami šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga linkime 
geriausios sėkmės Jums ir 
Jūsų redaguojamai DIRVAI 
ir jungiame $25.00 čekį.

• PATRLA prekybos na
muose. 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietu
viškos juodos duonos, o do
vanų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų 
ir lietuviškų sveikinimo 
kortelių. Prašome atsilan
kyti. Telefonas 531-6720.

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

LIETUVOS MIESTŲ 
HERBAI

Meniškai dail. T. Valiaus 
sukurti Lietuvos miestų 
herbai. Didinga 14-kos her
bų serija. Kiekvienas kaip 
atskiras paveikslas. Visa, 
serija tiktai 3 doleriai.

Užsakant pažymėkite kiek 
serijų norite gauti. S. Ber
natavičius, 1513 So. 48th 
Court, 'Cicero, III. 60650.

• Ieškoma moteris prie 
vyresnio amžiaus žmonių 
nupolatinai gyventi arba 
ateiti miegoti naktį. Skam
binti: 531-2190 vakarais.

(48 49)

Nedelsdami rezervuokite vietas 
Lietuvių klube pas Birutę Vedegie- 
nę telef. (216) 531-2131 arba pas Vi
taliją Butkuvienę tel. (216) 732-8250.

Rengia

LITHUANIAN VILLAGE INC.
ir

ČIURLIONIO ANSAMBLIS

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

šeštadienį, gruodžio mėn. 31 d. 
LIETUVIŲ NAMUOSE. 
8 vai. vak. — kokteiliai, 9 vai. vak. — 
vakarienė su šampanu. Kiti gėrimai 
ištisą naktį veltui, šokiams groja 
garsusis J o e We n d ei orkestras. 
Porai $45.00, vienam asmeniui $22.50.

Lietuvių namų salėje, skambant bičiu
liškiems pašnekesiams ir lietuviškai dainai, 
atgys savųjų šaknų kraujas, užsimirš se
nųjų metų rūpesčiai, sužibės naujųjų metų 
vilties ir vieningumo dvasia. Tvirtu žings
niu drauge žengsime į naujus 1984 metus!

C.R.A.

MATAS A TURNER 
REALTY

501 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 
486-2530

RITA MATAS — Broker — G.R.I.
(CERTIFIED RESIDENTIAL APPRAISER)

ASSOCIATES
ROMA MAJOROVAS
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS
PETRAS MATAS
ANTANAS KALVAITIS
PATRICIA SAJOVEC
JONAS DUNDURAS
H0WARD TURNER — Attorney 
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ

METŲ proga sveikiname visus gi 

minės, draugus, prietelius ir pažįs

tarnus.

Kazys ir Stasė 
Žiedoniai

APARTMENT FOR 
RENT

$280.00, 1 bedroom in- 
cludes heat, eletrical ap- 
pliances, air conditioning 
and carpeting. Quite, all 
adult Bldg. Located in E. 
185 St. Neff area. Close to 
shoping center and public 
transportation.

Call: 486-0447 after 6:00 
p. m. weekdays. (47-48)

PLASTIC INJECTION 
MOI.D FOREMAN 

Dailus area shop has immediate open- 
ings for plastics foreinan. You will 
work in a new facility located in 
Bedford, Texas. We offer top wageu, 
vacation and hospitalization. 

ARROW CUSTOM PLASTIC INC.
3717 Commerce Place 
Bedford, Texas 76021 

1-817-283-1081

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga 

Delio E., William J. Sr., 
William J. Jakubs Jr. ir 
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185tti Street, Cleveland, Ohio 44119 
Tel. (216) 531-7170

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

liams pastatyti.
(46-48)



DIRVA
MIRĖ POETĖ ONA 

LUKAUSKAITĖ- 
POŠKIENĖ

Gruodžio 4 d. Šiauliuose 
mirė Ona Lukauskaitė-Puš- 
kienė, 77 metų amžiaus, bu
vusi viena iš steigėjų Lie
tuvos Helsinkio Grupės. Ji 
buvo paskutinioji iš Helsin
kio Grupėsi gyvenusi oku
puotoje Lietuvoje. Nuteista 
25 metams kalėjimo ir iš
vežta j Sovietų Sąjungą, 
Stalinui mirus 1955 metais 
grįžo Lietuvon. Jos du sū
nūs, Erdvilis ir Vytenis 
Poškai, abu žuvo partizanų 
kovose.

