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1986 m. perspektyvos
Lūkesčiai

Kalėdos yra taikos šven
tė. Per šias pereitas šven
tes taikos pageidavo ne tik 
krikščioniškos kultūros val
stybės, bet ir bedieviškai 
Kremlius. Ne iš geros va
lios, bet apskaičiavimo. 
Taip turime prileisti prisi
mindami žmogišką praeitį. 
Labai galimas daiktas, kad 
taikai nenešant tų vaisių, 
kuri ii Kremlius tikėjosi, 
Gorbačiovas ar jo įpėdinis 
(su tokia galimybe dar 
reikia skaitytis) gali pa
skelbti, kad, Washingtonui 
atmetus ištiestą taikos ran
ką, Sovietijai nelieka nieko 
kito kaip tik dar stipriau 
ginkluotis ir įvesti dar 
griežtesnę drausmę. Likimo 
ironija nori, kad Washing- 
tonas taip negali pasakyti.

Šiame krašte viešpa
tauja tokia taikos meilė, 
kad čia bijoma išleisti me
ną centą daugiau negu bū
tinai reikalinga krašto ap
saugos reikalams. Tai mes 
vaizdžiai pamatysime pra
dėjus svarstyti kitų metų 
Gynybos Departamento biu
džetą.

Jei nuotaikos krašte su
riša rankas JAV preziden
tui, Kremliaus valdovui ne
reikia skaitytis su savo vi
suomenės opiniją. Jis pats 
ją pagamina ir paskelbia. 
Ilgainiui tačiau ta jo turi
ma galimybė silpnėja ir ga
li ateiti diena, kada jis ne
begalės sakyti, kad balta 
yra juoda ir atvirkščiai. 
Kiek toji diena dar toli, ga
lima tik spėti. To negali 
žinoti, jei krašte nėra lais
vos nuomonės reiškėjų nei 
spaudoje nei seime.

žmonių nuotaikas gali 
šiek tik patirti iš literatū
ros. šį tą,. pavyzdžiui, gali 
spręsti iš penktojo Sovieti- 
jos rašytojų kongreso, įvy
kusio pereitų metų gruodžio 
viduryje Maskvoje. Jame 
žinomas poetas, kuriam 
kartais leidžiama papūsti ir 
prieš vėją, E. Jevtušenko 
pasakė labai Įsidėmėtiną 
kalbą. Jis ją pradėjo dviem 
citatom. Tolstojus yra sa
kęs, kad neužtenka tik ne- 
meluoti — reikia stengtis 
nemeluoti ir nepaliekant 
tyliam, o ščedrinas įspėjęs, 
kad savęs garbinimo siste
ma gali iššaukti malonius 
sapnus, bet klaikų pabudi
mą.

Leninas sėmęs išminti iš 
rusų klasikų, todėl jis pajė-

ir tikrovė
Vytautas Meškauskas

gė išlaikyti galios ir garbės 
egzaminą, o nepajėgė jo ne
rinktas įpėdinis (suprask — 
Stalinas), šituos žodžius 
pabraukiau, nes jų nepra
leido cenzorius. Jevtušenkos 
kalba buvo atspausdinta 
’Literaturnoje Gazetoje’ ne 
tik be to sakinio, bet ir vi
sos eilės kitų pastraipų, ku
rios buvo N. Y. TIMES 
perduotam pilname kalbos 
tekste.

Jose teigiama, kad socia
lizmo negalima statyti be 
laisvo pasikeitimo mintimis. 
Kad negalima paneigti so
cializmo laimėjimų pramo
nėje, bet kartu užmiršti 
faktą, kad tais pačiais me
tais buvo atsisakyta nuo 
ūkininkų išminties ir ne
gailestingai buvo išvalyta 
bolševikų gvardija, pašalin
ti. geriausi Raudonosios ar
mijos vadai ir pramonės 
kadrai. Po to prasidėjusi in
telektualinė stagnacija pri
vedė prie to, kad ir dabar 
— 40 metų po karo — kai 
kur dar reikia pagal kor
teles dalyti sviestą ir mėsą. 
Kartu maisto ir kitų gėry- 
rybių dalinimas tik išrink
tiesiems esąs moraliai ne
priimtina, įskaitant ir spe
cialius kuponus šio suvažia
vimo dalyviams, kurie ir 
jam išduoti.

Moraliai neleistina, kad 
tūkstančių žmonių ilgumo 
eilės laukia prie papras
čiausių ’teniso’ batukų par
davimo, Tikras nusikalti
mas, kad trūksta popieriaus 
knygoms, kai tuo tarpu pu
sė medienos sunaudojama

(Nukelta į 2 psl.)

Vliko seimo, įvykusio St. Petersburge, dalis atstovi;.

Vliko seime... Iš kairės: prezidiumo pirm. Albertas Misiūnas, Vliko valdybos pirm. dr. K. 
Bobelis, Tautos Fondo atstovas Kanadai A. Firavičius, atvežęs 100,000 dol., Tautos Fondo val
dybos pirm. J. Giedraitis ir naujasis TF atstovas Kanadoje A. Vaidyla.

Kanadiečiai Vliko Seimui atvežė 

100,000 dolerių
1985 m. gruodžio 6 d. St. 

Petersburgo Lietuvių klubo 
salėje susirinko Vilko sei
mo atstovai ir svečiai pa
šnekesiui ir vaišėms, kurio
mis pasirūpino seimo ren
gimo komiteto vicepirm. A. 
Šukys. Tuo pačiu metu klu-j 
bo mažojoje salėje vyko. 
Juozo Taoro ir Vytauto Au
gustino suruošta įdomi pa
roda, kurioj pašto ženklais, 
paveikslais, numizmatika ir 
kitais būdais, parodyta 
VLIKo reikšmė. Į pašneke
sį susirinko apie 200 svečių.

šeštadienį, gruodžio 7 d. 
9 vai. ryto prasidėjo seimo 
atstovų ir svečių registra
cija. Seimui rengti komite
to pirm. dr. I. Mačionienė 
pasveikinusi seimo delega
tus ir palinkėjusi darbingos 
nuotaikos, tolimesnei seimo 
programai vesti „ pakvietė 
Vliko pirm. dr. K. Bobelį. 

Invokacijai sukalbėti pa
kvietė kun. Vytautą Ząką7 
ra. Prezidiumui pirminin
kauti buvo pakviestas de- 
troitiškis Albertas Misiū
nas ir vicepirmininkais dr.

A. Vaidyla, naujasis Tautos 
Fondo atstovas Kanadoje.

L. Kriaučeliūnas iš Chica- 
gos ir dr. St. Kuzminskas 
iš Anglijos, Į sekretoriatą 
dr. J. Stiklorus, M. Praną- 
vičius ir A. Skirius.

Sudarius rezoliucijų ir 
mandatų komisijas, tuojau 
buvo pradėta sveikinimai. 
Pirmasis sveikino vyskupas 
Paulius Baltakis, OFM.. Jis 
pasidžiaugė galėjęs daly
vauti asmeniškai Vliko sei
me ir palinkėjo vieningo ir 
sėkmingo darbo. Toliau 
sveikino Kanados, Vene- 
zuelos, Didžiosios Britani
jos ir devyni kitų vietovių 
atstovai. Raštu buvo gauta 
labai daug sveikinimų. M. 
Samatienė perdavė tik svei, 
kintojii pavardes ir parei
gas.

Toliau sekė Vliko tary
bos, valdybos pranešimai ir 
diskusijos. Dr. K. Bobelis 
pasidžiaugė, kad veiksnių 
tarpusavio bendradarbiavi
mas yra geras ir suorgani
zuotas ir veikia centrinis 
komitetas OSI reikalams 
ginti.

Diskusijų metu vyskupas 
P. Baltakis kalbėjo apie 
Lietuvos krikšto sukakties 
m i n ėjimą. Organizacinis 
darbas jau prasidėjo. Įsi
jungė 42 organizacijos ir 
jau išrinktas vykdomasis 
komitetas.

Iš Tautos Fondo pirm. J. 
Giedraičio pranešimo paaiš
kėjo, kad 1985 m. spalio 30 
d. kasoje buvo 190,325 dol. 
ir Lietuvos Laisvės ižde 
335,807 dol.

Kanados Tautos Fondo 
pirm. A. Piravičius pasi- 

(Nukelta į 3 psl.)



Nr. 1 — 2 DIRVA 1986 m. sausio 2 d.

SPVflITinĖ POLITI^^

Prezidento Reagano populiarumo klausimu. - Jo 
prieštarauja finansiniai varžtai. - Deficitas ir nauji

politikai j 
mokesčiai. j

Tuo laiku kai didėja ženk
lai, kad Gorbačiovas dar nėra 
visagalis Kremliaus valdovas, 
kyla klausimas ir apie Reaga
no pažiūrų populiarumą ir 
tautos pritarimą jo politikai. 
Kaip atsimename, preziden
tas yra labai entuziastiškas 
mokesčių reformos šalininkas, 
tačiau kai demokratų domi
nuojami Atstovų Rūmai pra
dėjo svarstyti atitinkamą įsta
tymo projektą, kuriam prezi
dentas pritarė kaip gerai pra
džiai, tik 14 respublikonų pa
sisakė už jį, o 164 prieš. Kar
tu su prieš pasiūlymą nusista
čiusiais demokratais, pasiū
lymo priešininkai sudarė dau
gumą.

Tai buvo didoka staigme
na, privertusi suabejoti Ręa- 
gano vadovybe. Tiesa, visas 
incidentas pasibaigė Reagano 
laimėjimu. Jam asmeniškai 
prašant, 70 respublikonų vė-

1986 METU 
PERSPEKTYVOS...

(Atkelta iš 1 psl.) 
popieriui niekam nereikalin
gom brošiūrom atspausdin
ti. Labai pajuokiančiai at
siliepęs apie sovietinius cen
zorius, Jevtušenko pareiš
kė, kad pagal Marksą ir Le
niną, literatūra negali pa
skandinti valstybės laivo, 
nes jie yra tik būrių stie
bai, kurios neša laivą. De
ja, realybė je__cenzorius_^iš^ 
braukė .jpusę Jevtušenkos 
kalbos.

Nepaisant to Maskvoje 
buvo viliamasi, kad Jevtu
šenko turi gerą uoslę pa
justi ateinančias permainas. 
Kaip ženklas tam laikomas 
leidimas N. Y. TIMES ko
respondentui P. Taubman 
paskambinti tiesiogiai kai 
kuriems rašytojams, o ne 
kreiptis kaip paprastai į 
juos per uniją. Jie sutiko, 
kad šį kartą suvažiavime 
viešpatavo visai kitą dva- 
sia.

Naujiems laikams simbo
lišku laikoma jau liepos 
mėn. ’Novy Sovremenik’ 
žurnale pasirodžiusi Valen
tino Rasputino novelė 'Gais
ras’. Joje aprašoma, kaip 
Sibiro kaime gyventojai pa
metę bendruomeninį ryšį 
kai ten atvykę naujakuriai 
įsteigė daugiau modernų 
miestelį. Pagrindinis veikė
jas Ivan Petrovič Jegorov, 
savo kaimą apleidęs tik ka
rinę prievolę atlikti, negal 
sutikti su tos vietovės gy
ventojų nusivylimu ir atei
vių atneštu kartėliu. Jų 
nuomone, geriausia dabar 
būtų ... "viską sudeginti”. 
Tai išduoda krašto nuotai
kas. Bet ar toks gaisras 
įmanomas taikos metu? 

liau balsavo už. Kartu su 188 
demokratais, jie dabar sudarė 
daugumą. Prieš balsavo 110 
respublikonų ir 58 demokra
tai.

Daug kas kaltina preziden
to štabo viršininką Reganą, 
prileidusį tokį protestą prieš 
Reaganą pačių respublikonų 
atstovų tarpe. Jie teisinosi, 
kad Atstovų Rūmų projektas 
nėra tinkamas, daug geresni 
yra jų pačių arba Iždo D-to 
pasiūlyti, tačiau jie neturėjo 
pakankamo pritarimo Rūmuo
se. Jie samprotavo, kad ge
riau jokio dabartinės mokes
čių rinkimo tvarkos pakeiti
mo, negu demokratų pasiūly
tas. Prezidentas, pastatęs visą 
savo prestižą už reformą, gal
vojo, kad geriau demokratų 
projektas negu jokio, kas jį 
pristatytų kaip ‘lame duok’ 
(pašautos anties) prezidentą, 
kuris gali be jokios iniciatyvos 
iš savo pusės baigti antrą savo 
terminą. Be to Reaganas tiki
si, kad demokratų projektą 
kiek pakeis senatas, kuriame, 
kaip žinia, yra respublikonų 
dauguma. Pasipriešinę res
publikonų atstovai tarp kitko 
aiškino, kad - priešingai pre
zidento nusistatymui - rinkė
jams mokesčių reforma nela
bai rūpi, o tai labai svarbu 
1986 m. rinkimamas artėjant.

Senatas tą įstatymą svarstys 
tik šių metų vasarą ir abejoja
ma, kad jis padarys didelių 
pakeitimų, kurie be to turės 
būti abejų Kongreso rūmų 
įgaliotinių išlyginti. Didžiau
sias skirtumas tarp respubli
konų ir demokratų projektų 
yra toks, kad demokratai už
dėjo didesnę naštą korporaci
joms, išbraukdami visą eilę 
joms duotų lengvatų, skirtų 
ūkinio gyvenimo pagyvinimui. 
Administracija norėtų kiekvie - 
nam žmogui duoti po 2,000 
dol. laisvų nuo mokesčių. At
stovų Rūmų priimtas projek
tas numato 2,000 duoti tik 
tiems, kurie nedetalizuoja sa
vo pajamų, o tiems, kurie de
talizuoja - tik 1,500 dol. Pa

Amber Gintaro 
1Galerija

505 East 185 Street * Euclid, Ohio 44119

Tel. (216) 531-3500

PAVEIKSLŲ ĮRĖMAVIMAS
Didelis pasirinkimas medžio išdirbinių, 

gintaro, įvairių MENO darbų.
GALERIJOS VALANDOS: Antradienį ir trečiadienį nuo 10:00 AM iki 5:00 

PM., ketvirtadienį ir penktadienį nuo 3:00 PM iki 7:30 PM, šeštadienį nuo 
10:00 AM iki 5:00 PM. Sekmadieniais ir pirmadieniais galerija uždaryta. No
rintieji specialaus apžiūrėjimo — skambinkite teL 531-3500.

gal abu projektus apie 6 mili
jonai mažiausiai pasiturinčių 
žmonių, kurie dabar moka 
šiek tiek mokesčių, ateityje 
neturėtų visai jų mokėti. Jei 
prezidentas svajojo apie su
prastintas mokesčių formas, 
jis turėtų nusivilti. Atstovų 
Rūmų projektas išsitiesė per 
1,400 puslapių — tiek ten įra
šyta visokių taisyklių ir išim
čių. • ••

Dar daugiau kovoti su 
Kongresu prezidentas turės 
dėl išlaidų krašto saugumo iš
laikymui dabartiniame lygyje 
Šiais metais tam reikalui nu
matyta kiek mažiau 300 bili
jonų dolerių. Savo gruodžio 
21 d. kalboje per radija prezi
dentas pareiškė, kad

‘paaukoti mūsų apsigynimą 
tam, kad subalansuoti biu
džetą, lygu vyriausybės pa
reigos neišpildymui savo 
tautai’.
Turint galvoje, kad tik JAV 

apsiginklavimo pastangos at
vedė bolševikus prie derybų 
stalo, su prezidento pareiški
mu sunku nesutikti, tačiau ... 
prezidentas pats pasirašė vd. 
Gramm, Rugman ir Hollings 
(pirmieji du respublikonai, 
paskutinis - demokratas) pa
siūlytą įstatymą, kuriuo iki 
1991 įsipareigojama panaikin 
ti deficitą, pereitais metais šie 
kusį 200 bilijonų dolerių. At
seit, šiais metais reiktų valsty
bės išlaidas sumažinti apie 50 
bilijonų dolerių. Nuo sumaži
nimo tačiau išskirti Sočiai Se- 
curity ir pensijų mokėjimai, 
tokiu būdu lieka kitos admi
nistracinės ir krašto apsaugai 
reikalingos išlaidos. Žinovai 
teigia, kad gerokai neapkar
pius paskutinių išlaidų, nega
lima bus išpildyti Gramm- 
Rudman-Hollings reikalavi
mo. Žinia, prezidentas vienas 
gal ir galėtų, tačiau tam pasi
priešins kongresas. Žodžiu, 
prezidentas atsidūrė prieš sun
kiai išsprendžiamą mįslę: 
kaip sumažinti deficitą, nelie
čiant išlaidų krašto saugumo

■ Iš kitos pusės
Gruodžio 12 d. Nr. Apžvalgoje paminėjom amerikie- 

Čių-sovietų rašytojų susitikimų Vilniuje, remdamiesi N. 
Y. TIMES pranešimu. Dabar atėjęs LITERATŪROS IR 
MENO Nr. tą susitikimą visai kitaip nušviečia. Mes dar 
prie to grįšime. Šį kartą norime sustoti prie vienos tech
niškos smulkmenos, kuri prisideda prie Babelio bokšto 
atmosferos sudarymo. Tai noras rašyti svetimas pavardes 
'lietuviškai’. Pvz. L. ir M. taip pristato amerikiečių ra
šytojus:

’’.. . G. Solsberis, Dž. Lorensas, R. Li, V. Gesas, 
č. Fuleris, V. Gėdis, S. D. Jurašas, N. Jangas, V. 
Milardas, L. Očinklosas.”

Kaip gali žinoti apie ką čia eina kalba? Tiesa, kai 
kurias pavardes lengva suvokti, kaip Lorensas, Li, Jen- 
gas, bet kas yra tas S. D. Jurašas — kaip jis rašosi ang
liškai, jei lietuviškai skamba beveik kaip Jurašas?

Galiu suprasti, kad pirmasis pradėjęs ’versti’ į lie
tuvišką rašybą svetimas pavardes galvojo, kad taip mums 
bus jas lengviau linksniuoti. Bet kiek iš mūsų dar skaito 
garsiai? Milžiniška dauguma net lūpų nekrutina! Skai
tant vien tik akimis, pasitaikiusios svetimos pavardės ir 
pavadinimai jau nedaug kliudo. Tai pirma, antra rašy
bos 'lietuvinimą’ dar galima būtų pateisinti, jei jis duotų 
tikrą svetimžodžio skambesį. Dažniausiai tai nesugeba
ma padaryti. Toli neieškant pavyzdžių tik prisiminkime, 
kad lietuviška sovietinė spauda JAV prezidentą mini 
kaip Reiganą. Niekas jo pavardės taip nei šiame 
krašte nei kur kitur neištaria! Net vietos ’liaudies’ LAIS
VĖ neklauso Vilniaus, bet jį vadina, kur reikia vardi
ninko linksnio — Reagan, o kitais atsitikimais — 
Reagano ar Reaganui ir 1.1, žinia, rusai ar kitos tautos, 
nevariojančįos lotynų raidyno, turi rašyti savaip, nes ki
taip negali, bet kam mums laikytis tos nesąmonės?

Kaip visur kalbant su sovietais arba apie sovietus, 
ir čia yra politinis momentas. Rašant pavardes ’lietuviš- 
kai’ dingsta jų ... tautybė. Pvz, prieš kiek laiko skaičiau 
kažkokios šventės proga vyr. sovietų kariuomenės vado 
Lietuvoje (dabar pavardės neatsimenu) — sakykim: Pet
rovo — pareiškimą. Petrovų Lietuvoje turėjome gana 
daug ir pirmas įspūdis skaitytojui yra, kad jis skaito 
apie kokį vietinį gyventoją. Visai kitaip būtų, jei jis bū
tų paminėtas kaip Petrov. Tada būtų aišku, kad jis mums 
svetimas.

