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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

TIKYBA IR POLITIKA
Kazimierinės ir kitokios mintys
Vytautas Meškauskas
Rašyti šia, sakyčiau, ‘pavo
jinga’ tema mane paskatino
ne tik entuziastiški atsiliepi
mai iš Romos. Girdi, kazimierines ‘iškilmes ir priėmimą pas
Popiežių reikia laikyti dideliu
laimėjimu LIETUVOS LAIS
VES SIEKYJE’ (Dirva, š.m.
kovo 8 d.). Ta proga pasi
džiaugta ir gautu palaimini
mu tautinių šokių šventei! San
Santykiai tarp politikos ir
tikybos šiandien linksniuojami
ryšium ir su kitais, daugiau
išgarsintais įvykiais. Štai šia
me krašte diskutuojama dėl
konstitucijos pakeitimo, lei
džiančio kolektyviai melstis
mokyklose, o Lenkijoje nau
jausius bruzdėjimus iššaukė
administracijos potvarkis nu
kabinti kryžius nuo klasių sie
nų. O jei dar pridėsime kovas
Libane bei savižudžius jau
nuolius Irako-Irano kare, tu
rime pripažinti, kad tie santy
kiai yra labai aktuali tema.
Kartais net pradedi būkštauti, kad jie mus grąžina į vidur
amžių Kryžiaus žygius prieš
kitaip tikinčius.
Galima suprasti nuvažia
vusių Romon maldininkų ne
tik religini, bet ir patriotinį
entuziazmą. Ar ne laimėji
mas, kad šv. Kazimieras Ro
moje buvo pristatytas kaip Lie
tuvos šventasis, lyg Vatikanui
pripažįstant mūsų nepriklau
somybę nuo lenkų. Pirmam
įspūdžiui praėjus turėsime tur
būt sutikti, kad šv. Kazimiero
pagerbimas daugiau negu
kitas įvykis kaip tik pabrėžė
jungtį tarp lietuvių ir lenkų jų bendrą tikybą, už kurios iš
laikymą jie kovoja iš esmės pa
našiom priemonėm. Tą jung
ti mes dažnai laikydavom sa
vo tautine nelaime, privedusia prie tautinio identiteto pa
miršimo ir pagaliau net kovų
su lenkais nepriklausomybės
laikais.
Prisimenant tuos laikus rei
kia pastebėti, kad ir tada reli
gija buvo smarkiai susivėlusi
su politika, ne tik santykiuose
su lenkais. Ironiška, kad Lie
tuvą valdę krikščionys demo
kratai vengė sudaryti konkor
datą su Vatikanu, nes jis pri
pažintų Vilnių lenkams, kas
Lietuvoje būtų labai nepopu
liaru. Konkordatą sudarė A.
Voldemaras, padaręs labai di
delių nuolaidų katalikų baž
nyčiai politiniais sumetimais.
Žiūrėkit, ne krikdemai, bet aš
susitariau su Vatikanu.
Religinis momentas neap
leido ir mūsų tremties politi
kos. Kaž kaip sutarta, kad
Vliką turi sudaryti krikščio
niška ir laicistinė grupių pen
kiukės. Ta proporcija buvo iš
laikyta ir vėliau, įsileidžiant iš
kiekvienos pusės po naują gru
pę.
Žodžiu, atgal žiūrint, reli-

gijos-politikos bendravimu
Lietuvoje džiaugtis netenka.
Jis nedavė nei vienai pusei
naudos. Ar tam reikia geres
nio įrodymo už faktą, kad
Krikščionių demokratų liku
čiai rado prieglobsti ne vie
nuolynų leidžiamuose laikraš
čiuose, bet socialistų NAUJIE
NOSE!
Aišku, kad - jei politiką lai
kyti galimybių išsaugojimo
menu - reikia laukti, kad jis
niekados neatsisakys pasinau
doti tikėjimu, kurio galutina
galia yra už šios ašarų pakal
nės ribų. Aplamai imant, ti
kyba klesti, kai su neteisybėm
negalima kovoti politinėm
priemonėm. Kažin ar Lenki
ja šiandien būtų toks katali
kiškas kraštas, jei turėtų lais
vesnį rėžimą. Dėl ko ten kilo
paskutinės riaušės? O gi dėl
administracijos įsakymo nuo
žemės ūkio mokyklos sienų
nukabinti kryžius. Ironiška,
kad tai sutapo su bandymais
Amerikoje leisti kolektyvias
maldas mokyklose.
Tačiau
čia dėl to niekas nenori kariau
ti, o Lenkijoje pasiryžta - jei
ne aukoti savo gyvybes, tai tik
rai padėti mažesnes aukas,
kaip netekti diplomų. Kryžius
ten tapo ne tik religiniu, bet ir
politiniu simboliu.
Panašiai ir Lietuvoje, kur
politinės laisvės trūkumas ver