Lukauskaitė-Poškienė bu
vo poetė ir laisvoje Lietuvo
je išleido du eilėraščių rin
kinius, "Brangiausios Pė
dos", 1933 m. ir "Eilėraščių 
kraitis” 1938 m.

SLIDINĖJIMO 
PIRMENYBĖS

Pabaltiečių Alpinistinės 
ir Cross-country slidinėjimo 
pirmenybes numato vykdy
ti Toronto Estų Sporto Klu
bas "KALEV”, 1984 m. va
sario 4-5 dienomis, Kana
doje.

• Rašytojas Andrius Mi
ronas ir žmona Ona neturės 
galimybės iš kelionės pa
siųsti Kalėdų šventėms kor
telių, todėl visus draugus ir 
pažįstamus sveikina per 
spaudą sulaukus Šv. Kalė
dų ir linki taikių ateinančių 
metų.

Atsidėkojimui jungia če
kį laikraščio paramai. Taip 
pat sveikina visus laikraščio 
bendradarbius su šventė- T 
mis.

• Jonas K. Karys ir žmo
na Joana sveikina savo bi
čiulius bei arčiau pažįsta
mus lietuvius ŽIEMOS 
ŠVENČIŲ proga, linkėda
mi visiems giedrių Kalėdų 
ir laimingų N. Metų.

Nepajėgdami rašinėti 
kortelių, jiedu stambesne 
suma parėmė lietuvių spau
dą.

j
• Kanados LB naujai iš-, 

rinktosios Tarybos narių 
suvažiavimas, įvykęs To
ronte Lietuvių namuose 
gruodžio 3-4 d. d. išrinko 
naują krašto valdybą: Vy
tautas Bireta, Ramūnė Jo
naitienė, Juozas .Krištolai
tis, Rasa Lukcševičiūtė-Ku- 
rienė, Herbertas Stepaitis, 
Algis Pacevičius. Be to, val- 
dybon įeis kaip buvusi kraš
to valdybos pirmininkė J. 
Kuyaitė-Lasienė.

• Dr. Leonas Kriaučeliū
nas, ALTo vicepirmininkas, 
bus pagrindiniu kalbėtoju 
Vasario 16 minėjime Los 
Angeles, kuris įvyks šv. Ka
zimiero parapijos salėje va
sario 19 d.

• Eglei Juodvalkei, Lais
vės radijo Munchene parei
gūnei, kuri yra sugrįžusi 
gydymuisi į Chicagą, Bil- 
lings ligoninėje buvo pada
ryta svarbi operacija — 
inksto persodinimas.

Linkime jai sustiprėti ir 
greičiau pasveikti.

• Chicagos skautiškos 
Kūčios įvyks sekmadienį, 
gruodžio 18 d., 5 vai. vak. 
Jauimo centro didž. salėje, 
Dalyvauja visi keturi Chi
cagos tuntai ir jų šeimų na
riai. Programai vadovaus 
v. s. Nijolė Užubalienė.

• Pedagoginis Lituanisti
kos institutas sausio 28 d. 
minės savo 25-rių metų su
kaktį Jaunimo centre. Bus 
rengiamas abiturientų va
karas, vakarienė ir šokiai. 
Prašo visų, pritariančių in
stituto darbams, iš anksto 
rezervuoti tą vakarą insti
tuto minėjimui.

• Laimutis Nargelėnas. 
iki šiol buvęs kriminalinių 
investigacijų Illinois depar
tamento viršininkas, guber
natoriaus J. Thompsono pa
skirtas Illinois policijos su- 
p e r i ntendentu. Pareigas 
perims nuo ateinančių metų 
sausio 1 dienos.

• Arizonos lietuviai pir
mą kartą dalyvauja tarp
tautinėje Kalėdų šventėje 
— festivalyje, kur išstaty
ta Įvairių tautų kalėdiniai 
papuošalai, šventei iš lietu
vių pusės vadovauja Vikto
rija Zakarienė. Papuošalus 
padarė M. Edelienė, I. Am- 
braškienė, O. Dvaranaus- 
kienė, E. Josen, S. Rūkšte- 
lienė, S. Ruseckienė ir B. 
Strikauskienė. Lietuvių ir 
kitų tautų eglutės išstaty
tos Valley National Banko 
patalpose iki gruodžio 30 d.