Kaip tik to dabartiniai viešpačiai ir nenori. Lietu
viai jiems nėra atskira tauta. Toji yrą viena bendra so
vietinė ar tarybinė nacija. Taip, kaip Lietuvos vardo drie- 
buvo caro biurokratijai — ji jiems egzistavo kaip 'Šiau
rės Vakarų kraštas’, taip ir jų paveldėtojai nenori leisti 
vartoti 'tautietis^ ar 'tėvynainis’. Netikit? Paimkit sek
madienio, gruodžio 1 d. TIESĄ. 4 psl. ten rasite:

”.. . Eksperimentinė spaustuvė Maskvoje, ku
riai nuo 1977 metų vadovauja mūsų krąš.tię.- 
tis Henrikas Visockis.” (vm)

reikalams. Žinovai aiškina, 
kad to negalima bus padaryti 
nepadidinant mokesčių. Juo 
labiau, kad iš dalies tai gali
ma bus padaryti visai neskau
džiai — padidinant muitą įve- 
žamajai naftai, jei jos kainos, 
kaip manoma, gerokai nukris 
šių metų vasarą. Prezidentas 

tačiau yra pasižadėjęs mokes
čių nekelti. Apie jų pakėlimą 
bijo kalbėti ir kongresas, ypač 
rinkiminiais metais.

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

to vvork & live in a sinall congeniai 
community and a 31 bed certified 
medicare hospital. Accepting applica- 
tions for RN’s. Good benefits: 10 ho- 
lidays, 2 weeks vacation after 1 
year, hospitalization insurance & re- 
tirement plan. Apply or write.

Please Call
5 12-325-251 1. Ext. 249 

BROOKS COUNTY HOSPITAL, 
1400 S. St. Mary’s 

Falfurrias, Texas 78355 
(46-1)

MAINTENANCE 
SUPERVISOR

Experienced in repair of steel 
cutting machinery, such as cut- 
to length lines, with some ex- 
perience in crane repair to su- 
pervise 4 maintenance men, also, 
good communication skills. Wil- 
lingly to relocate to New York 
City metropolitan area.
Full company benefits. Salary 
commensurate with experience 
and ability. If interested send 
•resume to Personnel:

THYPIN STEEL CO. 
49-49 30th St.

Lond Island City, N. Y. 11101 
Call 718-937-2646

EOE M/F
(45-1)
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PALYDĖJUS 1985 METUS
Baigėme 1985-sius metus ir 

svajojame, ką naujo mums 
atneš 1986-tieji... Ir amžiaus 
lapą užvertus, prabėgame 
mintimis ką atlikome sau, sa
vo artimiesiems, Tėvynei Lie
tuvai - o taip ir kas mūsų, ar 
ne mūsų pastangomis atsitiko, 
įvyko.

Gerai žinome, jog didžiau
sią vaidmenį išeivijos gyveni
me atlieka spauda. Šie metai 
lietuviškai spaudai buvo ypač 
reikšmingi, sulaukus garbin
gų ilgo amžiaus sukakčių.

DARBININKAS - red. Tėv. 
Kornelijus Bučmys, OFM - 
paminėjo 70 metų sukaktį.

DIRVA - redaktorius Vy
tautas Gedgaudas - iškilmin
gai atšventė 70 metų sukaktį.

DRAUGAS - redaktorius 
kun. Pranas Garšva - paminė
jo 75 metų sukaktį. 

AIDAI - žurnalo redakto- lis išgirdo pabaltiečių šauks- 
rius Tėv. Leonardas Andrie- 
kus, OFM - paminėjo 35 me
tų sukaktį.

KARYS - redaktorius Balys 
Raugas - paminėjo 35 metų 
sukaktį.

1985 metais ne eiliniais įvy
kiais bei darbais pasižymėjo ir 
išeivijos lietuvių organizaci
jos.

Lietuvių Skautų Sąjungos 
viršūnėje naujai išrinkti - Tary 
bos Pirmininkas Petras Molis, 
Seserijos Vyriausia Skautinin
ke Stefa Gedgaudienė, Broli
jos Vyriausias Skautininkas 
Kazys Matonis ir Akademinio 
Sąjūdžio Pirmininkas Kęstutis 
Ječius.

Ateitininkų kongresas įvyko 
ir paminėjo savo 75-tą jubilie- 
jū-

BALFo jubiliejinis seimas 
Washingtone atšventė 40 
metų sukaktį. Seime buvo pa
gerbtas Lietuvos atstovas dr. 
Stasys Bačkis, nepailstąs Balfo 
rėmėjas, švenčiąs 55 metų dip 
lomatinės tarnybos sukaktį.

ALTO 45 suvažiavimas įvy
ko Chicagoje, kuriame nauju 
pirmininku išrinktas Teodoras 
Blinstrubas.

JAV Lietuvių Bendruome
nė nauju pirmininku išrinko 
Algimantą Gečį.

Korp! Neo-Lithuania Chi
cagoje paminėjo 63 metų su
kaktį ir vyr. valdybos pirm, 
išrinko Kazę Brazdžionytę.

Lietuvos Vyčių seimas New 
Haven, Conn. išrinko naują

valdybą. Loreta Stukienė, iš
buvusi 4 metus pirmininkės 
pareigose, atsisakė. Nauju pir. 
mininku išrinktas Pranas Pet
rauskas.

VLIKo seimas įvyko St. Pe- 
tersburge, Floridoje.

Vienas iš retesnių lietuvių 
veikloje įvykių praeitais me
tais buvo 5-sis Mokslo ir Kūry
bos simpoziumas Chicagoje, 
kurio tikslas - užmgsti ryšius 
su mokslo ir meno kūrėjais bei 
supažindinti pasaulį su lietu
vių veikla mokslo ir kūrybos 
srityse.

Pabaltiečių Laisvės Žygis 
Skandinavijoje sukėlė nepap
rastą dėmesį ne vien lietuvių, 
bet ir kitų valstybių tarpe. 
Renginys pareikalavo nepap
rastai didelių išlaidų, buvo ir 
įvairių nuomonių, tačiau pa- 
tangos nebuvo veltui — pasau- 

mą LAISVE LIETUVAI, ES
TIJAI ir LATVIJAI!

Vasario 16 gimnazija at
kreipė lietuvių dėmesį, pra
dėjusi mokslo metus su 95 mo
kiniais.

Praeitais metais buvo išleis
ta visa eilė istorinių ir kitokių 
knygų apie Lietuvą: Zigmo 
Raulinaičio ‘Kunigaikščių Są
junga’, Jono Švobos ‘Šeiminė 
ir Prezidentinė Lietuva’, Va
lerijono Šimkaus ‘Atsimini
mai’ ir kitos.

Metų bėgyje eilė nusipel-

RAŠINIŲ KONKURSAS JAUNIMUI

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga skelbia 
rašinių konkursą jaunimui. Temos — 1. KAIP 

VERTINTI TAUTYBĘ IŠEIVIJOJE, ir 2. TAU
TINIAI HEROJAI IR JŲ ĮTAKĄ LIETUVYBĖ
JE.

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga kviečia 
ir skatina visą lietuvišką jaunimą, iki 35 metų 
amžiaus, dalyvauti konkurse. Tema turi būti bent 
penkių (5) mašinėle spausdintų puslapių. Litua
nistinių mokyklų mokytojai, bei įvairių organiza
cijų vadovai yra prašomi paskatinti jaunimą ra
šyti anksčiau minėtom tautinėm temom.

Konkurse dalyvaujantiems bus skiriamos dvi 
premijos už geriausius rašinius —

I premija — $500.00, 
II premija — $250.00.

Premijų paskirstymui, jury komisija bus su
daryta ir paskelbta vėliau.

Konkurso rašiniai turi būti prisiųsti iki 1986 
m. vasario mėn. 15 d. (pašto atspaudas) sekančiu 
adresu: Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, Vi
da Jonušienė, 12500 Pawnee Rd., Palos Park, III. 
60464.

(Atkelta iš 1 psl.) 

džiaugė, kad jau 11-tą kar
tą atvykstąs i Vliko seimą 
ir šį kartą atsivežė jauną 
pavaduotoją A. Vaidylą, ku
riam perduos savo pareigas. 
Dėkojo visiems talkinin
kams už gražų bendradar
biavimą, o p. Bačiūnui už 
labai stambią — $47,000 
Tautos Fondui auką. Tokiu 
būdu Kanados lietuviai šiais 
metais atvažiavo į seimą su 
rekordine $100,000 auka. 
Seimo dalyviai sutiko žinią 
griausmingais aplodismen
tais. A. Grigaitienei pasiū
lius ir dr. K. Bobeliui parė
mus, Antanas Firavičius 
skelbiamas Kanados Tautos 
Fondo garbės pirmininku.

Simpoziumą — "Kopen
hagos Tribunolo, Baltijos 
Taikos ir Laisvės žygio at
garsiai, besikeičiančioje Eu
ropos politikoje” moderavo 
dr. K. Bobelis. Dalyvavę:

niusių lietuvių buvo apdova
noti premijomis, suruoštos pa
gerbimo šventės.

Tačiau praeitieji metai ne
pašykštėjo mums ir liūdnų įvy 
kių. Į amžinybę iškeliavo 
daug garbingų ir Lietuvai bei 
išeivijai naudingų asmenų: 
dr. Albertas Gerutis, Nepri
klausomos Lietuvos tarnybos 
diplomatas Šveicarijoje, para
šęs eilę istorinių knygų, iš ku
rių ‘Lithuania 700 Years’ išėjo 
7 laidos; Laisvos Lietuvos 
laikraščio ilgametis leidėjas, 
visuomenininkas Valerijonas 
Šimkus, gilus patriotas inž. 
Kazys Oželis, generolas Stasys 
Raštikis, poetė Marija Sims- 
Cerneckytė, rašytojas Vincas 
Ramonas, prof. Simas Sužie
dėlis, dr. Vytautas Čepas, sol. 
Izabelė Motekaitienė, peda
gogas Antanas Rinkūnas, dip
lomatas Petras Žilionis, muzi
kas Juozas Žilevičius, spaudos 
darbuotojas Vaclovas Kasa- 
kaitis. Ir tai tik maža dalelė 
praeitais metais negrįžtamai 
išėjusių. Liekame tęsti jų dar
bus.

E. Cekienė

Vliko seimo prezidiumas: sekretoriatas dr. J. Stiklorius, M. 
Pranevičius ir A. Skirius: vicepirmininkai dr. L. Kriaučeliūnas, 
dr. St. Kuzminskas ir pirm. A. Misiūnas.

dr. D. Krivickas, dr. J. Stik
lorius ir inž. L. Grinius.

Kopenhagos Tribunolas 
buvo plačiai išgarsintas Da
nijos, Olandijos, Švedijos ir 
Vokietijos televizijoje. So
vietai paskelbė pranešimą 
piktai puolantį Tribunolą ir 
jame dalyvavusius asmenis. 
Pabaltiečiai Taikos Laisvės 
žygiu Skandinavijoje pade
monstravo pasauliu1’, ypač 
Europai, kad Pabaltijo vals
tybių nepriklausomybės, jų 
tautų ir piliečių laisvės 
klausimas yra aktualus ne 
vien lietuviams, latviam^ 
ir estams, bet ir visoms 
tautoms.

Pradedant banketą, ku
riame dalyvavo virš 300 as
menų, K. Miklius nuošir
džiai pasveikino dalyvius ir 
pristatė programos vadovą 
dr. J. Valaitį. Po to sekė 
dr. K. Bobelio žodis. Ban
ketas vyko Don CeSar 
Grand Ballroom salėje. So
listė Roma Mastienė — 
mezzo sopranas gražiai ąt- 
liko meninės programos da
lį. Prieš vakarienę invoka- 
ciją sukalbėjo vysk. Pau
lius Baltakis, OFM. Po va
karienės maldą sukalbėjo 
Liet. Evang. kun. dr. E. 
Gerulis.

Sekmadienį, gruodžio 8 
d. nuo 9 iki 12 vai. vyko 
Vliko užbaigiamieji posė
džiai ir seimo uždarymas. 
Seimą uždarė pirm. dr. K. 
Bobelis, išreikšdamas didelę 
padėką seimo rengimo ko
mitetui, visiems delega
tams, Vliko ir Tautos Fon
do darbuotojams, svečiams 
ir visiems ... visiems, ku

Į MATAS & TURNER !

Į REALTY 1
501 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 441191 486-2530

RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A. I 
(CERTIFIEI) RESIDENTIAL APPRAISER)

ASSOCIATES
ROMA MAJOROVAS 
ALGIS MATAS 
DALIA ŠIRVAITIS 
PETRAS MATAS 
CAROL BAGGOTT 
PATRICIA SAJOVEC 
JONAS DUNDURAS 
HOWARD TURNER - 
Adv. VYTAS MATAS 

rie kokiu nors būdu prisi
dėjo prie seimo pasisekimo. 
Pasidžiaugė, kad seimas bu
vo VIENINGAS, SĖKMIN
GAS, DARBINGAS ir 
GAUSUS, šie visi elemen
tai yra svarbiausi veiksniai, 
kurie nusako ateities veik
los barus.

Iškilmingos pamaldos už 
mirusius Vliko pirminin
kus įvyko sekmadienį, gruo
džio 8 d. šv. Vardo bažny
čioje. šv. Mišias laikė vys
kupas Paulius Baltakis, 
OFM. Koncelebravo kuni
gai: Frank Goodman, prel. 
Jonas Balkūnas, Vytautas 
Zakaras, Adolfas Stašys, 
Jonas Gasiūnas ir Albertas 
Abračinskas.

Pamaldų metu giedojo 
muz. p. Armano vadovauja
mas Lietuvių klubo mišrus 
choras, palydint vargonais 
muz. A. Mateikai. Prie pa
gražinimo pamaldų, prisi
dėjo ir solistas S. Citvaras.

Pamaldos buvo tikrai 
gražios ir iškilmingos vi
sais atžvilgiai dalyvių skai
čiumi, gražiu giedojimu ir 
vyskupo pamokslo turiniu.

Iškilmėje dalyvavo ir 
gražų žodį tarė Lietuvių 
Evagelikų kun. dr. Eugeni
jus Gerulis.

Vacys Urbonas

OPPORTUN1TY FOR
REGISTERED PHYSICAL THERAPIST 
to work in Nantucket lsland. Fuli 
time Physical Therapist position 
available at a small resort hospital. 
Salary commensurate with experience 
and ability. Full benefits. 10 paid 
holidays, and' low rent housing avail
able on temporary basis. Please send 
resume to: Administrator
NANTUCKET COTTAGE HOSPITAL 

S. Prospect St. 
Nantucket, Mass. 02554

(43-2)

teisinis patarėjas
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NAUJAS BODAS VĖŽIO LIGOMS GYDYTI
Dr. Danielius Degėsys

The New England Jour- 
nal of Medicine 1985 metų 
gruodžio 5-tos dienos laido
je, buvo atspausdintas įdo
mus straipsnis apie naują 
būdą vėžio ligoms gydyti. 
Dr. Steven A. Rosenberg, 
kartu su Valstybinio Vėžio 
Instituto gydytojų grupe, 
gydė 25 vėžio liga paskuti
nėje stadijoje sergančius li
gonius. Jie visi prieš tai bu
vo gydyti chemine terapija 
arba rentgeno spinduliais, 
bet taip gydapt jie nepage
rėjo todėl jų būklė buvo be
viltiška. Nauju būdu gy
dant iš tų 25 vėžio ligom 
sergančių, vienuolikai ligo
nių vėžio augliai sumažėjo 
50'ir vienas ligonis, tu
rėjęs melanomos metasta- 
zus, išsisklaidžiusius po vi
są kūną, visiškai pasveiko. 
Tokie geri vėžio ligos gdy- 
mo rezultatai dar nebuvo 
žinomi, todėl nenuostabu, 
kad tas gydymas sukėlė di
delį dėmesį, šis naujas vėžio 
gydymo būdas yra įdomus 
tuo, kad gydymui yra pa
naudojami paties ligonio 
baltieji kraujo kūneliai-lim- 
focitai. Tų kraujo kūnelių 
paruošimas kovai prieš vėžį 
yra gana sudėtingas. Visų 
pirma ligonio kraujas būna 

RTAisundercIose 
observation.

Our mechanics 
make preventative 
maintenance checks 
on each of our 
vehicles every 3,000

IWI Count on us. 
The going’s 

getting greater.

miles — that’s twice as 
often as in 1982, double 
the effort to ensure you a 
safe, enjoyable ride.

Give us a try.

leidžiamas per specialų apa
ratą, kuris atskiria limfoci- 
tus nuo kitų kraujo kūne
lių. Taip atskirtus limfoci- 
tus sumaišo su specifine 

. medžiaga, — augimo fakto
rium, vadinamu interleu- 
kin — 2. šitoks mišinys spe
cialiame skystyje būna lai
komas 3-4 dienas.

Augimo faktoriaus — in- 
terleukino — 2 įtakoje lim- 
focitai sustiprėja ir įgauna 
agresyvaus kovingumo sa
vybes. Jie suleisti atgal į 
to paties ligonio kūną pra
deda pulti vėžio celes. Įdo
mu pastebėti, kad vėžio 
augliai pradeda mažėti tik 
tada, kai į kūną būna sulei
džiama limfocitai kartu su 
interleukinu — 2. Leidžiant 
interleukiną-2 arba limfoci- 
tus paskirai, vėžio augliai 
nemažėja. Taigi, interleuki- 
nas-2 su limfocitais būdami 
kartu vienas kitam padeda 
ir vienas kitą stiprina, šis 
gydymo metodas yra ne kas 
kitas kaip organizmo biolo
ginio imuniteto stiprini
mas. Vėžio auglys organiz
mą veikia kaip svetimkūnis, 
todėl organizmas bando jį 
sunaikinti. Jeigu organizmo 
atsparumas būna didelis tai 
tik ką prasidėjęs vėžio aug

lys baltų kraujo kūnelių bū
na sunaikintas pačioje vė
žio atsiradimo pradžioje. 
Bet, jeigu organizmo atspa
rumas nebūna pakankamas 
kovoti su vėžiu, tai vėžio 
auglys auga ir plečiasi.

Limfocitai interleukino-2 
įtakoje įgavę agresyvias 
savybes ir suleisti atgal į 
ligonio kūną naikina tik vė
žio audinio celes, o kitiems 
kūno audiniams žalos neda
ro. Tuo tarpu gydant vėžio 
auglius chemoterapija arba 
rentgenu kiti kūno audiniai 
arba organai nuo gydymo 
irgi nukenčia. Bet vis dėlto 
reikia pasakyti, kad šis nau
jas gydymo būdas taip pat 
sukelia kai kurias kūno re
akcijas, bet gydymą užbai
gus tos reakcijos pranyks
ta nepalikdamos kūne jokių 
žymių. Viena tokių nema
lonių interleukino-2 sukelia
mų reakcijų yra skysčių su
silaikymas kūne, kurio pa
sėkoje žmogui pasidaro sun
ku kvėpuoti. Antra reakci
ja, tai šalčio krėtimas bei 
temperatūros pakilimas, ku
ris atsiranda limfocitams 
pradėjus veikti organizme.

Iš visų nauju būdu gydy
tų ligonių specialaus dėme
sio verta tai 29 metų mo

Greater Cleveland 
Regionai Transit Authority 

teris, kurios būklė prieš gy
dymą buvo beviltiška. Ji tu
rėjo visame kūne išplitu
sius melanomos metastazus. 
Melanoma yra labai pikty
binis odos vėžys, duodantis 
didelį mirtingumą ir nepa
siduodantis gydymui. Ligo
ninėje jai buvo duotas nu
statytas gydymas ir po to 
ji buvo išleista namo. Prieš 
išleidžiant į namus jos liga 
atrodė nepakitus, bet kai ji 
sugrįžo po kelių savaičių pa
tikrinimui, melanomos me- 
tastazai buvo pranykę. Da
bar jau praėjo vieneri me
tai po jos gydymo, o ji jau
čiasi visai gerai ir neturi 
jokių melanomos žymių.