Lietuvos Nepriklausomybę minint JAV senate 1984 m. vasario 21 d. Iš kairės:
Amerikos Balso vadovas Alfonsas Petrutis, dr. Kostas Jurgėla, Gražina Krivickienė, Alto
vald. narys Mykolas Prancevičius, Lietuvos Diplomatijos Šefas dr. Stasys Bačkis, sena
torius Charles H. Percy, Vliko vicepirmininkas dr. Domas Krivickas, Alto vald. narys
Petras Bučas, Vliko reikalų vedėja Margarita Samatienė, dr. Jonas Genys, Juozas
Laučka.

čia kovoti už teisę išpažinti
savo religiją kaip pagrindinę
žmogaus laisvę, kurios nepa
naikino net ir SSSR konstitu
cija. Žinia, laisvė nėra dali
nama. Religinė laisvė gali il
gainiui vesti ir prie politinės
nepriklausomybės, bet Lenki
jos pavyzdys moko bent šiuo
(Nukelta į 2 psl.)

RAŠYTOJUI KAZIMIERUI BARĖNUI

PASKIRTA LITERATŪROS PREMIJA

Lietuvių Bendruomenės 1983 m. literatūros premija
$3000 š.m. kovo 18 d. vertinimo komisijos paskirta Anglijoje
gyvenančiam rašytojui KAZIMIERUI BAKENUI už jo
vėliausią romaną ‘Beragio ožio metai’ bei už bendrąjį įnašą į
lietuvių literatūrą.

i PREZIDENTUS KANDIDATUOJA
JAU TIK TRYS DEMOKRATAI
Po praėjusios savaitės, vad.
‘didžiojo antradienio’, iš demo
kratų pretendentų į Baltuo
sius rūmus iškrito J. Glenn ir
G. McGovern. Beliko tik mū
sų anąkart minėtieji - W. Mon
dale, G. Hart ir J. Jackson.
Bet pastarasis nė nesitiki lai
mėti nominaciją. Jo tikslas su
sirinkti kiek galint daugiau jį
remiančių delegatų, kad jis
pats turėtų konvencijoje dau
giau įtakos, kada ten bus galu
tinai formuluojama rinkiminė
platforma. Apie kitus du kan
didatus, atšaukdamas savo
kandidatūrą, G. McGovern
pareiškė, kad jie abu esą jam
lygiai priimtini, nes jo ir jų pa
žiūros sutampančios. Jis rem
siąs tą, kuris būsiąs nominuo
tas.
Partijos veteranams, kurie
balsavimo teisę gavo be rinki
mų ir kurie galvojo, jog W.
Mondale labai greit nurungs
savo varžovus, buvo staigme
na, kada netikėtai iškilo G.
Hart, sumaišęs visą strategų
planą. Praėjusią savaitę, po
vad. ‘didžiojo antradienio’
rinkimų, G. Hart buvo laimė
jęs devyniose valstijose. Tuo
tarpu W. Mondale, smarkiai
nugalėtas Naujojoje Anglijoje,
šiek tiek atsigavo pietuose,
penkiose valstijose. Tuo metu
surinkti balsai dalijosi taip:
Mondale - 301, Hart - 164 ir
Jackson -34. Šie skaičiai ne
trukus keisis, nes praėjusį sa
vaitgalį ir šią savaitę delegatų
rinkimas buvo sparčiai tęsia
mas.
NBC televizijos tinklo ap