• "Margučio” radijo lai
dos Chicagoje, kurios trans
liuojamos iš WCEV stoties, 
1450 AM banga, pastaruo
ju laiku daug geriau ir pla
čiau girdimos. Nuo ateinan
čių metų pradžios radijo 
stoties pajėgumas bus dar 
labiau sustiprintas ir trans
liacijos pasieks tolimesnes

d
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ

ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

linki savo bičiuliams ir pažįstamiems

Antanas ir Eleonora
Š č i u k a i

Florida

DIRVOS RĖMĖJAI
Atsiliepdami j mūsų pra

šymą, savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:
S. Mickus, Medinah .... 15.00
I. Ulpaitė, Dorchester .. 5.00
B. Palski. Bowie.............. 8.00
P. Pečenkis, Elizabeth ..10.00
J. Čyvas. Cleveland .... 10.00
A. Bernotas, Waterbury 10.00
J. Krištolaitis, Cleveland 10.00 
V. Stimburienė, Willcwick 8.00
J. Andruskevičius,

Chomedy Lavai ...........19.81
P. Beleckas, Brossard . .22.62
K. Čeputis, Ottawa.......... 2.81
J. Šeputa. Detroit .......... 3.00
R. Nemickas, Highland .. 8.00
O. Elerts, Chicago ...........10.00
M. Monkus. Chicago .... 1.00
S. Plenienė. Oak Lawn .. 5.00 
Br. Maželis, Cleveland ..10 00 
V. Aukštuolis. Munster . .10.00 
M. Vansauskas, Lvons .. 8.00
J. Citulis, Cleveland .... 25.00
D. Siliūnas,

Pompano Beach..........100 00
K. Bačauskas, Woodhaven 13.00 
J. Povilaitienė. Omr.ha ..10.00 
St. Santvaras. Boston ... .25.00
P. Endzelis, Chicago .... 3.00 
Gr. Millcr. Whecling .... 3.00 
J. Nausėda,

Woodland Hill ..............20.00
V. Janušauskas. Longueil 5.00
B. Gražulis. Flint ..........10.00
Ed. Mažionis, Chicago . 6.00
S. Bučmys, Dayton .... 5.00
W. Žiogas, Orefield..........25.00
S. Mackevičius. Jamaica 10.00 
St. Pociulis. Kenosha .... 8.00
D. Petrulytė. Chicago .... 5.00 
Č. Kiliulis. Lexington .. 4.00
E. ir J. Šisai, Glendale 20.00 
A. Krukauskas. Chicago 18.00 
H. Žitkus, Juno Beach . .20.00

vietoves. "Margutis” girdi
mas nuo pirmadienio iki 
penktadienio tarp 9-10 vai. 
vakare.

• Illinois universitete Chi
cagoje žiemos ketvirtį bus 
dėstomi šie lituanistikos 
kursai: L1TH 102, pradinis 
kalbos kursas, 105, kalba 
pažengusiems — sintaksė, 
130, įvadas į baltų ir skan
dinavų literatūras, 332, lie
tuvių kalbos sudėtis, 299 ir 
399 savarankiškas darbas. 
Visi kursai 4 įskaitų. Dės
tytojos : asistentė Dana Ra
čiūnaitė ir prof. M. Stan- 
kus-Sau laite. Ketvirtis tę
siasi nuo sausio 3 iki kovo 
16 d. Dėl informacijų skam
binti telef. 996-5465 arba 
996-4412.

• I). Misiulis. gyv. Le- 
mont, kaip kalėdinę dovaną 
užprenumeravo Vytui Mi- 
siuliui Chicagoje. Sveikina
me naują skaitytoją.

Chicagoje dideliu pasisekimu praėjo dail. Vidos Krištolai- 
tytės tapybos paroda, kurią surengė Putnamo seselių rėmėjai. 
Nuotraukoje prie sv.ečių registracijos stalo sėdi rengėjos: Izabelė 
Stončienė,. Grasilija Meiluvienė ir Salomėja Endrijonienė. Stovi: 
dail. Vidą Krištolaitytė ir Alina Vadeišienė.

J. Tamulaičio nuotr.

A. Rukšėnas, Mentor .... 3.00
VI. Šniolis. St. Petersburg 20.00
S. Mačys. Cleveland .... 3.00
V. Šenbergas, Cleveland 8.00
P. Kudukis. Cleveland . . 8.00
A. Vasis, Parmn .............. 5.00
K. Kiaunė, Santa Ana ..10.00
St. Jakubonicnė, Chicago 10.00
E. Maslauskienė,

Richmond Hts................. 8.00
J. Skavičius, Parrna .... 3.00
E. Venclovas, Margatc ..13.00
Baltas Clevelando sk. . .25.00
V. Jasiukaitienė, Cicero 13.00
A. Milūnas.