Kalbant apie melanomą 
reikia pasakyti, kad ši vė
žio rūšis, nežiūrint, kad ji 
yra labai piktybinė ir duo
da didelį mirtingumą, bet 
kai kada ji duoda ir siur- 
pryzų. Berods prieš 20 me
tų, Floridoje, į Jacksonvilės 
ligoninę buvo atvežtas ligo
nis turintis melanomą 
blauzdoje ir išsiplėtusius 
po visą kūną melanomos 
metastazus. Jis buvo bevil
tiškoje būklėje. Jam būnant 
ligoninėje jo blauzdoje, ten 
kur buvo melanoma, atsira
do infekcija ir melanoma 
supūliavusi iškrito palikda
ma tik atvirą žaizdą. Iškri
tus pirminei melanomai iš 
blauzdos, buvusieji kūne 
metastazai pradėjo nykti ir 
už kelių savaičių jie visai 

pranyko.
Toks biologinis imunite

tas kovoje prieš vėžio ligas 
jau buvo pastebėtas beveik 
prieš 100 metų. 1890 metais 
New Yorko gydytojas, dr. 
William B. Coley pastebė
jo, kad jo ligoniai, turintie
ji kaklo srityje vėžį, pagy
davo jeigu jie gaudavo 
streptokokinę gerklės in
fekciją. Deja, šie jo stebė
jimai tuo metu nebuvo su 
dėmesiu priimti ir laikui bė
gant tapo užmiršti. Todėl 
dabartinis Valstybinio Vė
žio Instituto gydytojų gru
pės pradėtas naujas vėžio 
gydymo būdas, naudojant 
ir stiprinant natūralias mū
sų pačių organizme esančias 
atsparumo savybes, yra bio
loginis, natūralūs, logiškas 
ir daug žadantis.

(Mum# ra$o
DAR KAUNO 

VATERIN ARIJOS 
AKADEMIJOS 

KŪRIMO KLAUSIMU

A. a. prof vet. dr. Kazys 
Alminas savo paskaitoje, 
įdėtoje Liet. Katalikų Mok
slo Akademijos X suvažia
vimo leidinyje (pusi. 272), 
teigia, kad nepriklausomy
bės laikais Vet. Akademija 
"nesuspėjo vykdyti staty
bas, plėsti savo veiklą, pla
čiau pasireikšti." Vadinasi 
išeina, kad tik sovietinės 
valdžios laikais ji plačiau 
tepasireiškė. Tas dr. K. Al
mino teigimas yra klaidin
gas ir iškreipia istorinius 
faktus, nes tikrumoje visų 
Vet. Akademijos pastatų 
statyba buvo atlikta planin
gai ir nepavėlotai dar ne
priklausomybės laikais, ir 
jau pirmos laidos studentai, 
įstoję į Veterinarijos Aka
demiją 1936 metais, ėjo 
mokslą laiku pastatytuose 
ir naujoviškai įrengtuose 
pastatuose su gerai pasi
ruošusiu mokslo personalu.

Sovietinė Lietuvos val
džia išplėtė Vet. Akademi
jos veiklą, įvesdama du fa
kultetus (veterinarijos ir 
zootechnikos), ir smarkiai 
padidino studentų skaičių, 
bet ilgą laiką apsiėjo su mū
sų pastatytais trobesiais, o 
jų plėtimą pradėjo tik 1956 
metais.

Labai gaila, kad dr. K. Al
minas jau yra miręs ir ne
galiu jo prašyti nurodyti 
bent vieną pavyzdį, pare
mianti jo žodžius, liečian
čius parinkimą kandidatų 
vet. medicinos studijoms 
užsienyje, būtent: "žinoma, 
vienas kitas pateko užsie
nin ne dėl savo gabumų, bet 
dėl giminystės ar kaimy
nystės su aukštais ministe
rijos tarnautojais." (pusi. 
269). Man tokie nėra žino
mi.

Vet. Dr. S. Jankauskas 
Rocky River, Ohio

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATA
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if KŪRYBA

nipro Petrausko šimtasis 
gimtadienis

Ateina laikai, kai net pa
vergta ir persekiojama tauta 
gimdo kultūrinio gyvenimo 
talentus. XIX ir XX amžių są
vartoje ėmė skambėti tokie lie - 
tuvių tautos muzikinio gyve
nimo vardai, kaip Juozas Nau
jalis, Stasys Šimkus, Česlovas 
Sasnauskas, Mikalojus K. 
Čiurlionis, Mikas ir Kipras 
Petrauskai. Visi jie buvo ne 
tik tautinio prisikėlimo daly
viai, bet ir mūsų muzikinės 
kultūros ugdymo kertiniai ak
menys.

1985 m. lapkričio 23 d. su
kako šimtas metų, kai gimė 
operos dainininkas Kipras Pet
rauskas, nevartojant žodžiam 
padidinamojo stiklo - tikras 
milžinas operos teatro scenoje. 
Tėvo vargonininko ir konser-
vatorijos studento brolio Miko 
padedamas, Kipras Petraus
kas taip pat pradėjo žengti į 
muzikinį gyvenimą. Pradžio
je vienus kitus metus, dar ne
išlipęs ir jaunuolio drabužių, 
ir jis bandė valgyti nelabai 
baltą vargonininko duoną. 
1905 m. įsivėlė į revoliucinį 
judėjimą - į kovą ‘dėl lietuvių 
tautos laisvės ir kultūros’ (kaip 
tada buvo sakoma), žandarų 
buvo pagautas su lietuviškais 
atsišaukimais, jei neklystu - 
pusę metų pasėdėjo carinės 
Rusijos kalėjime.

1906 m., kai Vilniuje buvo 
statoma jo brolio Miko Petraus 
ko opera ‘Birutė’, Kipras pir
mą kartą pasirodė op. scenoje 
(žinoma, jei galima tą kuklų 
vaidinimą vadinti operine 
scena). Tuomet pirmą kartą 

.senojoj Lietuvos sostinėj su
skambėjo ir nuostabaus grožio 
tenoras, kuris dar neturėjo jo
kio mokyklinio apdailinimo.

Po ‘Birutės’ vaidinimų Vil
niaus lietuviai patriotai sume
tė kiek pinigų ir Kiprą Petraus - 
ką išsiuntė į Peterburgo Muzi
kos konservatoriją, kurioje jis 
studijavo 1907-1911 m., lan
kydamas prof. S. Gabelio so
linio dainavimo ir prof. O-Pa- 
lečeko sceninio meno klases 
(aišku, neaplenkdamas ir kitų 
privalomų muzikos meno dis
ciplinų). Kipro balso grožis ir 
jo muzikiniai gabumai netru
kus ten buvo pastebėti ir įver
tinti - jis pradėjo pasirodyti 
konservatorijos statomuose op. 
spektakliuose, buvo kviečia
mas dainuoti grafo Seremetje- 
vo rengiamuose simfoninės 
muzikos koncertuose.

1911 m. Kipras Petrauskas 
debiutavo Maskvos Didžiaja
me teatre, kur padainavo Ro
meo vaidmenį Ch. * Gounod 
op. ‘Romeo ir Giulietta’. Gan 
greit po to pasirodymo Mask
voj Kipras buvo priimtas į 
Petrapilio carienės Marijos 
operos teatrą, kuriame jis dir-

boiki 1920 m., ten su dideliu 
pasisekimu dainuodamas pir
maeilius lyrinio tenoro vaid
menis. Anuo metu Peterbur
go Marijos teatras garsėjo kaip 
vienas didžiųjų ir meniškai 
galingų operos teatrų Euro
poje.

Prigimtis Kiprą Petrauską 
apdovanojo visom grožybėm, 
kokių tik reikia operinio teatro 
solistui. Jis buvo aukšto ūgio 
vyras, turėjo atletinio grožio 
stuomenį ir kojas, dailių bruo
žų sceningą veidą, turėjo ir 
tikrai gražaus tembro bei pla
taus diapazono balsą (lengvai 
siekdavo aukštąjį ‘do’, kuriuo 
dabar pagarsėjo Lucianas Pa- 
varottis) ir turbūt įgimtą di
džiai kūrybingo aktoriaus ta
lentą.

Bet ar vienų tų ‘grožybių’ 
pakaktų nugalėti sudėtingiem 
operos dainininko darbam? 
Velionis op. solistas Al. Kut
kus, savo atsiminimų knygoje 
‘Dainininko dalia’, prie tų 
įgimtų Kipro Petrausko talen
tų dar pridėjo nepaprastą jo 
stropumą ir darbštumą. Gir

Kipro Petrausko dedikuota nuotrauka Juozui Bačiūnui.

di, jau dirbdamas Marijos te
atre Kipras privačiai ruošė vis 
naujus op. vaidmenis; jei ku
ris kitas tenoras susirgdavo ar 
kitur išvykdavo dainuoti - Kip - 
ras jau būdavo pasirengęs jį 
pavaduoti. Rusijos imperato- 
ninių teatrų direkcija netru
kus pastebėjusi ir tą Kipro uo
lumą, pasidariusi jam dar pa
lankesnė. Vadinasi, Kiprą 
Petrauską į op. solisto aukštu
mas įkėlė ne tik įgimti gabu
mai, bet ir jo valia, jo sugebė
jimai pasinerti į darbą, ne vie
nu atveju atsisakant net ir jau
natvės pagundų.

Tokiame skrydy, kokį įvei
kė Kipras Petrauskas, turbūt 
ką nors reiškia ir ta ne visų 
žmonių pagaunama laimė. 
Marijos teatre Kipras susipa-
žino su Feodoru Saliapinu, 
ano meto garsenybe, kuris 
pats vienas didelę dalį rusų 
muzikos išnešė į Vakarus. F. 
Saliapinas pamilo Kiprą Pet
rauską, buvo tokių operų (G. 
Rossini ‘Sevilijos kirpėjas’, Ch. 
Gounod ‘Faustas’), kurių Sa
liapinas be Kipro nedainuo

Kipras Petrauskas

davo. O tokia bičiulystė tai 
gal ir yra tikros laimės atspin
džiai. Prabėgo vos keli darbo 
metai - ir mūsų Kipras Peter
burge taip pat jau buvo garse
nybė, ypačiai mylima ir liaup 
sinama Rusijos carų sostinės 

akademinio jaunimo. O juk 
visų pirma tik jaunimas šauk
davo ‘bis’; bet teisę kurią nors 
ariją kartoti Marijos teatre 
anuo metu iš vyrų tarpo turėjo 
tik F. Saliapinas, L. Sobino- 
vas ir D. Smirnovas (pastarieji 
du - tenorai). Malonu čia pri
durti, kad gan greitai bisavi- 
mo teisę gavo ir Kipras Pet
rauskas. Ir tai nebuvo dovana 
tik už sugebėjimą dailiai ir 
grakščiai nusilenkti ar nusi
šypsoti.

Į Lietuvą iš Rusijos Kipras 
Petrauskas grįžo 1920 m., Sa
vo tėvų žemėje jis tuoj įsijun
gė į Lietuvių meno kūrėjų 
d-jos veiklą, įėjo tos d-jos su- 
daryton komisijon, kuri įsteigė 
Lietuvos operos teatrą, 1920 
m. gruodžio31 d. pirmą kartą 
lietuvių kalba (tą pirmąjį op. 
vertimą anuomet atliko poetai 
F. Kirša ir B. Sruoga) suvai
dinusį G. Verdi op. ‘La Tra
viata’ (apytikriai mūsų kalbon 
tą žodį verčiant - ‘Pakelėj pa
likta’). ‘Traviatos vaidinimai, 
kaip anų dienų pasisakymai 
liudija, buvo sutikti ne tik su 
entuziazmu, bet ir su džiaugs
mo ašarom (tarp kitko - lietu
vių tautos operos istorija yra 
žymiai vyresnė už kai kurių 
kitų Europos tautų to pobū
džio teatrų istorijas - Vilniuje, 
Lietuvos D. kunigaikščio rū
mų teatre, pirmasis op. veika
las buvo statytas 1636 m.). 
Aišku, ‘Traviatos’ be Kipro 
Petrausko anuomet nebūtų 
buvę įmanoma pastatyti; ki
tus du didelius tos operos vaid 
menis su Kipru dainavo Adelė 
Nezabitauskaitė-Galaunienė 
Violetą ir neseniai iš Amerikos 
grįžęs baritonas Antanas So
deika - tėvą Germontą.

Kipras Petrauskas mėgo 
įvairaus pobūdžio sportą. Pats 
buvo tikrai geras šaulys, kiek 
prisimenu, nekartą laimėjęs

(Nukelta į 6 psl.)



Nr. 1 — 6 dirva 1986 m. sausio 2 d.

Kipras Petrauskas Otelio vaidmeny. paskutinėje veikalo scenoje. Dail. L. Truikio drabužio eskizas.

Kipro Petrausko gimtadienis.
(Atkelta iš 5 psl.) 

trofėjus Pabaltijo tautų šau
dymo rungtynėse; mėgo me
džiokles ir meškeriojimą, lan
kydavo sporto varžybas; mė
go biliardą ir kortas; apie Kip 
ro pralaimėjimus prie kortų 
stalo buvo sukurta keistų ir 
net juokingų legendų. Apla
mai - jis buvo mielas ir i pui
kybę nenugrimzdęs vyras, ta
čiau su dauguma Operos te
atro bendradarbių buvo gana 
atokus, intymiau draugavo tik 
su Ant. Sodeika, Ant. Kučin- 
giu, Vyt. Marijošium ir dar 
vienu kitu teatro žmogum, o 
su kitais į artimas bičiulystes 
nesipainiojo.

Nepaisant Kipro Petrausko 
būde slypinčio vėsumo ir ato
kumo, teatrinė etika jam buvo 
įstatymo raidė. 1933m.,Vals- 
teatro direktoriaus A. Oleko- 
Zilinsko dėka, man teko ope
rinių tekstų vertėjo ir lietuvių 
kalbos prievaizdo pareigos 
Operoj. Tuo metu buvo rim
tai susirūpinta scenine lietu
vių kalba - tartimi ir ypačiai 
mūsųkalbos kirčio problemom. 
Dramos teatre tais reikalais 
rūpinosi poetas Petras Vaičiū
nas, o man teko Operos kalbi
niai vargai. Beveik dešimt me 
tų aš verčiau į liet, kalbą ope
rų dramas, taisiau senus ver
timus, valandų valandas dir
bau su solistėm (pvz., su Al. 
Staškevičiūte) ir solistais, ku
riem liet, kalbos akcentologija 
ir tartis sudarė sunkumų. Bet 
anksčiau keletą op. vertimų 
buvo atlikusi poetė Alė Sidab- 
raitė (dramos akt. A. Zalin- 
kevičaitė-Petrauskienė, Kipro 
žmona; iki šiol prisimenu jos 
darytą St. Moniuškos op. ‘Hal 
kos’ Jonteko arijos vertimą, 
kurio muzikini skambesį dera 
vadinti pavyzdiniu: ‘O Hali
na, o mergina, mylima mana, 
tu viena mano paguoda, my
lima mana’ ...) Aišku, ir čia 
minimame laikotarpy žmona 
savo vyrui išversdavo kurią 
nors dainą ar pas mus neišvers 
tą op. ariją. Tokiais atvejais 
(taip atsitiko gal du ar tris kar - 
tus) Kipras atsinešdavo verti
mą i teatrą, ten mane susiras

davo ir tardavo: ‘Santvarai, 
tu pažiūrėk, ar čia viskas tvar
koj’. Ponios Alės vertimuose, 
kiek prisimenu, truputi šlu
buodavo žodžių kirčiai, bet 
aplamai jos darbai būdavo 
dailūs ir muzikalūs (mat ji pa
ti kurį laiką lankė Muzikos mo 
kyklą, studijavo dainavimą) - 
ta menka paslauga Kiprui 
man būdavo malonumas ir 
paguoda. Ir ar tai nebuvo te
atrinio darbo etikos aukšty
bė? ...

Dabar - kuo didis buvo Kip
ras Petrauskas? Jo muzikalu
mas, jo dainavimo kultūra, jo 
vaidybiniai gabumai, trum
pai tariant - jo genijus buvo ta 
gaivi verdenė, iš kurios sėmėsi 
jėgas ir kūrė teatrinio darbo 
tradicijas net dvi mūsų tauti
nio operos teatro dainininkų 
kartos (o iš pastarųjų mokosi 
jaunieji ir jauniausieji). Apie 
tą Kipro įtaką komp. J. Gruo
dis andai taip kalbėjo: ‘Mūsų 
teatrui K. Petrauskas buvo 
tuo žmogum, į kurį lygiavosi 
visi kiti kolektyvo nariai ir 
kuris nematomai juos veikė. 
Tai vienas didžiausių K. Pet
rausko nuopelnų mūsų Ope
rai, nuopelnų, neužfiksuotų 
nei teatro administracijos pra
nešimuose, nei jo tarnybos la
puose, tačiau neabejotinų ir 
didžios svarbos nuopelnų, be 
kurių mūsų Operos teatras bū
tų turėjęs žymiai daugiau rū
pesčių, negu šviesių laimėji
mų.

Komp. J. Gruodžio žodžiai 
- tikra ir įsidėmėtina tiesa. 
Kipras Petrauskas brandžiau
sią savo kūrybinio darbo lai
kotarpį yra atidavęs lietuvių 
tautos op. teatrui, pradėjęs ta
me teatre dirbti, kai baigėsi jo 
amžiaus 35 metai. Turėda
mas tvirtą profesinį pasirengi
mą ir įgimtus op. solisto ga
bumus, jis galėjo pasišvaistyti 
daug platesniame pasauly, 
bet, kaip nūdien atrodo, jam 
daugiau rūpėjo kurstyti savų 
namų židinio ugnį.

Žinoma, retkarčiais Kipras 
išvykdavo į užsienį. Beveik 
kasmet dvi savaites jis dainuo
davo Rygoje, Latvijos Nacio

naliniame operos teatre, kiek 
rečiau Tallinno Estonijos teat
re. Su F. Saliapinu jis daina
vo kai kuriuose Vak. Europos 
op. Teatruose. Be to, gastro
liavo Vokietijoj, Ispanijoj, Sve 
dijoj, Egipte. I Buenos Aires 
Colon op. teatrą buvo nuvy
kęs ne tik Kipras, bet visa gru
pė mūsų op. teatro solistų - 
Vincė Jonuškaitė, Ip. Naura- 
gis, J. Mažeika. Tačiau pati 
svarbiausia Kipro Petrausko 
išvyka į užsienį buvo jo kelio
nė Italijon (1937, o gal 1938, 
deja, neturiu tikslių datų); 
tada Milano op. teatre Las 
Scala jis dainavo N. Rimskio- 
Korsakovo op. ‘Kiteže’ vaidy
biniu ir vokaliniu požiūriu di
džiai sunkų Kutermos vaid
menį. Iš Italijos į Kauną tuo
met atskambėjo ne tik išpru
susios italų operinės publikos 
šauksmas ‘Bene! Bene! Bravo 
tenore! Ancora!’, bet ir pats 
Kipras parsivežė tokių italų 
muzikos kritikų atsiliepimų, 
kurie jį vadino vieninteliu ano 
meto Kuterma Europoje.

Nepr. Letuvoj mes nespė
jom įsigyti ir įsirengti patefo
no plokštelių gaminimo apa
ratūros, tad ir anų dienų mū
sų plokštelių lobiai nėra dide
li. Kai kuriuos Kipro Petraus
ko dainavimo įrašus darė vo
kiečių firmos Odeonas Ir Par- 
laphonas Berlyne, o 1931-32 
metais į Kauną buvo atvykę 
su įrašymo aparatais britų fir
mos Columbia atstovai. Tai 
garsios plokštelių gaminimo 
įmonės, tik anuomet jų daryti 
įrašai nėra tokie geri, kokius 
dabar girdime. Tos firmos į 
plokšteles įrašė apie 30 Kipro 
Petrausko dainuojamų op. ari
jų ir liet, muzikos kūrinių. Tai 
ir visi plokšteliniai lobiai, de
ja, dar netobulai įrašyti, ko
kius Kipras mum yra palikęs.