žvalgininkai daro išvadą, kad
Mondale ir Hart varžybos gali
būti kietos ir užsitęsti iki pat
konvencijos, nei vienam nei
kitam nesurenkant reikalingos
daugumos - 1,967 balsų. Jau
dabar paaiškėjo, kad už de
mokratus balsuojąs blokas ski
lo pusiau: Hart pusę laiko jau
nuomenė, profesionalai, baltmarškiniai demokratai ir ne
partiniai, o Mondale nuo di
desnio pralaimėjimo sulaikė ir
toliau laimėti padeda unijų va
dai, jų paklusę darbininkai,
pensininkai ir biednuomenė visi užkietėję demokratai.
J. Jackson kandidatavimas,
atnešęs jam du trečdalius juo
dųjų balsųpietinėse valstijose,
aiškiai pakenkė Mondale, ku
ris tenai tesurinko tik likusį
trečdalį ir tai
beveik vien iš
senesniųjų žmonių. Tuo tar
pu Glenn atitraukė mažiau už
kietėjusiųjų demokratų ir par
tijai nepriklausančių balsų
nuo Hart. Jam iškritus, Hart
padėtis gali pagerėti.
Demokratinio bloko skili
mas, kaip pastebi Washington
Post, galįs turėti ir gilesnių
pasėkų. Jeigu abiejų kandi
datų dvikovė užsitęsianti ir pa
griežtėsianti, esą galima lauk
ti, kad nė vienas iš jų nepa
jėgsiąs konvencijoje to skilimo
suklijuoti, vienas kitą išvargi
nę ir nunuoginę. Pralaimėju
sio šalininkai galį atiduoti sa
vo bal as už Reaganą. Tam iš
vengti, galįs iškilti ir trečias
asmuo, šiandien net nemini
mas.
(Nukelta į 2 psl.)
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SflvomnĖ PouTiįgs^^
Demokratai rikiuojasi priešrinkiminei kovai, bet kas bus vadas
_______

- dar neaišku. — Kryžių karas Lenkijoje.

Vadinamas ‘Super Tuesday’, kada keliose valstijose
vieną ir tą pačią dieną įvyko
pirminiai rinkimai, dar neda
vė aiškaus atsakymo, kas bus
demokratų kandidatas j prezi
dentus. Atrodo, kad Colorado
senatorius Gary Harty yra rin
kikams patrauklesnis, tačiau
anksčiau pirmavęs buvęs Carterio viceprezidentas Walter
F. Mondale gali pasirodyti,
bent jo paties nuomone, sun
kiai nugalimas pramoninėse
valstybėse: New Yorke, Illinoise, Michigane, Californijoje, kur yra stipresnė jį palai
kančių darbininkų unijų or
ganizacija. Apytikriais duo
menimis per ligšiolinius pir
minius rinkimus Mondale su
rinko apie 270 delegatų, o
Hart - apie 200. Partijos kan
didatui j prezidento postą rei
kia turėti konvencijoje 1,967
balsus. Jei nei vienas kandi
datas tiek nesurinks - kova
vyks pačioje konvencijoje San
Francisco mieste, birželio 1619 dienomis.

Tikyba ir politika...
(Atkelta iš 1 psl.)
tarpu kovą už religinę laisvę
nesujungti su pastangom at
gauti nepriklausomybę. Man
rodos, kad panašių pastangų
gali pastebėti ir tremties veik
loje.
Palyginimui dar sustokime
prie dabar Amerikoje kilusio
triukšmo dėl viešų maldų val
dinėse mokyklose. Turime at
siminti, kad maždaug iki
1880 metų šis kraštas buvo lai
komas protestantišku. Nuo ta
da padidėjusi įvairių tautų
imigracija pavertė jį daugelio
tikėjimų šalimi. Kultūrinis ir
religinis pluralizmas vertė
daugiau paisyti valstybės at
skyrimo nuo bažnyčios doktri
nos. Tokia linkmė buvo ap
vainikuota 1962 m. Aukščiau
sio Teismo sprendimu, drau
džiančio mokyklose kolekty
viai melstis. Ne dėl to, kad
maldos kenktų vaikams, bet
kad neleistų vienai religijai ir
jos papročiams nustelbti kitas.
Nors JAV-bėse tik 40% pa
sisakė reguliariai lanką baž
nyčias, sinagogas ar kitus mal
dos namus, už maldas mokyk
lose pasisakė 75%. Tai buvo
gera proga prez. Reaganui,
artėjančių rinkimų proga,
įgyti daugiau populiarumo. Į
klausimą, kodėl prezidentas
pats taip nedažnai lankosi pa
maldose, jo spaudos sekreto
rius paaiškino, kad Reaganas
nenorįs trukdyti kitų maldi
ninkų susikaupimo maldai.
Iš tikro, visa eilė dvasinin
kų nėra to pasiūlymo šalinin
kai, tarp kita ko nurodydami
Mato evangelijos vietą, kur
Kristus savo pamoksle nuo kai
no mokė melstis ne tam, kad
kiti matytų. Bet, žinoma, pas
politikus visados nusveria po
litinis momentas. Kongresas
ne tik pradeda savo posėdžius
įvairių tikybų dvasininkų
INVOKACIJOM - tiesa, pa
prastai tuščioje salėje - bet net
moka algas savo kapelionams.