Doįvners G rovė .......... 3.00
A. Musteikis. Detroit .... 8.00
J. Musteikis. Rochester 10.00
S. Bartkus, Detroit . . . 10.00
J. Biedis, W. Blootield . . 8.00
J. Petrauskas, Detroit . . 3.00
K. Titas, Cleveland .... 5.00
A. Burtavičius. Chicago 10.00
V. Misiulis. Chicago .... 3.00
T. Jurčys. Palos Hills . . 8.00
A. Kvietys, Dayton.......... 3,00
F. Šalpukas, Flushing .13.00
V. Česnavičius.

Richmond Hill ...............10.00
J. Cijunskas, Cleveland . .50.00
A. Lapinskas. Chicago .. 3.00
L. Kerulis. Chicago .... 3.00
V. Melinis. Matawan .... 5.00
Dr. J. Žukas, Baltimore 8.00
J. Augustinavičius, Cleve. 3.00
Br. Tiškus. Collinsvillc ..31.00
S. Bliudnikas, Rochester 5.00
J. Kuncaitienė. Novclty .. 5.00
V. Gudienė. Jamaica . . . .20.00
A. Tumas, Navburv Park 25.00
B. Boling, Laramie..........15.00
A. Šalkauskas. Juno .... 8.00
J. Cinkus.

Downers Grove ..........10.00
O. Liutermoža.

Pompano Beach .......... 3.00
O. Siliūnienė. Chicago .. 8.00
B. Malcanienė, Cleveland 10.00
K. Sakalienė, Surfside .. 8.00
Mi Vitkus. Bay Harbor 3.00
V. Liaukus, Wehersfield 3.00
J. Penkiūnas, Baltimore 3.00
A. Juodka, Chicago .... 3.00 
Dr. L. Kriaučeliūnas,

Palos Park.......................13.00
A. Česonis, Linivood .... 3.00
J. Paovys, Grand Rapids 5.00
E. Čižinauskas, Freeport 10.00
P. Mašalaitis, V.'ayne ... .13.00

J. Dunčia, Southfield . . 3.00
J. ir J. Kariai, Bridgeport 25.00
J. Laurinaitis, Australija 20.00
J. Kiaušas, Harrison ....13.00
H. Gontar, St. Louis .... 13.00 -
A. Elijošius. Re.vdale .... 5.00
K. Kaulinis, Philadedphia 10.00
J. Jurgelis, Mayfield Hts. 3.00
Pr. Skirmantas, Glendale 30.00
S. Pangonis, Omaha ....10.00 
A. Drasutienė, Chicago .. 10.00 
D. Valentinas, Chicago . . 5.00 
V. Matulevičius, Weston 15.00 
R. R.. Cleveland ...............25.00
G. Vidmantas, Rochester 10.00 
Ign. Kaimelis. Detroit ..10.00 
R. Jurkūnięnė, Lomita ..50.00
J. Taraška. Clearwater . . 10.00 
O. Lukšytė-Meiliūnienė,

Australija .......................13.00
K. Balaišis. Cleveland .. 3.00
G. Juškėnas, Cleveland 33.00
L. Morkūnienė,

Rocky River.................. 8.00
Br. Tvankūnas, Bensalem 3.00 
St. Jurgelis. Cleveland . 8.00
J*. Venckus, Coventry .... 3.00 
A. Misiūnas, Detroit .... 3.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

ŠACHMATŲ TURNYRAS

1984 m. sausio 28-29 die
nomis Clevelande rengia
mas ”2nd Lithuanian Open” 
šachmatų turnyras. Rengia 
Clevelando Lietuvių Ame
rikos Piliečių Klubas, talki
ninkaujant Clevelando LSK 
Žaibo šachmatų sekcijai, 
šis turnyras oficialiai sank
cionuotas USCF, ir yra at
viras dalyvauti visiems 
amerikiečių bei kanadiečių 
žaidėjams. Turnyro reika
lais galima kreiptis į turny
ro vadovą: Edvardą Kry- 
gerį, 18012 Lake Shore 
Blvd., Cleveland, Ohio 44119 
telef. (216) 383-0000, arba 
j ŠALFASS šachmatų Ko
miteto vadovą Vytautą Nąs- 
vytį, 1234 West Blvd., Cle
veland, Ohio 44102, telef. 
(216) 631-0210.
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