Kipras Petrauskas iš operos 
teatro scenos pasitraukė tik 
1985 m., vadinasi, jei prisi
minsim ‘Birutės’ vaidinimą 
Vilniuje 1906 m., scenoje dir
bęs net 54 metus. Jei tenorai 
dėl išsilaikymo teatro scenoj 
eitų į varžybas - mūsų Kipras 
Petrauskas būtų nuostabi re
tenybė. Per tą laiką jis sukūrė 
80 pirmaeilių op. vaidmenų, 
kurių tarpe tokius sudėtingus 

ir nelengvus vaidmenis kaip 
op. ‘Carmen’ Don Jose, ‘Ai
dos’ Radamesas, Otellas, Sam
sonas, Faustas, Lohengrinas, 
Tannhaeuseris, ‘kitežo’ Kuter
ma, ‘Pikų damos’ Germanas, 
‘Gražinos’ Liutauras ir kt.
Kai dabar į tą jo sukurtų vaid
menų galeriją iš tolo pažvelgi - 
nesunkiai pamatai, kad Kip
ras Petrauskas buvo ir iki šiol 
tebėra mūsų tautinio operos 
teatro monumentas.

Kipras Petrauskas mirė 
1968 m. sausio 17 d. Vilniuje, 
eidamas 83 savo gyvenimo 
metus, nuo plaučių uždegimo 
Mano pavasarių dienų drau
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proga sveikiname visus gimines, 
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Marija ir Antanas 
B a n k a i č i a i

PIRMA KARTĄ 
IŠ CLEVELANDO 
Į LIETUVĄ

Mūsų kelionė prasideda kovo 3 d. Marš
rutas: Maskvoje 2 dienos, Vilniuje 6 die
nos, Rygoje 3 dienas. Kaina $1440.00 įskai
tant viską, net vizos išlaidas.

Kainos pagrįstos — kambarys 2 asme
nims. Galima už papildomą 60 dol. gauti at
skirą kambarį.

Taip pat galima rezervuoti vietą ke
lionei į Lietuvą š. m. gegužės 19 d.

Skambinti: (216) 951-2232
VIP TRAVEL SERVICES

(prašykit Sonia)
MES KALBAME LIETUVIŠKAI.

NOTARY PUBUC

JUOZAS MIKONIS - Reoltor
savininkas

EAST SHORE REALTY
866 East 185 Street, Cleveland, Ohio 
Telef. office 481-6900, res. 531-2190

Mums reikia namą Cuyahoga, Lake ir Geauga 
apskrityse, ypač East 185 gt. — Neff Road.

Norintieji pirkti ar parduoti prašome kreip
tis į mano įstaigą.

gas Augustinas Gricius keliuo
se laiškuose man Kiprą minė
jo. Vieną sykį, lyg su įprasta 
Augstino šypsena, jis tarė: 
‘Palangoj dar tebevaikšto mo
hikanai Sofija Čiurlionienė, 
Kipras Petrauskas ...’ O po 
kelių metų Gricius taip pra
šneko: ‘Graudu žiūrėti į Kip
rą, Vilniaus gatvėm vaikšto 
kaip šmėkla. Kasdien eina į 
teatrą, bet jo neranda, grįžta į 
namus, ir tų neranda. Vaikai 
iš jo šaiposi, kartais net ap- 
stumdo ...’

Argi iš tikro yra tiesa, kad 
‘šitaip praeina pasaulio gar
bė’?...
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Penktajam mokslo ir 

kūrybos simpoziumui 

praėjus
(2) Antanas Juodvalkis

Didžiausias sesijų ir pa
skaitų apkrovimas buvo 
penktadienį ir šeštadienį. 
Visos Jaunimo centro patal
pos nuo apačios iki viršaus 
buvo užimtos. Nuo pat ank
styvo ryto 8:30 vai. rinkosi 
simpoziumo dalyviai ir sve
čiai. Ne visos sesijos pradė
tos nustatytu laiku, o buvo 
ir tokių, kurios neįvyko pa
skaitininkams laiku nepa
sirodžius ir buvo nukeltos 
vėlesniam laikui. Jaunimo 
centro patalpų dydis yra ne
vienodas: didžioji salė tal
pina; 700 žmonių, o mokyk
los klasės vos keletą dešim
čių. Organizacinio komiteto 
vadovybei buvo sunku ap
spręsti, kokiomis paskaito
mis visuomenė labiau domė
sis, skiriant erdvesnę patal
pą ir kokiomis — mažiau, 
paliekant mažesnius kam
barius. Programų metu pa
aiškėjo, kad nebuvo atspė
ta ir teko kambarius keis
ti, įnešant tam tikro ne
sklandumo ir pasimetimo. 
Tokių atvejų didesniuose 
renginiuose visad pasitaiko 
ir neįmanoma išvengti.

Penktadienis, 1985 m. 
lapkričio 29 d. Pagal tvar
karaštį, darbo sesijos turė
jo prasidėti 8:30 vai. ryto, 
bet dauguma jų vėlavo, o 
kai kurios net neįvyko. Ry
tinėje programoje (8:30-10- 
15 vai.) numatyta 9 sesijos, 
o priešpietinėje (10:30-12 
vai.) — net 11 sesijų. Ar vi
sos įvyko, negalėjau nusta
tyti Klausytojai turėjo 
pasirinkti sau artimesnę 
sritį ir ją išklausyti.

Rytinėse sesijose buvo 
nagrinėjamos šios temos: 
architektūra, chemija, elek
trotechnika, filosofija, po- 
litinai mokslai, tautotyra, 
socialiniai mokslai, žemės 
mokslai, stomatologija, mu
zika, medicina, teologija, 
archyvai, dailėtyra, ekono
mija.

Popietinė sesija pradėta 
bendriniu posėdžiu (1300- 

Teisės sekcijos pirmos sesijos dalyviai nagrinėję temą ”OSI 
ir JAV teisinė sistema”. Iš kairės: Rasa Razgaitienė — Ameri- 
cans for Due Process koordinatorė, adv. Povilas Žumbakis ir 
David E. Springer. J. Tamulaičio nuotr.

14:30 vai.). Buvo nagrinė
jama ši tema: Aktualiau
sios problemos ir darbo 
kryptys Lietuvą liečiančiuo
se moksliniuose tyrinėji
muose išeivijoje. Moderavo 
Vytautas Kavolis. Praneši
mus padarė: L. Baškauskai
tė — antropologija, V. Ke
lertienė — literatūra, B. 
Mačiuika — socialinė is
torija, V. Matranga — me
notyra, A. Mickūnas — fi
losofija ir R. Misiūnas — 
politinė istorija ir poliniai 
mokslai. Sesija vyko didžio
joje salėje ir vos sutalpino 
klausytojus.

Po bendrinės sesijos vy
ko atskirų mokslo šakų na
grinėjimas (15:00 -16:45 
vai.), čia buvo numatyta 11 
sesijų. Daugumoje buvo tę
siami pranešimai, pradėti 
rytinėse sesijose. Naujai 
įvesta šios mokslo šakos: 
jūros mokslai, literatūra, 
istorija, kinematografija, 
psichologija, biologija.

16:00-18:00 vai. sesija 
buvo skirta teisei. Buvo na
grinėjama OSI ir JAV tei
sinė sistema. Moderavo Ra
sa Razgaitienė, o kalbėjo 
advokatai: David E. Sprin- 
ger, Henryk L. Mason ir 
Povilas žumbakis. Sesija 
vyko anglų kalba.

Literatūros ir muzikos 
vakaras

Penktadienio programa 
užsklęsta literatūros ir mu
zikos vakaru, įvykusiu Jau
nimo centro didžiojoje salė
je. Vakarą atidarė ir vedė 
šio renginio vadovė Aldona 
Grinienė. Pasveikinusi gau
siai susirinkusius svečius, 
pakvietė Lietuvių rašytojų 
draugijos pirm. Anatolijų 
Kairį tarti žodį. A. Kairys 
padėkojo penktojo mokslo 
ir kūrybos simpoziumo ko
mitetui už sudarytą progą 
laureatams įteikti premijas, 
bet ir apgailestavo, kad žo
dinei kūrybai skirta tik pu-
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Penktojo mokslo ir kūrybos simpoziumo dalis rengėjų. Iš kairės: tarybos pirm. Juozas 
Rimkevičius, mokslinės programos komiteto pirm. dr. Jonas Bilėnas, medicinos mokslų — dr. 
J. T. Daugirdas, org. komiteto vicepirm. Irena Kerelienė, griežtųjų mokslų pirm. dr. Br. Ja- 
zelskis ir org. komiteto pirm. Ramojus Vartys. J. Tamulaičio nuotr.

sės valandos laikas. Mes 
dainuojam, muzikuojam ir 
šokam, bet lietuviškam kū
rėjo žodžiui nebeturime lai
ko ir jį išstumiam iš viešų 
iškilmių.

čia buvo suplaktos ir 
įteiktos dvi premijos: Lie
tuvių rašytojų draugijos ir 
A. Barono vardo konkurso 
1 a i m ėtojams. Procedūra 
kartojasi: aktų skaitymas, 
premijų įteikimas, mecena
tų ir laureatų žodžiai.Lie
tuvių rašytojų draugijos 
1984 metų premija, už ge- 
riausį veikalą — Piliakalnio 
šešėliai, laimėjo rašytojas 
Albinas Baranauskas. Me
cenato Lietuvių Fondo var
du premiją 2,000 dol. įteikė 
valdybos pirm. dr. Antanas 
Razma, taręs prasmingą 
žodį, kviesdamas lietuvių 
rašytojus ir toliau savo kū
ryba turtinti lietuvių lite
ratūrą.

Aloyzo Barono vardo no
velės konkursą laimėjo ra
šytojas Juozas Toliušis už 
novelę — Kalėdinis atgimi
mas. Mecenatas dr. Petras 
Kisielius premiją 500 dol. 

.įteikė rašytojo dukrai Ind
rei Toliušytei, paskaičiusiai, 
dėl ligos negalėjusio daly
vauti, tėvo parašytą žodį.

Rašytojas č. Grincevičius 
paskaitė ištrauką iš A. Ba
ranausko premijuoto veika
lo. Kultūros tarybos pirm. 
I. Bublienė pasveikino nesa
mus laureatus.

Literatūrinę šio vakaro 
dalį užbaigė Lietuvių rašy
tojų draugijos pirm. A. Kai
rys, apgailestavęs laurea
tų nedalyvavimą ir per ma
žą dėmesį premijų įteiki
mui.

Antra šio vakaro dalis 
buvo skirta kompozitorės 
Giedros Gudauskienės kūri
nių išpildymui. Pirmasis 
fortepijonu skambino chica- 
gietis muzikas Manigirdas 
Motekaitis, o po pertraukos 
— viešnia iš Angelų miesto, 
žinoma pianistė Raimonda 
Apeikvt.ė. Muzikinė progra
mos dalis užsklęsta "Sukti
niu”, skambinant dviem 
fortepijonais abiems pianis
tams.

Publika kompozitorei (da
lyvavo koncerte) ir pianis
tams sukėlė ovacijas, o ren

gėjai apdovanojo gėlėmis.

šeštadienis, 1985 m. 
lapkričio 30 d.

Sesijos turėjo prasidėti 
8:30 vai. ryto, bet dauguma 
prelegentų vėlavo, o žmo-. 
nių judėjimas buvo gyves
nis, kaip penktadienio rytą. 
Daugelio mokslo šakų pra
nešimai buvo tęsiami, o šeš
tadienio rytinėje sesijoje 
įvesta nauji mokslai: gam
tos apsauga, fizinis lavini
mas, kompiuteriai, vibro- 
technika. Rytinė sesija už
baigta bendru posėdžiu, ku
riame buvo nagrinėjama 
"Kasdieninės išeivijos vei
das — PLB 1985 m. anke
tos duomenys”, šiai sesijai 
pirmininkavo dr. Tomas 
Remeikis. Pranešimus pa- 
darė kun. dr. Kęstutis Tri
makas — Anketos struktū
ra ir tikslai, dr. Tomas Re
meikis — Politinė interpre
tacija, Dalia Katiliūtė- 
Boydstun — Psichologinė 
interpretacija ir Jolita Ki- 
sieliūtė-Narutienė — Sta
tistinė interpretacija.

Popietinė sesija prasidė
jo 13:00 vai. Šioje sesijoje 
buvo tęsiami anksčiau pra
dėti pranešimai ir įvestos 
naujos mokslo šakos: dailė 
ir architektūra, energija, 
matematika, mikro-kompiu- 
teriai, transportacija, teisė.

15:00-16:45 sesijoje bu
vo nagrinėjamos naujos 
mokslo šakos: kalbotyra, 
fizika, struktūra ir statyba, 
medicinos studijos Lietu
voje.

Šeštadienis buvo perkrau
tas sesijomis ir paskaito
mis, į kurias atsilankė daug 
svečių, čia buvo baigtos ir 
atsilikusios sesijos, todėl 
visi kambariai buvo užimti, 
o žmonės lakstė per užkimš
tus koridorius, ieškodami 
atitinkamos sesijos.

šeštadienį buvo numaty
ta rytinėje programoje 13 
sesijų ir vienas bendras po
sėdis, o popietinėje — net 
18 sesijų. Taigi, šiame sim
poziume iš viso buvo numa
tyta 65 sesijos, įskaitant ir 
4 bendrines, su 225 kalbėto
jais.

Atskiromis mokslo šako
mis sesijos ir paskaitinin
kai pasiskirstė taip:

humanitarinių — 26 se
sijos su 103 kalbėto
jais,

griežtųjų m. — 25 sesijos 
su 88 kalbėtojais, 

medicinos m. — 10 sesijų 
su 34 kalbėtojais.

Pabaigtuvių pokylis
Penktojo mokslo ir kūry

bos simpoziumo darbai už
sklęsti bendru dalyvių ir 
svečių iškilmingu pokyliu, 
vykusiu lapkričio 30 d. Be- 
vcrly Country Club salėse 
(8700 So. Western Avenue, 
Chicago, III.). Tai vieninte
lis renginys, įvykęs ne Jau
nimo centro patalpose, nes 
salė negalėjo sutalpinti 430 
svečių.

Besirenkantieji svečiai 
vaišinosi kokteilias ir mez
gė tarpusavio pokalbius, 
džiaugdamiesi gražiai pra
ėjusiu, darbingu simpoziu
mu. Svečių tarpe vyravo 
jaunoji ir vidurinioji kar
tos, retas įvykis lietuvių 
renginiuose. Užėmus prie 
stalų vietas, rengimo komi-, 
teto pirm. Vilhelmina La
pienė pasveikino susirinku
sius svečius ir palinkėjo 
nuotaikingo vakaro. Tai ir 
buvo vienintelė kalba.

Meninę pokylio programą 
atliko solistė Audronė Simo- 
naitytė-Gaižiūnienė, akom
panuojant muzikui Mani- 
girdui Motekaičiui, padai
navusi kelias nuotaikingas 
lietuviškas dainas ir pridė
jusi bisui. Rengėjai solistei 
įteikė gėlių puokštę, o 
akompaniatoriui prisegė gė
lytę.

Pokylio nuotaika buvo 
gera, o šokio mėgėjai (jų 
buvo dauguma) pasišoko, 
grojant Polikaičio vedamam 
AIDO orkestrui.

Simpoziumo uždarymas

Sekmadienis (gruodžio 1 
d.) buvo skirtas maldai ir 
baigiamajam posėdžiui. Pa
maldos vyko tėvų jėzuitų 
koplyčioje ir Tėviškės para
pijoje. Jėzuitų koplyčioje 
šv. mišias atnašavo vysk. 
P. Baltakis, dalyvaujant 
vysk. V. Brizgiui ir 4 ku
nigams, o pamokslą pasakė 
jėzuitų provincijolas kun.

(Nukelta į 8 psl.)
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Mokslo ir kūrybos simpoziumas...
(Atkelta iš 7 psl.) 

A. Saulaitis, SJ. Giedojo so
listai Vaclovas ir Margari
ta Momkai.

Po pamaldų, prie žuvu
siųjų paminklo padėtas vai
nikas, pagerbiant žuvusius 
už Lietuvos laisvę ir miru
sius simpoziumų narius.

Baigminis posėdis įvyko 
Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Į prezidiumą orga
nizacinio komiteto pirm. R. 
Vaitvs pakvietė vyskupus 
P. Baltakį ir A. Trakį, 
mokslinės programos komi
teto pirm. dr. J. Bilėną ir 
tarybą sudarančių organi
zacijų atstovus: J. Rimke
vičių (susirgo ir negalėjo 
atvykti) ir A. Kerelį 
(PLIAS), dr. J. Rėklaitienę 
(Lit. inst.), dr. T. Remeikį 
(JAV LB) ir PLG s-gos 
atstovą (nebuvo).

Posėdį vedė R. Vaitys, 
išreiškęs nuoširdžią padėką 
org. komiteto nariams ir 
talkininkams, leidinio re
daktorei, atskirų renginių 
vadovėms ir registracijos 
vedėjai A. Budrionienei bei 
jos talkininkams-ėms. Ypa
tingą padėką pareiškė mok
slinės programos komiteto 
pirm. dr. J. Bilėnui už glau
dų bendradarbiavimą ir 
simpoziumo gausių dalyvių 
sutelkimą.

Maldą sukalbėjo vysk. P. 
Baltakis ir pranešė apie 
1987 metais numatytą lie
tuvių 600 .metų krikšto mi
nėjimą. Yra numatyta šį 
minėjimą pradėti Romoje 
(VI. 14), tęsti Lietuvoje 
(VI- 28>; ir užbaigti Chica
goje (rudenį).

Inž. A. Kerelis perskaitė 
tarybos pirm. J. Rimkevi
čiaus žodį ir pranešė tik ką 
gautą žinią, kad Berno li
goninėje, Šveicarijoje gruo
džio 1 d. mirė Lietuvos dip
lomatas, žurnalistas, istori
kas dr. Albertas Gerutis. Jo 
šviesus atminimas pagerb
tas atsistojimu ir minutės 
siusikaupimu.

Savo ruožtu, dr. J. Bilė- 
nas pasidžiaugė gerai pavy
kusiu simpoziumu, gausiais 
lankytojais ir paskaitinin
kais. Dėkojo org. komiteto 
pirm. R. Vaičiui ir jo komi
teto nariams, o taip pat at
skirų mokslo sričių vado
vams: griežtųjų mokslų — 
dr. Broniui Jaselskiui, me
dicinos — d r. Jonui Dau
girdui ir humanitarinių 
mokslų — dr. Algiui Norvi
lui. Ypatingą padėką pa
reiškė IV-jo simpoziumo 
org. komiteto pirm, ir da
bartinės tarybos pirm. Juo
zui Rimkevičiui, ištvermin
gai ir sumaniai talkinusiam 
šio simpoziumo rengimui. 
Palinkėjo greit pasveikti ir 
įsijungti į VI-jo simp. ruo
šos darbus.

Paminėjo du nebaigtus 
darbus, kuriuos reiks neati
dėliojant atlikti, būtent: 
paruošti pranešimų san
traukas ir jas išleisti atski
ra knyga, sudaryti VI-jo

mokslo ir kūrybos simpo
ziumui ruošti mokslinės 
programos komitetą ir su
rasti organizacinio komite
to pirmininką.

Neužmiršo padėkoti: Al
berto ir Irenos Kerelių šei
mai, už jų paaukotas gau
sias vaišes susipažinimo va
karonėje, spaudai, radijui 
ir visuomenei, lankiusiai 
paskaitas ir prisidėjusiai 
prie simpoziumo pasiseki
mo.

Kalbėjo ir tarybą suda
rančių institucijų atstovai.

Dr. T. Remeikis žvelgė į 
ateitį ir išryškino artimiau
sioje aeityje įgyvendinti
nus lietuvybės išlaikymo 
gyvybei palaikyti 4 užmo
jus :

1. užbaigti Lituanistikos 
kadedros finansavimą.