Apskritai imant, JAV rinki
kai nesibaido naujų kandida
tų ir nelabai pasitiki partijų
aparatų favoritais. Per pasku
tinius penkiasdešimt metų
rinkimų rezultatai labai daž
nai niekais paversdavo visus
‘žinovų’ pranašavimus, pra
dedant invalido Roosevelt per
rinkimu. Nedaug kas tikėjosi,
kad rinkimus laimės Trumanas, Kennedy, Lyndon Johnson, Carteris ir net Reaganas.
Hart’o šūkis, kad kraštui rei
kia naujų idėjų ir veidų, atro
do bus patrauklus, nors iš tik
ro jis nedaug jaunesnis už
Mondale ir jokių ypatingų
naujų idėjų nepaskelbė.
Reikia apgailestauti Ohio se
natoriaus John Glenn nepasi
sekimą. Atrodo, kad jis turėjo
daugiau šansų nugalėti Reaganą negu kiti demokratų kan
didatai, jei laikyti, kad dabar
rinkikai yra daugiau konser
vatyviai nusiteikę negu anks
čiau ir kad ūkiškai jiems seka
si. Tačiau per pirminius rinki
mus - ir net partijos konvenci
joje - vyrauja daugiau ‘kraštu
tiniai’ elementai, partiniai en
tuziastai. Kandidatas turi pir
miausia jiems įtikti; tik išrink
tas partijos kandidatu jis pra
deda krypti į ‘nuosaikesnę’
pusę, kad patrauktų ne tik
partinius šalininkus. Tiems
Glenn atrodė per pilkas, die
vobaimingo skauto tipas. Nors
tos kvalifikacijos turėtų būti
tinkamos, rinkikai bent pir

_______

miniuose rinkimuose pasisako
už didesnį teatralinį talentą
turinčius.
Įdomu, kokią rolę toliau su
vaidins Jesse Jackson, kuris
Alabamoje surinko kiek ma
žiau juodųjų balsų negu ten
laimėjęs Mondale. Prieš Jacksoną balsavę juodieji aiškinosi,
kad Jacksonas vistiek negali
laimėti, tai kam už jį balsuo
ti - geriau pasirinkti vieną iš
pirmaujančių kandidatų. Ta
čiau Jacksonas galėtų suvai
dinti nemažą vaidmenį kon
vencijoje, jei nė vienas kandi
datų nesurinktų reikiamų
1,967 balsų. Tuo atveju jis su
savo šalininkais galėtų dau
giau išsiderėti iš to, kuriam jo
šalininkų balsai būtinai reika
lingi.
• ••

Tuo tarpu Lenkijoje toliau
tęsiasi kryžių karas. Vyriau
sybė nenori atsisakyti princi
po, kad valdinėse mokyklose
nebūtų kryžių ant sienų, nors
daugelyje mokyklų jie yra ty
liai toleruojami. Pagal vyriau
sybę - mokyklos Lenkijoje yra
pasaulietiškos ir kaip tokios
neturi turėti religinių simbo
lių. Tuo tarpu bažnytinė hie
rarchija laikosi pažiūros, kad
kryžiai turėtų pasilikti ant kla
sių sienų ir net naujai iškabin
ti, jei to pageidauja bendruo
menė, kurioje yra mokykla.
Įdomu, kad vyriausybė iki šiol
neprieštaravo, jei ligoninėse
virš pacientų lovos ant sienų

‘Arpber Holidays”
1984 M. EKSKURSIJOS
Į LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO
BALANDŽIO 18—$1114.00
GEGUŽĖS 9
—$1114.00
GEGUŽĖS 14 —$1335.00
GEGUŽĖS 30 —$1361.00
BIRŽELIO 11 —$1315.00
BIRŽELIO 18 —$1528.00
BIRŽELIO 20 —$1361.00
SPALIO 3 —

LIEPOS 9
— $1618X10
LIEPOS 18-------- $1361.00
RUGPIŪČIO 1 —$1361.00
RUGPIŪČIO 13 — $1528.00
RUGSĖJO 5
—$1361.00
RUGSĖJO 17 —$1127.00
RUGSĖJO 26 —$1142.00
$1268.00

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs
maršrutai — Vilnius, Ryga, Talinas, Maskva, Le
ningradas.