2. remti lituanistikos stu
dijų ir tyrimo centrą, šis 
centras renka dokumenta
ciją apie išeivijos ir Lietu
vos veiklą, tvarko archy
vus. Paramą gauna iš Kriš- 
tanavičiaus vardo fondo, to
dėl stipriau reikia jį remti.

3. įkurti Pasaulio lietuvių 
centrą Lemonte. Dabar yra 
gera proga suburti didesnį 
lietuvių telkinį.

4. lietuvybės išlaikymas 
ir toliau lieka vienu iš pa
grindinių tikslų, bet susi
duriame su žmonių ir pini
gų stoka. Vokiečių okupaci
jos laikotarpiui apžvelgti 
stokojame p a s i r uošusių 
žmonių, o taip pat laukia ir 
išeivijos istorijos parašy
mas. Viskam reikia žmonių 
ir pinigų, kurių nepakanka 
visiems planams įvykdyti.

Inž. A. Kerelis siūlo dau- 
.1 

giau įtraukti jaunuosius 
akademikus ir brolius lietu
vius iš okupotos Lietuvos.

Dr. J. Rėklaitienė džiau
gėsi pirmąja kregžde — dr. 
Zigmu Zinkevičium, nors 
buvo kviesti 5 mokslinin
kai. Ne visi kviestieji pasi
rodė, o kai kurių ir pasiek
ti nepavyko. Pav. kun. 
Bėkšto nepavyko surasti 
Amazonės džiunglėse, dir
bančio su indėnais. Ateity
je nereikėtų didžiuotis da
lyvaujančių mok slininkų 
gausa, bet daryti atranką, 
pagal šiam krašte nusisto
vėjusią tvarką. Baltų studi
jų puoselėjimo draugija 
(Association for the Ad- 
vancement of Baltic Stu- 
dies) yra įsijungusi į New 
Jersey valstybinės komisi
jos darbą ir bando pataisy
ti Lietuvos ir kitų Pabalti
jo valstybių iškreiptą isto
riją. Joje dirba Lituanisti
kos instituto nariai ir bus 
įtraukti švietimo darbuoto
jai.

Išklausius padėkas vi
siems prie šio simpoziumo 
suruošimo, evang. vysk. An- 
sas Trakis sukalbėjo itin 
prasmingą maldą.

Posėdis baigtas abiejų 
valstybių himnais, kuriuos 
vedė solistė Margarita 
Momkienė.

yra antroji knygos dalis, 
kurioje telpa dalyvių bio
grafijos ir paskaitų san
traukos. Redaktorei ir jos 
talkininkėms bei talkinin
kams priklauso didelė padė
ka. Knyga buvo pardavinė
jama po’8 dol. ir ją dar ga
lima įsigyti pas platintojus.

Registracija. Dalyvių ir 
svečių registraciją vykdė 
Alfos Budrionienės sudary
ta komisija (simpoziumo 
blankuose yra įrašyta ir jos 
pavardė, kaip org. komiteto 
narės, bet leidinyje A. Bud
rionienės pavardė yra iš
kritusi. Kodėl? Ar korek
tūros nemaloni klaida?). 
Registraciją vykdyti, pini
gus už įėjimą rinkti, atžy- 
mėjimus daryti ir ženkle
lius prisegti bei kontrolę 
vykdyti, buvo nelengvas ir 
atsakingas darbas. Sutelkti 
talkininkai ištisas 4 dienas 
dirbo nuo ankstyvo ryto iki 
vėlyvos popietės, štai tų 
talkininkių sąrašas: M.

Taip 5 dienas trukęs, 
V-sis mokslo ir kūrybos 
simpoziumas, palikęs dielį 
įnašą į lietuvių mokslinę li
teratūrą ir suartinęs dau
gelį vienišų lietuvių, dirban
čių svetimtaučių tarpe, iš
siskirstė, kad po ketverių 
metų vėl susitiktų Vl-me 
mokslo ir kūrybos simpo
ziume.

Parodos
Atskirai tenka paminėti 

parodas, vykusias V-jo 
mokslo ir kūrybos simpo
ziumo metu.

Jaunųjų architektų dar
bų paroda buvo išdėstyta 
apatinėje salėje. Parodą 
atidarė ir aptarė architek
tas Albertas Kerelis. Paro
doje išstatyti jaunųjų ar
chitektų darbai, skirti dip
lominiams darbams ar at
likti darbovietėse numaty
tiems projektams, šios pa
rodos organizatoriai buvo 
Gintarė Kerelytė-Thaus ir 
Aras Rimavičius. čia buvo 
parodyti keturių jaunųjų 
architektų darbai.

Lietuvos žemėlapių (kar
tografijos) parodą suruošė 
Rimantas Kunčiasžemaitai- 
tis. Parodoje išstatyti 23 
žemėlapiai vaizduoja Lie
tuvos ploto augimą ir ma
žėjimą laiko bėgyje, žemė
lapiai atrinkti iš įvairių 
privačių kolekcijų. Išleistas 
katalogas su išsamiais ro
domų žemėlapių sąrašais.

Lietuvos žemės turtų pa
rodą paniošė Lietuvių tau
todailės instituto Chicagos 
skyriaus pirm. Aldona Ve-, 
selkienė. Parodoje išstatyti 
įvairūs gintaro išdirbiniai 
ir tautiniai audiniai. Paro
da ypač buvo gausi gintaro 
gaminiais. Buvo ir žemėla
piai, kuriuose parodytos 
vietos kur Lietuvos žemės 
turtai randami. Net ir naf
tos rasti šaltiniai parodyti 
Kuršių marių apylinkėje.

Greta minėtų parodų, 
rengtų simpoziumo org. ko
miteto iniciatyva, Čiurlio
nio galerijoje vyko Petro 
Kiaulėno memorialinė paro
da. Ją rengė Čiurlionio ga
lerija, JAV LB Kultūros 
taryba ir Lietuvių dailės in
stitutas.-

Visos parodos buvo gau
siai lankomos ir sudarė ato
kvėpį nuo žodinės progra
mos.

Leidinys. Leidinį reda
gavo rašytoja Nijolė Janku- 
tė-Užubalienė. Tai stambi 
542 puslapių knyga, para
šyta dviem kalbom — lietu
vių ir anglų. Spaudė Mor
kūno spaustuvė. Spaudos 
darbas švarus, bet įrišimas 
apgailėtinas, tik atvertus 
pradeda lapai kristi.

Knyga susideda iš trijų 
dalių: programos (16-172 
psl.), dalyvių biografinių 
žinių ir paskaitų santrau
kų (173-524) ir pačios 
mažiausios dalies — pa
rodų ir sveikinimų (525-- 
542). Išliktinio pobūdžio 

Burbaitė, I. BernataviČienė, 
D. Bilaišienė, R. Jautokie- 
nė, B. Jokubauskienė, J. Ke- 
relytė, R.. Sinkienė, A. 
Slonskienė, R. Smalinskie- 
nė ir D. Viktorienė. Protar
piais talkino ir komiteto na
rės. Padėka joms.

Penktasis mokslo ir kūry
bos simpoziumas praėjo be 
didesnių trūkumų, bet ir ne
visai sklandžiai. Ne visi pre
legentai laikėsi nustatytos 
tvarkos ir skirto laiko. Tai 
žymiai apsunkino nustaty
tos programos vykdymą, 
bet tai gyvenimiška ir ne
išvengiama. Tikėkime, kad 
ateityje bus viskas geriau 
ir sklandžiau.

WANTED EXPERIENCED
PLASTIC EXTRUSION OPERATORS 
Prefer experienced in tubing and rod 
background. Salary commensurate 
with experience, excellent benefits. 
Steady work for qualified personnel. 
Rotating shifts.

Call 717-866-7571 
or apply

T & S DENTAL & PLASTICS CO. INC. 
52 W. King St.

Myerstown, Pa. 17067
(45-1)

PADĖKA

A. A.
JONAS LOZORAITIS

mirė 1985 m. lapkričio 11 d. 7 vai. r.
Nuoširdžiai dėkoju dr. A. Čepuliui, už jo gyvybės 

gelbėjimą.
Dėkinga esu Šv. Jurgio parapijos klebonui kun. 

J. Bacevičiui, už sukalbėtas maldas laidotuvių namuo
se. O. Jokūbaitienei, kuri viena iš pirmųjų buvo drauge 
su manim skaudžiausiose gyvenimo valandose! ..

Dėkoju už užuojautas, asmeniškas, laiškuose ir 
spaudoje.

L. Slabokienei už šv. Mišių auką. Gerb. giminaičiui 
prel. L. Tulabai, kun. Burbai už atnašautas Šv. Mišias 
Romoje, už a. a. Jono sielą. Al. ir Birutei Mitkams, 
iš Bostono, Ir. I. K. Šlapeliams už aukotas daugkarti
nes Šv. Mišiams. Visiems nuoširdus ačiū.

Dieve jums atlygink!

Žmona
STASĖ LOZORAITIENĖ

Augsburgo gimnazijos klasės draugui 

A. A.

ALGIUI GRABNICKUI 
amžinybėn iškeliavus, nuoširdžią užuojautą 

reiškiame žmonai MILDAI, dukrom KRIS

TINAI ir LINAI, ir sūnui GINTARUI.

Romas, Rima, Ligija 
Rūta ir Jonas
Bričkai

A. A.

PROF. SIMUI SUŽIEDĖLIUI, 

didžiai nusipelnusiam Lietuvos tautai ir iš

eivijos visuomenei, mirus, nuoširdžiai užjau

čiame jo žmoną ANTANINĄ ir sūnus su 

šeimomis.

Rima ir Romas
Bričkai
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CHICAGOS LIETUVIAI

ŠVENTINIAI POBŪVIAI

Dirvos 70 metų sukakčiai 
paminėti komiteto pirm. dr. 
Leonas Kriaučeliūnas su 
žmona Irena 1985 m. gruo
džio 18 d. Tautiniuose na
muose, suruošė puikų pobū
vį komiteto nariams, talki
ninkams, organizacijų vado-, 
vams ir bičiuliams. Pobūvy
je dalyvavo kelios dešimtys 
bendro rūpesčio žmonių.

• Kaip žinoma, Kriaučeliū- 
nų šeima dosniai remia lie
tuvišką veiklą, finansuoja 
jaunimo konkursus ir patys 
aktyviai dalyvauja lietuvių 
visuomeniniame darbe, bū
dami organizacijų vadovy
bėse, jas globodami ar rem
dami.

Dr. Leonas Kriaučeliūnas 
pasidžiaugė Dirvos vajaus 
pasisekimu ir dosniomis au
komis. Dirvos vajus tebetę- 
siamas ir norima sukelti 
rekordinę vienkartinę su
mą — 100,000 dol., kad su
rinkto kapitalo palūkanų 
užtektų ne tik spaudos prie
monėms įsigyti, bet ir 
kasmetiniams nuostoliams

DOVANŲ PARDUOTUVE
PATRIA

2649 West 71st Street, 
Chicago, III. 60629

Gintarai, tautodailė, laikrodžiai, bran
genybės, TV, elektronika, pardavimas 

ir taisymas.
Savininkai Fr. ir A. Siutai, 

telef. (312) 778-2100

Puikiausius kailius
rasite

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką
NORMANĄ BURŠTEINĄ

185 N. WABASH AVI. CHICAGO, ILL 60601
Tel. kroetvvės (312) 263-5826; ioh (312) 677-8489

Antanas Juodvalkis

dengti. Taip pat pranešė, 
kad ruošiamas Los Angeles 
vyrų kvarteto koncertas, 
kuris įvyks š. m. vasario 23 
d. Jaunimo centre. Koncer
to gausimas pelnas bus pri
dėtas prie vajaus metu su
rinktos sumos. Kvietė tą 
data pasižymėti ir dalyvau
ti koncerte.

Susirinkusiųjų vardu, 
Irenai ir dr. Leonui Kriau- 
čeliūnams, padėkojo Birutė 
Jasaitienė, PLB valdybos 
vicepirmininkė ir tautinių 
šokių grupės GRANDIS 
motinų komiteto pirminin
kė. Visi susirinkusieji 
Kriaučeliūnams sugiedojo 
ilgiausių metų.

Nuotaikingai pabendrau
ta ir aptarta kai kurie arti
miausieji ėjimai bei pasi
džiaugta gražiai vykstančiu 
Dirvos vajumi. Padėka 
Kriaučeliūnams ir visiems 
Dirvos rėmėjams.

KULTŪRINĖ POPIETĖ

Amerikos Lietuvių Tau
tinės S-gos Chicagos sky
riaus valdyba, pirmininkau

jama Stasio Briedžio, 1985 
m. gruodžio 22 d. Tauti
niuose namuose, suruošė 
kultūrinę popietę, į kurią 
atsilankė gerokai per šim
tinę žmonių.

Pobūvį atidarė ir jam va
dovavo Matilda Marcinkie
nė. Apie širdies negalavi
mus kalbėjo ir skaidrėmis 
iliustravo dr. Jonas Adoma
vičius, žinomas mediciniš
kos kultūros skleidėjas lie
tuvių tarpe. Jis vadovauja 
ALVUDUI, kur kiekvieną 
sekmadienį duodami patari
mai mediciniškais klausi
mais, tikrinamas kraujo 
spaudimas, vaišinama svei
kais valgiais. Dr. Adomavi
čius kalba per Sofijos Bar- 
kaus radiją, vedamą Aldo
nos Daukienės, kiekvieną 
savaitę sveikatos patarimus 
duoda Draugo dienraštyje.

Susirinkusius supažindi
no su svarbiausiu žmogaus 
kūno organu — širdimi ir 
davė patarimus kaip jai pa
lengvinti darbą. Išvardino 
keletą pagrindinių širdies 
kenkėjų: rūkymą, alkoholį, 
riebalus. Prie palengvinimo 
širdžiai veikiančių reiškinių 
minėjo nuolatinį judėjimą, 
sveiką ir išbalansuotą mais
tą, vaisių sultis ir pačius 
vaisius bei daržoves. Nuo 
riebalų užsikemša arterijos 
ir nepraleidžia ar apsunki
na kraujo apytaką. Arteri- 
j ų užsikimšimas - sklerozė 
yra viena iš svarbiausių 
priežasčių širdies atakoms. 
Dėl to pačios priežasties ir 
žmonių atmintis pradeda 
šlubuoti, nes smegenys ne- 
pankamai gauna kraujo. 
Stebimės, kad kai kurie 
žmonės, ypač vyresnio am
žiaus, užmiršta vardus net 
savo artimųjų. Viską tvar
kyti reikia pradėti nuo savo 
asmenybių ir įsisąmoninti 
gydytojų patarimus.

Paskaitą susirinkusieji 
dėmesingai išklausė, bet į 
paklausimus daktaras nesi
leido.

Antroje popietės dalyje 
Irena Kriaučeliūnienė pasi
dalino kelionės po tolimuo
sius rytus įspūdžiais ir pa
rodė matytus vaizdus skaid
rėse. Keliavo laivu ir aplan
kė Singapūrą, Indonezijos 2 
salas ir Philipinų 3 salas.

Singapūras yra sala, 
esanti į pietus nuo Malakos 
pusiasalio. Gyventojų 75 G 
yra kiniečiai, o likusieji ma
lajai, indai, europiečiai. Ti
kyba budistų ir musulmonų, 
kurie nevartoja alkoholio. 
Sala yra buvusi britų di
džiausia tvirtovė, o dabar 
įjungta į Malajų sąjungą 
Britų bendruomenės rėmuo
se. Klimatas karštas ir 
drėgnas, nes sala guli ties 
pačiu pusiauju. Turi gra
žiausi ir moderniausi aero
dromą ir laivų uostą. Mies
tas yra labai švarus, o 
žmonių prieauglis normuo
jamas (tik 2 vaikai gauna 
aprūpinimą).

Indonezija yra respubli
ka, kurią sudaro 3000 salų. 
Klimatas tropikinis — karš
tas ir drėgnas su dviem lie

taus perijodais. Indonezija 
buvo Olandijos kolonija ir 
nepriklauso m y b ę atgavo
1945 metais. Valstybinė kal
ba yra javiečių bahasa. Sos
tinė yra Javos saloje Jakar- 
ta. Salos turtingos žemės 
turtais, prieskoniais, guma 
ir nafta. Pagrindinis mais
tas yra ryžiai, kukurūzai, 
šakniavaisiai. Dauguma gy
ventojų yra malajų rasės, 
90 G yra mahometonai. Su
sisiekimas sudaro rimtą 
problemą. Daug bedarbių, 
lušnvnų ir šiukšlių, žmonės 
nagingi: audžia kilimus, da
ro iš medžio drožinius, si
dabro meninius išdirbinius.

Filipinų respublika nepri
klausomybę iš JAV atgavo 
po Antrojo pasaulinio karo
1946 metais ir apima 7000 
salų ir salelių išsimėčiusių 
Pacifiko vandenyne. Klima
tas karštas ir drėgnas. Gy
ventojų dauguma yra mala
jų rasės, katalikų yra 90%. 
Sostinė Manila, Lnzono sa
loje. šiuo metu krašte vyk
sta demonstracijos prieš 
Marco režimą. Turistų lai
vai saugomi ginkluotų ka
rių, kad nebūtų pagrobimų.

Irena Kriaučeliūnienė la
bai vaizdžiai, nors ir trum
pai supažindina su lanky
tais egzotiniais kraštais, o 
paskui rodė skaidres ir aiš
kina matomus vaizdus. To
kiu būdu, klausytojai ge
riau susigaudo geografinė
je tų valstybių padėtyje.

Apskritai, šį sekmadienio 
popietė praėjo įdomiai ir 
naudingai. Skyriaus pirm. 
Stasys Briedis padėkojo 
prelegentams ir visiems su- 
sirinkusiems, o kultūrinių 
reikalų vadovė pažadėjo ir 
daugiau kultūrinių popiečių. 
Sėkmės.

A. A.

INŽ. KAZIUI OŽELIUI
mirus, jo žmonai EVELINAI su šeima, mo

tinai p. SOFIJAI ir seserims Dr. SOFIJAI 

ir DALIAI su šeimomis reiškiame gilią užuo

jautą ir kartu liūdime.

Janina Ūsienė
Richardas ir Gražina Pauliulęoniai

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

Po programos, dalyviai 
dalinosi šventinėmis nuotai
komis, o rengėjai visus pa
vaišino užkandžiais ir kava.

★
Po ilgesnių spaudoje pa

sisakymų, šiais metais ma
žiau buvo ruošiama "Kū
čių”, o daugiau kalėdinių 
pobūvių, vengiant naudoti 
ne vietoje vartojamą žodį 
"Kūčios”. Kūčios ruošiamos 
šv. Kalėdų išvakarėse, bet 
ne visą gruodžio mėn., kaip 
buvo pradėję įsibėgėti. Rei
kia pripažinti, kad Toronto 
lietuviai Kūčias ruošia pri
deramu laiku, tik Chicagos 
organizacijos to nepripažįs
ta ir "kūčiavoja” visą gruo
dį. Lietuvių tautinių tradi
cijų ir papročių saugoto
jams, patartina pasiskaityti 
Lietuvių Encikl. apie Kū
čias ir jų reikšmę.

NATIONW1DE 
INSURANCE 
Naboiw.de is oi your

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

PRINTERS
Expanding business forms manufac- 
turer has an immediate opening for 
experienced Web Offset Forms Press- 
men, second and third shifts. Full 
benefits and more. EOE. Contact: 
Bob Blaurok at 313-547-6910. 
TOTAL BUSINESS SYSTEMS, 1341 
Wanda, Ferndale, Mich. 48220. 
__________________________________ (481)

WAREHOUSE — SHEAR 
ROOM

Minimum 5 years experience steel 
warehousing & shearing'. Apply in 
person Mon.-Fri. 9 A. M.-I I A. M.

CLEPRO INC.
6800 UNION AVĖ.