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AME
RIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu
mokesčiu. Grupes lydės vadovai.
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite
1-800-722-1300 (Toli Free)

■ Iš kitos pusės
Kovo 2 d. NAUJIENOSE Antanas Marma paskelbė origi
nalų civilizuoto papročio - apie mirusius gerai ar nieko - aiš
kinimą:
*... pagal Dievo patvarkymą, kaip visi žinome (ir M. Gu
delis? - vm), yra Dangus ir pragaras. Dievas už gerus dar
bus Dangumi moka, o už blogus pragaru baudžia, tad
blogus darbus ir nenorime minėti ...’
Specialia jam suteikta Dievo malone Marma, atrodo, pra
gare mato prezidentą Antaną Smetoną, su kuriuo susijusios
nelemtos praeities ‘geriau būtų neminėti’. Todėl jis pasipik
tino rengiamais A. Smetonos minėjimais. Girdi, nutylėjimas
blogų darbų yra istorijos klastojimas.
Paliekant pomirtinį gyvenimą nuošalyje, iš kitos pusės ten
ka pastebėti, kad - gerai ar blogai - Smetonos iš Lietuvos isto
rijos negali išbraukti, nors Marmai tame pačiame Naujienų
Nr. talkininkauja vedamasis, kuriame, aprašant Vasario 16
dienos signatarų fotografiją, pastebima:
‘Salia dr. Basanavičiaus, kairėje jo pusėje, atsisėdo tuoMETINIS BANKO TARNAUTOJAS Antanas Smetona...’,
nors kitų signatarų užsiėmimas nepažymėtas, tarytum tie
galėjo išgyventi iš lietuviškos politikos. Nenuginčyjamas fak
tas, kad tie kiti, taip NAUJIENŲ iškelti, signatarai pirmuoju
prezidentu visdėlto išrinko ne ką kitą, bet tą ‘banko tarnau
toją’, o kai visuotinas nusivylimas parlamentariniu režimu
privedė prie gruodžio 17 d. perversmo, seimo dauguma vėl jį
išrinko prezidentu. Už jį tada balsavusių krikščionių demo
kratų atstovų pyktį vėliau iššaukė jų pačių nesugebėjimas
perimti valdžią tik sau! Kur jie dabar - danguje ar pragare palieku spręsti tam kvalifikuotam Marmai.
Iš viso negalima įvertinti atskiro žmogaus, neatsižvelgiant
į susidariusias visas aplinkybes, labai dažnai padiktavusias
vienokį ar kitokį elgesį. Marma, pvz. nurodo, kad Lietuvos
generolai gaudavo milžinišką atlyginimą palyginti su ...
kaimo bernais.
Lietuvoje tačiau nebuvo tik generolai ir bernai. Ar kelių
generolų ir karininkų atlyginimas iš tikro buvo teisingas ar
ne, geriau galima būtų spręsti jį palyginus su kitų luomų kunigų ir prekybininkų pajamom, čia sakytume - su civiliu
sektorium, nors kunigai šalia algų dar turėjo kitų pajamų
šaltinių.
Pažinimas tikros istorijos gali praversti ateičiai, bet tai,
žinoma, reikalauja daugiau bešališkumo, gerų norų ir
pastangų, negu čia žemėje kieno nors pasiuntimas dangun
ar pragaran.
(vm)

būtų pakabinti kryžiai ar šven
tieji paveikslai, jei kiti palatos
pacientai tam neprieštarauja.
Kadangi nei vyriausybė, nei
Lenkijos katalikų primas
Glemp šiuo metu konfronta
cijos nepageidauja, kilęs kon
fliktas kaip nors bus pamirš
tas.