CLEVELAND. OHIO 44105 
(54-57)

Naboiw.de
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Rašytojas Andrius Norimas laureatas
Jurgis Janušaititis

1985 m. lapkričio mėn. 9 
d., Chicagoje, PLB švieti
mo komisijos skelbtame 
jaunimo literatūros konkur
se premiją 500 dol. laimėjo 
Daytona. Beach, Fla, gyve
nantis rašytojas Andrius 
Mironas-Norimas už roma
ną „Kelionė į Kauną”. To
kio pat dydžio premija bu
vo paskirta ir rašytojui 
Anatolijui Kairiui už roma
ną „Viena- širdis”.

Ta proga teko aplankyti 
mielą kaimyną, rašytoją 
Andrių Mironą ir plačiau 
šnektelėti apie jo kūrybi
nius laimėjimus.

Rašytojas Andrius Miro
nas-Norimas kūrybiniu žo
džiu domėtis ir pirmuosius 
bandymus atliko dar vai
kystėje, būdamas vos 7 me
tų, bet jau rašyti pramokęs. 
Tuo metu gyveno Rusijoje 
ir jau tada rašęs „roma
nus”, žinoma, kurių tada 
niekas neskaitė. O jo tėve
lis paskaitęs Andriuko kū
rybą nuomojo ranka tarda
mas. Užsiiminėji niekais iš 
tavęs nieko nebus, žinoma 
tėvo autoritetingas žodis 
„jauną rašytoją” labai su
jaudino, bet jis vilties ne
nustojo. Rašė, rašė, rašė.

Ūgtelėjęs į vyrus, tar
naudamas kariuomenėje ka
rininku jau ima plunksną į 
rankas kaip reikiant. Jo 
brandūs straipsniai pasiro
do Karyje, Mūsų žinyne ir 
tuo pačiu laikotarpyje pa
rašo savo pirmąjį romaną 
„Birutės turtai”. 1937 m. 
išverčia Mark Twain jauni
mui apysaką „Fino nuoty
kiai”, kurią, berods, ir da
bar perspausdino okup. Lie
tuvoje.

Lemtis lėmė ir rašytojui 
Andriui Mironui - Norimui 
palikti tėvynę, pasitraukti 
į tremtį. Tačiau ir tremties 
nevilties dienose jis nepa
deda plunksnos, šiuo atve
ju jis pasuka stipresniu 
žurnalistikos keliu. Jis ra
šo pokario metais beveik vi
soje išeinančioje lietuvių 
spaudoje, aktualiaisiais tuo 
laikinio gyvenimo klausi
mais. Ypač lietė kultūrinę 
veiklą, o būdamas Tauti
nio ansamblio administra
torium, daug rašė ir apie 
paties ansamblio veiklą

Pagaliau rašytoją sutin
kame Amerikoje. Mėgsta 
muziką. Dayton, Ohio, o vė
liau Chicagoje su Baliu 
Pakštu dirba orkestre, mė
go pramogines dainas, jas 
dainuodavo su orkestru ir 
išleidžia kūrybos dainą 
„Jaunas kai buvau”.

Nemesdamas žurnalisti
kos, rašytojas Andrius Mi
ronas, gyvendamas Kalifor
nijoje, imasi didesnių kūry
binių darbų: rašo noveles ir 
romanus, bando laimę skel
biamuose literatūros kon
kursuose ir štai jį lydį sėk
mė ir laimėjimai. Dirvos 
skelbiamuose konkursuose

Andrius Mironas-Norimas 

laimi premijas už noveles 
„Santaka”, „Po laivu”, 
„Alytis”. II-ji premija 
drauge su J. švaistu tenka 
už apysaką jaunimui „Be 
namų’’. Po ilgesnės pertrau
kos laimi Tremties šaulių 
sąjungos straipsnio konkur
se antrąją vietą už rašinį 
„Nepriklausomai Lietuvai’’. 
Vėliau laimi Hamiltono 
Pensininkų klubo premiją 
(IlI-čioji) už novelę „Rank
raštis” ; sekančiais metais 
to klubo premiją laimi už 
feljetoną „Dručkis ir Pli
kis’’. 1981 m. pabaigoje jis 
paruošė šio klubo sumany
tą išleisti dviejų metų kon
kursų laimėtojų novelių 
knygą, kurią jis pavadi
no „Dienoms nužydint” ir 
ją meniškai apipavidalino. 
1983 m jis laimi RLB lite
ratūros konkurse trečiąją 
premiją už novelę „Miške”. 
Be čių darbų, jis savo no
veles ir romanus spausdino 
atkarpose ir žurnaluose 
"Draugę’’, „Tėviškės žibu
riuose’’, „Karyje”, „Lietu
vių Dienoje”. Trys roma
nai — Rytai-Vakarai, Skir
tingi Pasauliai, Pietų kry
žiaus dukra buvo spausdin
ti Draugo atkarpose. 1975 
m. Los Angeles Ramovės 
skyrius išleido jo partiza
ninį romaną „Miršta tik 
žmonės”. Taip pat Draugo 
atkarpoje buvo atspausdin
ta jo ilgesni aprašymai — 
Kengūrų ir koalų žemėje, 
— iš jo ir žmonos kelionės 
po Australiją ir Pietų Ra
miojo vandenyno salas. 
„Dirvoje” — Kalifornijos 
įdomybės. Čia suminėjome 
tik dalį didesnių kūrybos 
darbų. Jo stalčiuose suglu- 
dę laukia spausdinimo ne
mažas pluoštas novelių ir 
romanų.

— žinoma, tai priklausys 
nuo daugelio aplinkybių, ar 
šie kūriniai kada pasieks 
skaitytoją, — vartydamas 
rankraščius išsitarė laurea
tas.

— Mielasis, o gal plačiau 
apie premijuotąjį romaną 
prasitartum ?

„Kelionė į Kauną’’, kaip 
nujaučiate, romanas skir
tas jaunimui. Tikrumoje jis 
skaitytinas ir vyresniųjų. 1 
Įvykiai vyksta Kaune, Ant-

rojo pasaulinio karo metu. 
Romane atspindi lietuvių 
tautos pasipriešinimas oku
pantams, jaunų žmonių pa
siaukojimas ir meilė sava
jai tėvynei. Jaunimas, skai
tydamas šį romaną, turės 
progos giliau pažinti mūsų 
tautos ryžtą išlikti lais
viems. Manau, kad PLB šį 
romaną išleis knyga.

Dar valandėlę su laurea
tu Andriu Mironu-Norimu 
sklaidome mūsų kūrėjų gy
venimo lapus, aptariame rū
pestį knygas rašančių ir jas 
leidžiančių. Sunkų kūrybos 
ir kūrėjų kelią išeivijoje. 
Juk išleidžiamų knygų men
ki tiražai rodo ir išeivijos 
lietuvių dvasinį menkėjimą. 
Palinkiu mielam laureatui 
geros sveikatos ir našių kū
rybos metų. Jis susimąsto 
ir atsisveikindamas taria: 
Ar dar yra vilčių, kad išei
vija daugiau dėmesio skir
tų mūsų kūrėjams ir jų kū
rybai ? ..

BALTIMORE
IŠ TAUTININKŲ 

VEIKLOS

Pirmutinis po vasaros 
pertraukos ALT S-gos Bal
timorės skyriaus susirinki
mas įvyko lapkričio 24 d. 
Lietuvių Namų herbų kam
baryje. Atsilankė 13 narių, 
dalyvavo ir pora svečių: iš 
Suvalkų trikampio pas savo 
gimines Baltimorėn pavie
šėti, atvykęs ūkininkas Pet
ras Zuikis ir vietinis, Liet. 
Namų valdybos narys, Ire- 
nijus Krasauskas.

Susikaupimo minute pri
simintas š. m. birželio mėn. 
miręs skyriaus nerys a. a. 
Juozas BaČanskas.

Pirm. VI. Bačanskas pa
aiškino, kad numatytasis 
platesniu mastu suruošti 
skyriaus mirusių narių ir 
trijų skyriaus pirmininkų 
prisimi n i m a s negalėjęs 
įvykti dėl dviejų valdybos 
narių užtrukusio sunegala
vimo ir kitų nepalankių ap
linkybių. Renginio tačiau 
neatsižadėta, jis atidėtas 
pavasariui.

Didžiąja darbotvarkės 
dalimi buvo skyriaus narės 
dr. E. Armanienės praneši
mas apie liepos 26-29 dieno
mis vykusį Laisvės žygį, 
kuriame su kitais Vliko val
dybos nariais ir ji dalyva
vo.

Viešėdami Chicagoje aplankykite D1D lUi
MAISTO IB LIKERIŲ KRAUTUVŲ — * IlIllllllĄ

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

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

Kainos lomos — Pasirinldmas didstia
APSILANKĘ —ĮSmKIN81TE.

PAGERBTAS
V. ADAMKUS

Valdas V. Adamkus

Prezidentas Ronaldas 
Reagenas kasmet valstybi
niais žymenimis apdovano
ja iškiliausius federalinės 
valdžios pareigūnus. Kandi
datai atrenkami iš dviejų 
milijonų federalinės civili
nės tarnybos darbuotojų.

1985 m. pasižymėjusio 
vadovo (Distinguished Exe- 
eutive žymeniu apdovanotas 
Valdas Adamkus, JAV Ap
linkos apsaugos Didžiųjų 
Ežerų regiono direktorius.

Neeilinis pripažinimas V. 
Adamkui suteiktas už ilga
laikę ir išskirtinai brandžią 
gamtosaugos veiklą tiek ša
lyje, tiek tarptautinėje 
plotmėje.

Vykdydamas savo parei
gas, V. Adamkus aiškiai

Atsakinėdamas į susirin
kusių paklausimus, iš atsi
neštų dokumentų pluošto 
kalbėtoja vis paskaitinėjo 
apie tą žygį vieną kitą iš
trauką. Lietuvių kaltinama
jam aktui papildyti Vilkas 
ruošiąs pridėtinį raštą 
(knygą), kurion bus sudėta 
bendrame pabaltiečių akte 
likusi nepanaudota sovietus 
kaltinanti medžiaga.

Darbotvarkei išsisėmus, 
įprastinės kavutės metu na
riai su svečiais dar smul
kiau gilinosi į pranešimo 
temą. Pasišnekėjo ir apie 
įvairius vietos lietuvių vi
suomeninius reikalus, neiš
skiriant ir savo naminių bė
dų ir rūpesčių.

Šia proga skyriun nauja 
narė įstojo Darata Mažei
kaitė (Cardinale). Prieš 
kiek metų skyriaus valdy
ba vis nusiskųsdavo mote
rų stoka, šiuo metu jos jau 
viršija vyrų skaičių, (sm) 

įrodė gebėjimą vadovauti, 
pasižymėjo asmenišku reik
lumų, stropumu, žmogišku 
supratimu ir įgijo neabejo
tiną pasitikėjimą visuome
nėje.

šalia tiesioginių Didžių
jų Ežerų regiono direkto
riaus pareigų, V. Adamkus 
vadovauja JAV gamtos ap
saugos delegacijoms Kana
dai ir Sovietų Sąjungai. 
1985 m. lapkričio mėnesį 
jis dalyvavo JAV delegaci
joje Maskvoje, kur atnau
jintas JAV-SSSR dvišalis 
susitarimas aplinkos taršai 
mažinti.

žymenį prez. Reaganas 
jam įteikė gruodžio 12 d. 
Baltuose Rūmuose per spe
cialias iškilmes.

DETROIT
MIRĖ JUSTINAS KURAS

1985 m. gruodžio 11 d. 
savo namuose mirė Justi
nas Kuras sulaukęs 81 me
tus.

Atsisveikinimas praves
tas gruodžio 13 d. Yolandos 
Zaparackienės laidojimo na
muose. Gruodžio 14 d. po 
gedulingų pamaldų šv. An
tano parapijos bažnyčioje, 
velionio kūnas buvo nuvež
tas į Putnamą ir palaidotas 
vienuolyno kapinėse.

Justinas Kuras gimė 
1904 m. Katilių km., Griš
kabūdžio valse., šakių aps. 
Baigė Jurbarko gimnaziją 
ir Vytauto Didžiojo univer
sitete ekonomiją. Dirbo 
Lietūkyje — skyriaus vedė
jas. Iš Lietuvos pasitraukęs 
gyveno Augsburgo lietuvių 
stovykloje, Vokietijoje. Į 
Ameriką atvyko 1949 m. ir 
apsistojo Lawwrence, Mass. 
Iš ten 1950 m. persikėlė į 
Detroitą, dirbo Fordo auto
mobilių fabrike iki išėjo į 
pensiją.

Justinas buvo švelnaus ir 
malonaus būdo ir su visais 
gražiai sugyveno. Į organi
zacijas nesiveržė, bet jas 
rėmė. Putname statomiems 
Matulaičio namas davė 
1000 dol. ir juose yra įreng
tas jo vardu kambarys.

Nuliūdime liko žmona 
Marcelė, giminės, draugai 
ir pažįstami. (ag)

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

MAŽELIS

Los Angeles Dramos 
Sambūrio pirmininko Vinco 
Dovydaičio ir jo energingos 
žmonos Emos iniciatyva 
lapkričio 15 d. Tautinių Na
mų svetainėje buvo pagerb
tas ir pasveikintas akto
rius, režisierius, dekorato
rius Petras Maželis jo ke
turiasdešimt penkerių teat
rinės veiklos metų ir septy- 
niaslešimtojo gimtadienio 
proga.

Solenizantas, nors Kali
fornijoje ”įsipilietinęs” dar 
yra labai neseniai, bet jau 
tapo žinomas ir populiarus 
tiek vietos scenos žmonių, 
tiek plačiosios lietuvių vi
suomenės tarpe, nes per ne
pilnai dvejus metus Petras 
Maželis spėjo savo neabe
jotiną antspaudą uždėti vi
soje Los Angeles teatrinėje 
veikloje.

Paminėjimą atidarė Sam
būrio pirmininkas Vincas 
Dovydaitis, padėkodamas, 
kad režisierius Petras Ma
želis savo atsikėlimu iš Cle
velando išgelbėjo Dramos 
Sambūrį. Palinkėjo ir to
liau taip pat nepaprastai 
energingai, darbščiai ir kan
triai su Sambūriu dirbti.

Paminėjime dalyvavo ne
maža buvusių clecelandie- 
čių, dabar įsikūrusių Kali
fornijos saulėtoje padangė
je. Jų vardu, visus linksmai 
nuteikdamas, gražaus hu
moro pažėrė Vincas Juod
valkis. Jonė Peterienė jaut
riai prisiminė tą gražią te
atrinę šeimą Clevelande ir 
kaip malonu buvę dirbti su 
Petru Maželiu ir visais vai- 
diliečiais. — Tada pakilo 
Los Angeles vyrų kvarte
tas, su kuriuo Petras Ma
želis irgi dirbo, ruošiantis 
koncertui čia vietoje ir gas
trolėms Clevelande ir De
troite. Balsingieji mūsų vy
rui padainavo Broniaus Se- 
liuko šiai progai sukurtus 
kupletus, į dainavimą nuo
taikingai įtraukdami ir vi
sus svečius.

Vaišių metu Ema Dovy
daitienė atnešė ir Sambūrio 
vardu solenizantui įteikė 
septyniom degančiom žva
kėm papuoštą dižiulį tortą,

DIRVA

Ema Dovydaitienė įteikia P. Maželiui sukaktuvinį tortą...

Petras Maželis dėkoja jį pagerbusiems. Šalia sėdi Klevą 
Rūta Vidžiūnienė ir Feliksas Masaitis.

kuriuo vaišinosi ir visi sve
čiai.

Petras Maželis, prisitai
kydamas prie pakilios vaka
ro nuotaikos ir gražiu, sub
tiliu humoru perpindamas, 
papasakojo susirinkusiems 
apie save, savo vaikystę, 
pirmuosius žingsnius sceno
je, karjeros vystymąsi ne
priklausom y b ė s laikais, 
tremtį, emigraciją, darbą ir 
meninę veiklą išeivijoje. Su
sirinkę labai atidžiai ir su 
dėkingumu išklausė soleni- 
zanto pasakojimų, nes kas 
gi geriau ir teisingiau papa
sakos, nei patsai kaltinin
kas? Giedota valio ir šilto
je, šeimyniškoje nuotaikoje 
dar ilgokai vaišintas! ir va- 
karota. Vėliau Jonas ir Ju
lija Petroniai pakvietė būrį 
clevelandiečių į savo na
mus, kur dar gražiai pasi
svečiuota ir dar daug pri
siminta.

giesmę Anapus saulės, muz.
B. K. Brook, vertimas sol. 
Dalios Kučėnienės. Prie mi
rusiųjų sąrašo buvo uždeg
tos trys žvakės ir šioji 
šventės dalis baigta susi
kaupimo minute.

Paskaityti ramovėnų Los 
Angeles skyriaus pirminin
ko Z. Koriaus ir šauliu Juo
zo Daumanto kuopos pirmi
ninko Juozo Pažėros sveiki
nimai.

Šventės pagrindinė kalbė
toja buvo Lietuvos Valsty
binės Operos solistė Alodi- 
ja Dičiūtė-Trečiokienė.

Rašytojai Alei Rūtai dėl 
ligos negalėjus programoje 
dalyvauti, jos-kūrybos iš
traukas, pačios autorės pa
prašyta, gražiai paskaitė 
skyriaus pirmininkė Aldo
na Audronienė.

Aktorė Nelė Apeikienė 
savo įprastu jautrumu pui
kiai padeklamavo progai 
pritaikintos Kastyčio poezi
jos.

Po trumpos pertraukos 
scenon vėl išėjo solistė Ja
nina čekanauskienė ir, mu
zikei Onai Metrikienei 
akompanuojant, padainavo 
eilę lietuvių kompozitorių 
dainų.

Nuskambėjus paskuti
niams dainos akordams ir 
pagaliau nutilus audrin
giems plojimams, visos pro
gramos dalyvės ir rengėjos 
sukvieston scenon, priseg
tos joms gėlės ir papozuota 
bendrai nuotraukai. Savo 
baigiamajame žodyje sky
riaus pirmininkė Aldona 
Audronienė visoms ir vi
siems padėkojo. Nemažesnė

BIRUTIEČIŲ PUIKUS 
RENGINYS

Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštienės Birutės Drau
gija 1985 m. šventė nuo įsi
kūrimo nepriklausomoje 
Lietuvoje šešiasdešimties 
metų sukaktį. Los Angeles 
birutietės šia proga gruo
džio 1 d. suruošė įspūdingą 
minėjimą-akademiją. Rytą 
buvo atlaikytos iškilmingos 
mišios už mirusias organi
zacijos nares. Vidurdienį 
pora šimtų žmonių susirin
ko į dail. A. Pažiūrienės la
bai puošniai išdabintą pa
rapijos salę. Skyriaus pir
mininkė Aldona Audronienė 
jautriu žodžiu atidarė mi
nėjimą ir pakvietė prelatą 
Joną Kučingį sukalbėti in- 
vokaciją.

Programos pravedėja Liu
cija Mažeikienė, savo pa
skirtį, kaip ir visuomet, at
liko gražiai ir sklandžiai. 
Gen. konsulas Vytautas Če
kanauskas tarė labai nuo
širdų sveikinimo žodį. Sekė 
iškilmingas mirusių sky
riaus narių paminėjimas, 
kurį suorganizavo ir prave
dė Alfa Pažiūrienė, talki
ninkaujant naujausiai sky
riaus narei Irenai Jarašū- 
nienei. Išskirtinai paminė
tos dvi labai mylimos ir 
gerbiamos mirusios: Moni
ka Gasparonienė, kuri pa
skutinioji išsiskyrė iš mū
sų tarpo ir skyriaus įkūrė
ja, pirmoji pirmininkė, gar
bės narė Ona Pulkaunikie- 
nė. Solistė Janina Čeka
nauskienė, muzikei Onai 
Metrikienei akom panuo- 
jant, sugiedojo gražiąją

Sol. Aldija Dičiūtė-Trečiokienė ir Los Angeles birutiečių 
pirmininkė Aldona Audronienė.

Kompozitorė Ona Metrikienė ir sol. Janina Čekanauskienė.

Nr. 1 — 11

Liucija Mažeikienė 
padėka už tokį puikų šio 
paminėjimo suorganizavi
mą turėtų tekti pačiai sky
riaus pirmininkei, kuri Los 
Angeles organizacijų dar
buotojų tarpe yra gerai ži
noma, kaip nepaprastai 
darbšti, daug padaranti vei
kėja. (rs)

• A. a. Leonas Kantas, 
spaudos foto badenrdarbis, 
po ilgos ir sunkios ligos mi
rė 1985 m. gruodžio 8 d. Los 
Angeles, Cal., kur turėjo 
savo foto studiją. Nuliūdi
me liko žmona Marija ir 
du sūnus, kuriems Dirva 
reiškia užuojautą.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Petras Maželis tarp buv. clevelandiečių Aldonos ir Vinco 
Juodvalkiu.
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JUNO BEACH

MINĖJO DEŠIMTMETĮ

LB Palm Beach apylin? 
kės dešimtmečio minėjimas 
įvyko gruodžio 14-15 d. šia 
proga įvyko ir vietos lietu
vių talentų meno ir tauto
dailės paroda, kuri pasižy
mėjo paveikslų, fotografi
jos, keramikos, meniškų iš 
medžio kūrinių gausumu ir 
tautodailės eksponatų įvai
rumu. Parodų atidarė dail. 
R. Zotovienė ir pristatė pa
rodos dalyvius. Tapyba: L. 
Gincaitė, I. Manomaitienė ir 
R. Zotovienė. Medžio skulp
tūra : V. Kulpa-Kulpavičius, 
E. Manomaitis, keramika C. 
Mclain. Marketerija E. Tre
čiokas. Fotografija: spalvo
tą V. šalčiūnas, balta-juoda
J. Garla, Velykų margučiai
K. Virškuvienė. Organiza
vo: V. Aušrotienė, A. Joku- 
bauskienė ir L. Trečiokienė.

Iškilmingą minėjimą ati
darė apyl. pirmininkas J. 
Garla, pristatė V. šalčiūną 
ir pakvietė jį vadovauti šio 
minėjimo programai. Invo- 
kaciją sukalbėjo kun. V. 
Pikturna. Buvo prisiminti 
visi per dešimt metų šios 
lietuvių kolonijos mirusieji.

Į garbės prezidiumą buvo 
pakviesti LB Floridos Apy
gardos svečiai, buvusieji 
šios apyl. pirmininkai, orga
nizacijų atstovai. Progra
mos vedėjas V. šalčiūnas 
suglaustai apžvelgė dešimt 
metų veiklą ir skatino visus 
vieningai veikti bendram la
bui.

LB Krašto valdybos pir
mininko A. Gečio ir savo 
vardu sveikino A. Armalis 
LB Floridos Apygardos val
dybos pirmininkas. Sveiki
no žodžiu Auksinio Kranto 
apylinkės pirmininkas L. 
Bajorūnas ir raštu St. Pe
tersburg ir Sunny Hills 
apyl. pirmininkai. Garbės 
prezidiumo vardu kalbėjo
B. Aušrotas.

Meninę dalį atliko solis
tė G. čapkauskienė ir vieti
nis šios lietuvių kolonijos 
”Dainos” vienetas vadovau
jamas I. Manomaitienės. Po 
programos šeimininkės pa
kvietė visus pasivaišinti ir 
vakarienei jų pačių paga
mintais valgiais.

Sekmadienį, gruodžio 15 
d. paroda buvo vėl atidary-
ta St. Paul of the Cross pa-

Juno Beach lietuvių kolonijos dainos vienetas Daina su va
dove J. Manomaitiene (pirma iš dešinės). J. Garlos nuotr.

DIRVA

Sol. G. Čapkauskienė, atlikusi dalį meninės programos LB 
minėjime. Iš kairės akompaniatorė J. Smith, sol. G. Capkaus- 
kienė ir dail. R. Zotovienė.

oras buvo labai nepalankus, 
bet koncerto salė buvo pil
na žmonių, žinoma, dau
giausia lietuvių net iš labai 
tolimų vietų atvykusių. Po 
programos nesibaigė greit 
ovacijos ir visi laukė norė
dami pianistą asmeniškai 
pasveikinti.

* * *
Gruodžio 7-8 d. Kultūros 

židinyje buvo pirmą kartą 
New Yorke surengta jau
nos dailininkės Vilijos Ras- 
tenytės-Patch meno paro
da. Parodą atidarė New

rapijiečiai turi tradiciją po 
dienos mišių eiti į šios baž
nyčios auditoriją (kur vy
ko ir paroda) kavai ir pasi
dalinti įspūdžiais, tad šim
tai amerikiečių turėjo pro
gos pamatyti lietuvių išsta
tytus meno eksponatus. Mi
nėjimas buvo užbaigtas 2 
vai. p. p. mišiomis, kurias 
atnašavo kun. V. Pikturna.

Gražūs atsiliepimai apie 
šį minėjimą yra atpildas 
šios kolonijos lietuviams ir 
šios apyl. valdybai. (jg)

NEW YORK
NEW YORKO LIETUVIŲ 

PASKUTINIEJI 
RENGINIAI

New Yorkas praėjusiais 
metais daugiausia pasižy
mėjo su naujai išleistų kny
gų supažindinimu lietuvių 
visuomenės. Po sėkmingo 
sutikimo spalio 12 d. Zigmo 
Raulinaičio istorinės kny
gos "Kunigaikščių Sąjun
ga’’ antrasis sutikimas bu
vo spalio 27 d. taip pat gau
siai susirinkusios visuome
nės sutikta visai skirtingo 
turinio Tėv. Leonardo And
riekaus, OFM eilėraščių 
knyga "Atmink mane Rū
pintojėli".

J. Garlos nuotr.

Šios knygos sutikimą ren
gė Katalikių Moterų Kultū
ros Draugija. Programą 
atidarė dr. A. Radzivanie- 
nė, įžangos žodį tarė B. Lu
koševičienė. Su poezijos 
knyga labai išsamiai ir įspū
dingai supažindino rašyto
jas Algirdas Landsbergis, 
o iš knygos poezijos paskai
tė aktorius Vytautas Va
liukas.

Programą baigiant žodį 
tarė P. Ąžuolįenė ir dėkojo 
taip gausiai atsilankiusiai 
publikai.

« * *
Lapkričio 16 d. įvyko Ap

reiškimo parapijos koncer
tas Kultūros židinyje, ku
rio programą atliko sol. Ma
rytė Bizinkauskaitė įvairių 
muzikos kūrinių bei dainų 
vokiečių, italų ir daugiau
sia lietuvių kalba autorių: 
A. Kačanausko, B. Budriū- 
no, V. Banaičio ir kitų. 
Akompanavo V. Smiddy.

*
Lapkričio 24 d.. Apreiš

kimo parapijos salėje ramo- 
vėnai, birutietės ir šauliai 
surengė Lietuvos kariuome
nės atkūrimo minėjimą, ku
ris buvo pradėtas pamaldo
mis bažnyčioje ir vėliau 
persikelta į salę. Programą 
pradėjo Alfonsas Samušis, 
invokaciją sukalbėjo kun. 
Jonas Pakalniškis, pagrin
dinę kalbą pasakė dr. Jonas 
Stiklorius. Šventei vadova
vo Vida Penikaitė. Bene di
džiausią programos dalį at
liko Jadvygos Matulaitienės 
vadovaujamas tautinių šo
kių ansamblis "Tryptinis", 
kuriai nesibaigė publikos 
džiaugsmingai plojimai.

❖ # ❖
Lapkričio 30 d. New Yor

ko miesto centre Carnegie 
Recital Hali įvyko pianisto 
Andriaus Kuprevičiaus kon
certas apie kurį lietuviai iš
girdo ir iš New Yorko di
džiosios radijo stoties. Nors

1986 m. sausio 2 d.

Yorko Lietuvių Fondo pirm.
L. Milukienė.

Tuo pat laiku kitoje sa
lėje vyko prieškalėdinė mu
gė, kurią surengė Lietuvių 
tautodailės instituto New 
Yorko skyrius vadovauja
mas L. Milukienės. čia bu
vo galima įsigyti įvairų dai
lės kūrinių, rankdarbių ir k.

* * *
Gruodžio 14 d. Kultūros 

židinyje įvyko New Yorko 
skautų-skaučių surengtos 
tradicinės kūčios.

A. A.

ALFONSUI STEPONAVIČIUI
mirus, jo žmonai ERIKAI, seserims JADVY

GAI ir STASEI, broliams EDVARDUI, BA

LIUI, ZIGMUI ir BRONIUI Lietuvoje reiš

kiame nuoširdžią užuojautą.

Clevelando Balfo Skyriaus
Valdyba

Al* Ai*

ALFONSUI STEPONAVIČIUI

mirus, jo žmonai ERIKAI, seserims ir bro

liams reiškiame gilią užuojautą.

Nelė ir Gerardas 
J uškėnai

Lietuvių kredito kooperatyvas 
18022 Neff Road
Cleveland, Ohio 44119

TAUPYKITE IR
SKOLINKITĖS
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

Skoliname :Palūkanos už sutaupąs:
Term. indėliai Metinis
($3,000 +) Prieaugis

6 mėn. 8.14%
12 mėn. 8.4%
18 mėn. 8.94%
30 mėn. 9.2%
Spec. sąskaita 7.12%
Reg. taup. s-ta 6.1%

asmeniniams reikalams, 
automobilių pirkimui, 
namų pagerinimui, ir 
morgičiams.

Smulkesnės informa
cijos suteikiamos TAU
POS įstaigoje.

PARDUODAME PINIGINES PERLAIDAS (MONEY
ORDERS) PRIIMAME MOKESČIUS UŽ ELEKTROS, 
ŠILDYMO, TELEFONO IR VANDENS SĄSKAITAS.

SKOLINAME NAMŲ PAGERINIMUI IR NAMŲ PIR
KIMUI (MORTGIČIAMS).

TAUPOS DARBO VALANDOS 
TREČIADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS 

10:00 vai. r. — 1:00 vai. p. p.
adv. A. Širvaičio įstaigos patalpose Lietuvių namuose. 

SEKMADIENIAIS
11:00 vai. r. — 1:00 vai. p. p.
Dievo Motinos parapijos patalpose 

(centrinėje TAUPOS būstinėje).
VISOS SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS SU 

NATIONAL DEPOSIT GUARANTEE CORPORATION
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Los Angeles vyrų kvarteto koncertas

SUKAKTUVIŲ

DAINA
Vytautas Matulionis

DIRVOS sukaktuviniai 
(septyniasdešimtieji) metai 
buvo apvainikuoti 1985 m. 
gruodžio 1 d. Clevelando 
Lietuvių Namuose įvykusia 
"kultūrine popiete" — LOS 
ANGELES VYRŲ KVAR
TETO koncertu. Kaip pasi
sekė ši "karūnacija"?

Kvartetą sudaro Ema
nuelis Jarašūnas — pirmas 
tenoras, Bronius Seliukas 
— antras tenoras, Antanas 
Polikaitis — baritonas ir 
Rimtautas Dabšys — bosas. 
Muzikinis vadovas ir akom
paniatorius — Aloyzas Jur
gutis. Režisierius, dekora
torius, choreografas — Pet
ras Maželis.

Neseniai išleidęs savo 
pirmąją plokštelę TU MAN 
VIENA, kvartetas Cleve
lando koncerte atliko šešio
lika įdomiai parinktų dai
nų, įskaitant Alfonso Mi
kulskio "Už aukštų kalnų” 
ir kvarteto vadovo Aloyzo 
Jurgučio "Auksins žvaigž
dės" (valsas iš muzikinio 
veikalo ”< 
kios koncerte dainuotos dai
nos taip pat randamos ir jų 
išleistoje plokštelėje.

Visi kvarteto nariai yra 
muzikalūs, apdovanoti dau
giau ar mažiau išlavintais 
gražaus skambesio balsais, 
kuriuos jie protingai nau
doja. Balsinė darna jaučia
ma beveik visur. Pradinėse

dainose dar buvo jaučiamas 
atsargumas, dainų užbaigos 
buvo nevisuomet lygios, bet 
koncertui įpusėjus šie ne
sklandumai išnyko. Paste
bėtina, kad kvarteto daini
ninkai koncerto metu ne tik 
atidžiai seka muzikinį va
dovą, bet ir vienas kitą. Tai 
gera, drausmingo ir susidai
navusio vieneto ypatybė. 
Nors kvarteto tenorai bal
siniu pajėgumu nevisada 
prilygo žemiesiems balsams, 
savo švelnumu jie suteikė 
nemaža gražių akimirkų 
dainose "Krantų gėlė" (A. 
Raudonikis), "Valsas As- 
Dur (J. Brahms), ir "Aguo
na” (M. Jary), o "Užsta
lės dainoje" (A. Bražins
kas) jie ne tik atlaikė savo 
pusę, bet, kai kuriose vie
tose, net vyravo.

Iškilesnės programos dai
nos buvo "Sulaukt negalė
siu” (G. Pauga) — išsiski
rianti savo judriais ir įdo
miais ritmais, "Nemunas 
atves” (L. Venckus) — 

Čičinskas”). Pen- gražiai atlikta boso parti
ja, "Pabučiavimas" (G. Gu
dauskienė) — irgi dailus 
bosas, "Tamošiaus pagavi- 
bas” (V. Juozapaitis) — 
skambus ir vaidybiniai raiš
kus baritono solo. Labai 
nuotaikingos buvo ir liau
dies dainos "Vakaruškos" ir 
"Polka”. Tačiau iš visų kon
certe dainuotų dainų ge-

Korp. A. Jurgutis (vidury) po koncerto su LB Kultūros 
tarybos pirm. I. Bubliene ir Dirvos muz. kritiku V. Matulioniu. 

V. Bacevičiaus nuotr.

V. Bacevičiaus nuotr.Vyrų kvartetas scenoje.

Los Angeles kvarteto nariai tarp clevelandiečių. ..
V. Bacevičiaus nuotr.

riausiai pasisekė jau minė
ta A. Bražinsko "Užstalės 
daina”, kurios sąmojingi 
žodžiai buvo paryškinti dai
lia ir drąsia vaidyba, o mu
zikinis dainos apipavidali
nimas buvo tikslus, bet ne
suvaržytas. šioje dainoje 
kvartetas jau buvo pilnai 
sušilęs, apsipratęs su sce
na ir sale, su klausytojais 
užmezgęs tamprų ryšį.

Nors susirinkusieji mielai 
gėrėjosi visomis kvarteto 
dainomis, jiems labiausia 
"prie širdies” buvo links
mos dainos — tos trankios, 
paprastos, k a s d i eniškos 
liaudies buities muzikinės 
miniatūros su visada lai
mingai pasibaigiančiais są
mojum ataustais vargais.

Kvarteto vadovas Aloy
zas Jurgutis yra gabus ir 
jautrus muzikas, kompozi
torius ir akompaniatorius. 
Meniškai temperamentin
gas, jis akompanavo ne tik 
kūnu, bet ir siela.

Pasirinkdamas režisie
rium Petrą Maželį kvarte
tas neklydo. Maželio sukur

ti ir pritaikyti sceniniai ju
desiai labai pagyvino, pa
įvairino ir paryškino kon
certo programą. Koncerto 
pradžioje dainininkų jude
siai buvo kiek "kampuoti” 
ir suvaržyti, bet vėliau jie 
pasidarė laisvesni. Raiškes
nio scenos judesio mūsų 
pramoginės muzikos pro
gramose jau seniai reikėjo, 
nes tinkamai panaudotas 
sceninis judesys gali būti 
labai įspūdingas. Nors šiuo 
metu kvarteto judesiai dar 
dailintini, pradžia padary
ta graži. Reikia manyti, kad 
Petras Maželis nepasiten
kins judesio įvedimu tik 
linksmesnėse dainose, bet jį 
pritaikys ir rimtesnėm, "tė
vynės ilgesio” dainom.

Apie sceninį judesį kal
bant, norisi atkreipti dėme
sį į vieną nevisai (judesio 
atžvilgiu!) nusisekusią dai
ną. Tai priedinė daina "žy
gis į Vilnių” ("Vėliavos iš
keltos plakas..."), ši dai
na, nesvyruojanti tvirtais 
patriotiniais jausmais, šio
je koncerto dalyje netiko. 
Ją dainuojant dainininkai 

stovėjo vienas už kito įstri
žai scenos, sustingę lyg ka
reiviškoj rikiuotėj, dainuo
dami ne į auditoriją, bet į 
lietuviškąją trispalvę. Po 
triukšmingos ir pakiliai 
linksmos koncerto pabaigos 
toks dainos atlikimas dvel
kė perdėtu, persaldintu ir 
sus mulkintu patriotizmu, 
paverčiančiu šiaip jau la
bai smagią popietės nuotai
ką į rimtą iškilmingą la
biau tinkamą tautinių šven
čių ar organizacijų priesai- 
kinėms apeigoms. Jei tokio 
įspūdžio buvo geidauta, rei
kėjo šią dainą įterpti pir
moje grupėje, kur ji būtų 
puikiai tikusi.

Įdomi, pasisekusi ir puo
selėti na naujovė buvo įve
dimas į programą sakytinių 
monologų atliekamų pačių 
kvarteto narių prieš kiek
vieną programos dalį (jų 
buvo keturios). Nors prie 
šių monologų reikia dar ge
rokai padirbėti (sceninės 
tarsenos, judesio ir turinio 
srityse), antrasis tenoras 
Bronius Seliukas savajame 
monologe parodė gražių 
juokdario sugebėjimų, šiuo
se monologuose glūdi daug 
vaidybinių galimybių. Jas 
reikėtų pilnai išnaudoti, ne
sibijant ir vien rožėmis klo
tu taku einant kartais pasi
taikančių dyglių.

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

DIRVA
P. O. Box
Cleveland,

03206
Ohio 44103

10 dol. ir prašau atsiųsti man Jono ŠvobosSiunčiu
knygą Šeiminė ir prezidentinė Lietuva.

Pavardė ir vardas

Adresas

Publika koncerto metu... V. Bacevičiaus nuotr.
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Clevelandietis, nuoširdus organizacijų rėmėjas, Vincas Be- 
nokraitis savo 80 metų gimtadienio proga, įteikė BALFui 500 
dol. čekį Iš kairės: A. Karsokas, pirm. Ed. Stepas, B. Pautie- 
nienė, V. Benokraitis ir dir. St. Mačys.

V. Bacevičiaus nuotr.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:

V. Čižauskas, Detroit .. 3.00
G. Vidmantas, Rochester 8.00
A. Veliuona, Baltimore 13.00 
A. Milūnas,

Downers Grove .........  3.00
J. Daniliauskas,

Stamford ....................15.00
V. Girnius, Greenacres 25.00
G. Galinauskas,

Dorchester ................ 55.00
Dr. D. Kasaitis, Baltimore 13.00
J. Slivinskas, Indilantic 13.00
V. Janušonis, Dousman 13.00
E. Masliauskienė,

Richmond Hts..................8.00
H. Dilienė, Chicago ....23.00 
St. Džiugas, Chicago .... 20.00
V. Jaškauskienė, Dayton 8.00 
Amerikos Lietuvių

Susivienijimas Pild.
Taryba ....................... 50.00

Dr. L. Kriaučeliūnas,
Lockport....................... 25.00

P. Milašius, Cleveland .. 3.00
D. Sodeika, Torrance .. 3.00
A. Gudėnas, Euclid......... 3.00
K. Sragauskas, Detroit . . 3.00
K. Mažonas, Parma.........23.00
A. Vasis, Cleveland .... 5.00 
P. Povilaitis. Great Neck 17.00 
Br. Miller, Wheeling .... 3.00 
J. Kuncaitis, Dorchester 3.00
F. Klimaitis, Cleveland .. 8.$$ 
S. Skučienė, Pompano B. 3.00 
Br. Galinis, Norvvell .... 3.00 
A. Minkūnas, Seven Hills 3.00 
H. Andruška,

Woodhaven ................ 6.00
A. Vebeliūnas,

Richmond Hill............. 13.00
P. Bielskus, Ridgewood 8.00
P. Žilinskas, Hemet .... 3.00
J. Kreivėnas, Chicago .. 3.00
V. Mariūnas, Cleveland .. 8.00
V. Narkevičius, Hamilton 8.00
W. Kazlauskas,

Waterbury.................... 8.00
Dr. A. Butkus, Cleveland 16.00 
A. Johansonas, Cleveland 2.00 
Clevelando Lietuvių

Pensininkų klubas ....25.00

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga 

Deda E., William J. Sr., 

William J. Jakubs Jr. ir 

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Cleveland, Olio 44119 
Tel. (216] 531 7770

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

liams pastatyti.

M. Skirpstas, Willowick 3.00
I. Verbyla, Cleveland .... 3.00
J. Gelažius, Chicago .... 10.00
K. Ramašauskas, Livonia 13.00
S. K. Balys,

Grand Rapids ............. 8.00
Balfo Clevelando

skyriaus valdyba..........25.00
V. Valys, Cleveland .... 3.00
A. Lukas, eDarborn .... 13.00
V. Dilba, Boston ............. 8.00
G. Janušonis, Rochester 3.00
Br. Akelis, Valencia .... 6.00
J. Pivoriūnas, Cleveland 23.00
O. Tarailienė. Worcester 8.00
M. J. Jason, Greenwich 8.00
Kun. prof. dr. P. Ragažinskas,

Centrai ........................ 33.00
M. Jonikienė, Lemont ..13.00
E. Krygerienė,

Missouri City ............. 11.00
A. Vaišnys, Los Angeles 8.00 
O. Dailidienė,

Cleveland .................... 8.00
A. Mackuvienė, Euclid ..13.00 
M. Vitkus, Bay Harbor 8.00 
V. Stimburienė,

Willowick ....................10.00
Pr. Michelevičius.

Chicago ....................... 13.00
J. Briedis, Bloofield .... 10.00 
Br. Keturakis, Milwaukee 13.00 
T. Varanka,

Clarendo Hills ............. 8.00
A. Misiūnas, Chicago .... 3.00
E. Jodinskas, Detroit .... 5.00
J. Zdanys, Hartford .... 8.00
L. Virbickas, St. Pete. .. 8.00
S. Mackevičius, Jamaica 13.00
T. Mečkauskas, Lansing 6.00 
E. Vilutienė,

Santa Monica ............. 3.00
M. Petrulis, Toronto .... 3.00 
Peter J. Kilda atminimui,

iš jo palikimo............ 500.00
R. Selenis, Livonia....... 3.00
A. Valaitis, Eastlake .... 8.00 
A. Voketaitis,

New Haven .................10.00
Stp. Bučmys. Dayton .... 5.00 
St. Jurgaitis, Cleveland .. 8.00 
Dr. R. Kašuba,

Concord Township .... 25.00 
A. Karsokas, Cleveland 5.00 
Pr. Damijonaitis,

Ormond Beach............. 8.00

V. Drabišius, Cleveland 2.00
J. Matusevičius, Evanston 10.00
P. Trybe, Dorchester .... 3.00
K. Žemeckas,

Indianapolis .................10.00
A. Kalvaitis, Chicago ..20.00
VI. Abramikas, SpringfieĮd 5.00
F. Boreišis. Lakewood .. 3.00
ALT S-ga, Chicago ....33.00 
VI. Vasikauskas,

Richmond Hill ............. 5.00
M. Vinclovas, Vleveland 3.00
J. Malskis, Cleveland .... 5.00
P. Bartkus, Newzury .... 3.00
P. Kudukis, Cleveland .. 8.00
D. Mikoliūnienė, Cleveland 8.00
V. Kalendrienė, Weston 15.00
V. Kecorius. Toronto .... 3.00 
J. Glemža, Vokietija .... 3.00 
Dr. P. Budininkas, Cicero 25.00 
St. Antonaitis, Chicago .. 13.00
J. Dačys, Norwood..........10.00
P. Indreika, Pleasanton .. 3.00 
Pr. Šliteris. Waukegan .. 3.00 
M. Karaitis, St. Pete.........20.00
S. Berkiel, Antioch......... 3.00
A. Misiūnas, Detroit .... 8.00
K. Bačauskas,

Woodhaven ................ 18.00
Beverly Shores

Lietuvių klubas ......... 25.00
Iz. Orlows, Cleveland .. 6.00
V. Satkus, St. Catharines 3.00
A. Stepanauskas,

Juno Beach ................ 3.00
K. Damijonaitis,

Deerfield Beach ......... 5.00
V. Numgaudas, Chicago .. 8.00 
S. Valiukėnas,

Springfield.................... 33.00
J. Lepeška, Port Orange 13.00 
J. Juška, Warren ..........20.00
Br. Šilas, Elizabeth......... 8.00
Pr. Stankus, Hartford .... 8.00
VI. Civinskas, Chicago ..33.00
E. Noakas, Flushing .... 3.00 
M. Ginčas, Jupiter......... 3.00
L. Garbačiauskas,

Kanada ........................ 11.40
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M /uperior/avino/
ASSOCIATION

MEMBER

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti, 

• namu remontams,
■ kvalifikuotų studentu mokslui 
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior Zciving/
Pagrindinis skyrius

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

DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 iki 4:000, 
penktadieniais 9:00 iki 6:00;
šeštadieniais 9:00 iki 2:30.

Iz. Jonaitienė, Cleveland 8.00
Chicagos Lietuvių

Moterų klubas............. 25.00
A. Mikoliūnas, Euclid .. 3.00
V. Bačiulis, Willowick .. 6.00
V. Urbonas, Chicago .... 15.00
A. Pimpė, Chicago.........25.00
J. Budrys, Ft. Lauderdale 8.00
V. Staškevičienė, Detroit 3.00
J. Krištolaitis, Cleveland 10.00
J. Jackūnas, Paterson .. 3.00
V. Senuta, Brockton .... 5.00
S. Jakubonis, Chicago .. 3.00
A. Žuras, Rochester .... 8.00
A. Jankus, Rochester ... .15.00
P. Mičiulis, Gulfport .... 8.00
S. Giedrikis, Juno Beach 8.00
R. Pūras, Richmond Hill 3.00
V. Petraitis, Toronto .... 8.00
O. Merkienė. Boston .... 3.00
A. Gargasas. Lubbock .. 3.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• SAUSIO 19 D., sekmadie
nį, 4 vai. popiet Angelės Kara
liūtės fortepijono rečitalis Die
vo Motino parapijos auditori
joje.

• SAUSIO 26 D. Amerikos 
Lietuvių Tarybos metinis susi
rinkimas 12 vai. p. p. Šv. Jur
gio parapijos salėje.

• VASARIO 9 D. Blynų ba
lius. Rengia Pilėnų tuntas.

• VASARIO 16 D. Nepri
klausomybės šventė. Ruošia 
Amerikos Lietuvių Taryba ir 
Lietuvių Bendruomenė. 4 vai. 
p. p. Dievo Motinos parapijos 
salėje.

• VASARIO 23 D. 12 vai. 
Kredito kooperatyvo Taupa 
narių metinis susirinkimas 
Dievo Motinos parapijos kavi
nėje.

• KOVO 16 D. Kaziuko mu
gė Dievo Motinos parapijos sa
lėje.

• KOVO 22 D. Š”. Kazimie
ro lit. mokyklos koncertas 
Dievo Motinos parapijoje.

~ • BALANDŽIO 12-13 D. 
Židinio parengimas.

• BALANDŽIO 26 D. Ha
miltono Mergaičių ”Aidas” ir 
Clevelando dainos muzikos 
vieneto "Uždainuokim” jungti
nis koncertas.

• GEGUŽĖS 11 D. Šv. Ka
zimiero lit. mokyklos Motinos 
Dienos minėjimas.

• GEGUŽĖS 17-18 D. Atei
tininkų šeimos šventė.

• GEGUŽĖS 24, 25, 26 D. 
Grandinėlės šokėjų-muzikantų 
sąskrydis ir koncertas.

• BIRŽELIO 1 D. Šv. Kazi
miero lit. mokyklos mokslo 
meti) baigimas.

• SPALIO 18 D. Ohio Lie
tuvių gydytojų draugijos 30 
metų sukakties metinis suva
žiavimas ir balius.

Skaitykit ir platinkit 
D I R V Ą

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

FSLIC
Foderai Savmge A Lean Insurance Corp

1
3

Your Savtngu Insured to *40.000
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• Prof. dr. Romualdas 
Kašuba, profesoriaująs Cle- 
lando valstybiniame uni
versitete, apsilankė Dirvoje 
ir atnaujinęs prenumeratą, 
paliko auką 25 dol. Pasku
tiniais metais valdžios siun
čiamas, dr. R. Kašuba daug’

keliauja po pasaulį — lan
kėsi moksliniais reikalais 
Japonijoje, Kinijoje, Vene- 
zueloje, Vokietijoje ir kt. 
Ačiū už auką.

• Clevelando Lietuvių 
Pensininkų klubas per ižd.

A. A.

ALFONSUI STEPONAVIČIUI

mirus, jo žmonai ERIKAI, seserims, bro

liams, jų šeimoms ir artimiesiems reiškiame 

gilią užuojautą.

Zigmas Jakulis
Ada ir Antanas Kazlai
Luisą Morkūnienė
Rima ir Aleksandras Petrauskai

A. A.

ALFONSUI STEPONAVIČIUI

mirus, jo žmonai ERIKAI, seseriai JADVY

GAI, broliams ZIGMUI, EDVARDUI ir BA

LIUI bei jų šeimoms reiškiame gilią užuo

jautą ir kartu liūdime.

Stefa ir Vytautas
Vaikučiai

Aldona ir Juozas
Daniliauskai

Marceliną Žitkų, Dirvai pa
remti atsiuntė 25 dol., lin
kint sėkmės ir ryžto toliau 
tęsti tautinės minties ir lie
tuviškos vienybės idėjų 
skleidimą. Ačiū už paramą 
ir linkėjimus.

• Balfo Clevelando sky
riaus pirm. Ed. Stepas ir 
sekr. A. Puškoriūtė Dirvai 
paremti atsiuntė 25 dol., 
linkėdami, kad Dirva lan
kytų lietuvių namus ir 
džiugintų visus lietuvišku 
žodžiu dar daug daug metų. 
Ačiū už auką ir linkėjimus.

• Dr. K. Bobelis* Vliko. 
valdybos pirmininkas, pra
eitą savaitgalį buvo atvykęs 
į Clevelandą ir viešėjo pas 
dr. Danielių ir Romą Degė
sius.

• Jadvyga Budrienė, ak
tyvi visuomenininke Cleve
lande, atostogų buvo išvy
kusi į Athens, Georgia, kur 
šventes praleido pas savo 
dukrą dr. Gražvydą, profe
soriaujančią Georgia uni
versitete.

• Vasario 16 gimnazijos 
mokinė Rama Bublytė rašo, 
kad mokiniai sveikina Dir
vą su meile ir šypsena N. 
Metų proga.

• Henrikas ir Roma Ta- 
tarūnai užprenumeravo Dir
vą kaip kalėdinę dovaną Vi
dui Tatarūnui. Sveikiname 
naują skaitytoją.

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

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo federalinių 
mokesčių

TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.

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

Mylimai Motinai
A. A.

ADELEI MOCKAPETRIENEI 
mirus, dukrai BIRUTEI ir dr. EDMUNDUI 

JUODĖNAMS, šeimai ir artimiesiems reiš
kiame nuoširdžią užuojautą.

Stefanija ir Jonas Garlai 
Povilas Mikšys 
Julija Šalkauskienė

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

e

A. A.

ALFONSUI STEPONAVIČIUI
mirus, jo žmonai ERIKAI, broliams: ED

VARDUI, ZIGMUI ir BALIUI, seserims: 

STASEI ir JADVYGAI, jų šeimoms, gimi

nėms ir artimiesiems gilią užuojautą reiš

kiame.

Čiurlionio Ansamblis

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

Taupos kooperatyvo nariui

A. A.

ALFONSUI STEPONAVIČIUI 

mirus, jo žmoną ERIKĄ, seseris ir brolius 

giliai užjaučiame.

Taupos Kooperatyvo
Valdyba



DIRVA PIRMĄ KARTA LOS ANGELES!
DIRVAI 500 DOL.

Peter J. KiJda

Dr. Jokūbas Stukas, a. a. 
Peter J. Kilda testamento 
vykdytojas, pildydamas ve- 
lionies norą, skirstant pali
kimą lietuvių patriotiškoms 
organizacijoms ir laikraš
čiams, atsiuntė Dirvai 500 
dol.

Nuoširdžiai dėkojame.

MIRĖ DIPL. AGRON. 
VLADAS BUBLYS

Detroite gruodžio 28 d. 
mirė dipl. agron. Vladas 
Bublys, 83 m. amžiaus.

Nuiiūdime liko žmona 
Stasė, sūnūs inž. Romual
das ir arch. Algimantas su 
šeimomis.

Po gedulingų pamaldų 
palaidotas gruodžio 31 d.

• Dirvai su šventiniais 
linkėjimais atsiuntė aukas 
E. Matulevičienė, VI. šnio- 
lis, šenbergienė, V. Girnius, 
St. Džiugas, J. Pivoriūnas, 
kun. prof. dr. P. Ragažins- 
kas, A. Kalvaitis, dr. A. 
Butkus, A. Pimpė, K. Ban
dzevičius, M. Ambrose, dr. 
P. Budininkas, K. Bačaus- 
kas, S. Antanaitis, š. Va
liukėnas, VI. Civinskas, J. 
Juška, M. Kuraitis, Gr. Ken- 
ter, dr. A. Plateris, J. Ras- 
kauskas, H. žitkienė, J. 
Budreika, A. Simantis, Č. 
Tamašauskas.

Visiems nuoširdžiai dėko
jame už auką ir linkėjimus.

• Baltistikos studiją kon
ferencija, tema "Baltai už 
Pabaltijo ribų", įvyks š. m. 
gegužės 29-31 d. Wisconsin 
universite, Madison. Kon
ferenciją rengia AABS ir 
Wisconsino u n i v e rsiteto 
Baltistikos studijų centras.

A. A.

JULIUI POCIUI
mirus, jo pusbroliui inž. KAZIMIERUI PO

CIUI, Vilties draugijos valdybos vicepirmi

ninkui, ir visiems artimiesiems reiškiame

nuoširdžią užuojautą.

• Kelionė laivu Karibų 
jūroje, organizuojama ALT 
S-gos, susilaukė didelio pa
sisekimo. Užsiregistravo 32 
asmenys. Kelionė įvyks š. 
m. sausio 11-18 d. Linkime 
visiems smagios kelionės ir 
gero poilsio.

• ALT S-gos seimą, po 
ilgų svarstymų ir susiraši
nėjimo su skyriais, sutarta 
ruošti š. m. gegužės 24-26 
d. Los Angeles, Calif. No
rintiems važiuoti į seimą, 
papiginimą gauti lėktuvu, 
sutiko parūpinti ALT S-gos 
vicepirm. Vida Jonušienė. 
Plačiau apie tai bus pa
skelbta vėliau. Seimą glo
bos ALT S-gos Los Angeles 
skyrius, kuriam pirminin- , 
kauja Rūta Šakienė.

Tuo pačiu metu ten pat 
įvyks ir Vilties draugijos 
nariu susirinkimas.

♦ Ona Biežienė, ALT 
S-gos Tarybos narė, švenčių 
proga sveikindama Dirvą 
pridėjo auką 50 dol. Dėko
jame už linkėjimus ir auką.

• A. a. Jono Povilaičio, 
mirusio prieš 15 metų atmi
nimą pagerbdama, našlė 
Jadvyga Povilaitienė, gyv. 
Omahoje, atsiuntė Dirvai 
50 dol. auką.

Nuoširdžiai dėkojame.

• Juozas Dilys, gyv. Ka
nadoje, atnaujindamas Dir
vos prenumeratą, pridėjo 
auką 23 dol. kartu jis reiš
kia padėką dr. A. Budrec- 
kiui už jo straipsnį Dirvoje 
apie šio amžiaus "ragan- 
gaudžius" ir apgailestauja, 
kad mūsų veikėjai per ma
žai reaguoja.

• Beverly Shores Lietu
vių klubas, sveikindamas 
Dirvą su šventėmis, per V. 
Kasniūną atsiuntė ižd. M. 
Rulienės pasirašytą Čekj 25 
dol. sumoje. Ačiū už para
mą ir inkėjimus.

• V. Zmuidzinas, gyv. Ro- 
chestery, u ž p renumeravo 
Dirvą dr. Simui žmuidzi- 
nui, gyv. Columbus, Ohio. 
Sveikiname naują Dirvos 
prenumeratorių.

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirva

S.m. vasario 9 d
sekmadienį,

12:30 vai. p.p

Šv. Kazimiero
parapijos salėje

Solistės
REGINOS ŽYMANTAITĖS

KONCERTAS
Akompanuos Maestro CARLO FARIA

Bilietai $7.50. Moksleiviams veltui.
Koncerto pelnas skiriamas DIRVAI paremti

Rengia ALT S-gos Los Angeles skyrius
X

• Vacys Urbonas, siųsda
mas aprašymą apie Vliko 
seimą, įvykusi St. Peters- 
burge, Fla., pridėjo rengi
mo komiteto auką Dirvai 
paremti. Ačiū.

• Dirvos vajaus sąraše 
(Dirva nr. 45) pažymėti 
aukotojai Aleksandras ir 
Leonora Griauzdės, o turė
jo būti Aleksandras ir Ele
onora Griauzdės. Atsipra
šome.

PREMIJOS 
LAIMĖJUSIEJI 
MOKSLEIVIAI

"Kodėl aš turiu priklau
syti lietuviškoms organiza
cijoms?" šitokia tema litu
anistinių mokyklų auklėti
niams Amerikos Lietuvių 
Taryba buvo paskelbusi ra
šinių konkursą. Vertinimo 
komisija, susidedanti iš 
Juozo Plačo, Indrės Tijūne- 
lienės, Gailutės Valiulienės, 
Nijolės Nausėdienės ir Ma
rijos Smilgaitės premijas 
paskyrė: po 100 dol.: Aidai 
Bublytei ir Aldonai Bobely- 
tei, po 75 dol. Rimai Ješ- 
mantaitei ir Juozui Vilučiui,

■7

4

Sol. Regina Žymantaitė-Peters

PETERS

Dirvos 70 metų 
sukakčiai

paminėti vajus
Dirvos sukaktuvinio komiteto rengtos 

loterijos pelnas ............................
ALT S-gos Bostono skyrius ................
Chicagos Lietuvių Tautiniai Namai ... 
Ohio Lietuvių Gydytojų Draugija ....
Dr. Vytautas ir Aldona Mauručiai,

Chesterland, Ohio ........................
Marcelė Vaičienė, Santa Monica, Cal. .

50.00
25.00

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame.

50 dol. Dailei Grigaitytei, 
po 25 dol.: Inai šilgalytei, 
Elenai Tijūnelytei, Vaivai 
Vygantaitei ir Gyčiui Vy
gantui.

Premijų mecenatas — 
ALT informacijos direkt, 
kun. dr. Juozas Prunskis. 
Premijas laimėję mokslei
viai lanko šias lituanistines 
mokyklas: šv. Kazimiero

6,443.29
1,000.00 

100.00 
100.00

mok. Clevelande, vedėja 
Stefanija Stasienė, Dariaus 
Girėno mokyklą Chicagoje, 
vedėjas Juozas Plačas, Chi
cagos aukštesniąją mokyk
lą, direktorius Juozas Ma- 
silionis, Saulės mokyklą St. 
Petersburge, vedėja Marija 
Pėteraitienė, Donelaičio mo
kyklą Chicagoje, vedėjas 
Julius širka.
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