JAU TIK TRYS
DEMOKRATAI...
(Atkelta iš 1 psl.)
Respublikonams, atrodo,
būtų maloniausia lapkričio
mėn. rinkimuose matyti W.
Mondale
Prieš vad. ‘didįjį antradie
nį’ Atlantoje buvo suruošti de
batai, kuruose dalyvavo visi to
meto penki kandidatai. Mode

ratorius J. Chanchelor iš
NBC jiems davė klausimus,
ką kiekvienas jų - būdamas
prezidentu ir pažadintas ant
rą valandą nakties - įsakytų,
jeigu JAV teritorijoje būtų pa
stebėtas čekoslovakų keleivinis
lėktuvas, skrendąs JAV gyny
bos būstinės Colorado Springs
kryptimi. G. Hart atsakymas
buvo ‘numušti, jeigu jame
skristų uniformuoti, neliesti jeigu civiliai’. W. Mondale
irgi jam pritarė, tik pastebėjo,
kad pats klausimas esą kvai
lokas. Tiesa, klausimas kvai
lokas, bet ir atsakymas nebu
vo gudrus.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

Help Us Bring Christ
Closer to Our Times

Iš Massachusetts ir Kanados: 1-617-268-8764.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL
SERVICE, INC.
MEM8ER
393 West Broadway
P. O. Box 116,
South Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764

be a StKler of

OUR LADY 0F THE GARDEN
IN A TRADITIONAL LIFE OF

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms —
sutvarkom dokumentus.
PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT
TO CHANGES. REGISTERED TRAVEL AGENT įį TA 0324

• Community llfe
• Teachlng

•Sočiai work
•Pastotai work

IN THE COUNTRIES OF...

• Italy
«Spain
• South Amcrica •India
For more Information call or wrtte vocation dlrectress

SBTERS 0F OUR LADY 0F THE GARDEN
67 Round HUI Road Middhtoum, Ct. 06457 - Tai. (203) 346-5765
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Nenutrūkstamos kovas ir laisvės
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MAŽOS LIETUVIŲ KOLONUOS
PAVYZDYS DIDŽIOSIOMS
Tolimame, karštame, va
kariniame Venezuelos krante
esančiame Maracaibo mieste,
gyvena 5 lietuvių šeimos.
Iškaičius ir visą Zulijos valsti
ją, kurios sostinė yra Maraca
ibo, priskaičiuojama iki be
veik 10 šeimų, daugumoje
mišrių.
Venezuelos LB Maracaibo
apylinkės valdyba kasmet Va
sario 16-sios proga pravesdavo
pusės valandos radio progra
mą, kurią išgaudavo ir paruoš
davo valdybos narys, poetas ir
inžinierius Alfonsas Paulaus
kas. Šiemet valdyba nutarė
praplėsti savo veiklą ir prasi
veržti j vietinį svarbiausią
dienraštį ‘Panorama’. Gausių
provincijos dienraščių tarpe
Panorama yra stipriausias. Jis
susideda iš keturių dalių, api
ma kasdien 76 puslapius ir
aptarnauja gana stambų va
karinių Venezuelos valstijų
plotą. Norint užpirkti tokia
me dienraštyje ketvirtį pusla
pio, dargi pirmoje (politikos)
dalyje, reikia pakloti atsakan
tį skaičių tūkstantinių. ,
- Kaip Jūs, vos keli būdami,
tokią sumą surinkote? - klau
siau šiomis dienomis Maracai
bo LB Valdybos pirmininko
Vytauto Korsako.
- Labai paprastai. Pasakė
me ‘vyrai, reikia pinigų’ ir su
dėjome kiek reikia. Taip visa
da pas mus būna. Niekas ne
siginčija, telefonais sutariame
ką darysime ir apskaičiuoja
me kiek kainuos, kiek kuris pi
nigo duos. Posėdžiaujame te
lefonais, nes kiekvienas mūsų
turi po keletą linijų įstaigoje,
tai su keliais telefonais iš karto
visi drauge kalbamės - tas ant
vienos linijos, tas ant kitos,
kartais ragelius suglaudžiame
ir sutariame greitai.
Kiek supratau, technišką
skelbimo paruoširho darbą at
liko du inžinieriai - brėžinius
paruošė inž. Linas Mažeika, o
tekstą - inž. Alfonsas Paulaus
kas. Judviejų darbo rezulta
tai išėjo pasigėrėtini. Didokas
skelbimas prasidėjo žodžiais
‘LIETUVA nori būti laisva’.
Sekė aiškus žemėlapis, vaiz
duojantis ir Lietuvą atskirai,
ir Lietuvos padėtį Europoje.
Tęsėsi, lyg geografijos vadovė
lyje duotu, trumpu pagrindi
nių duomenų sąrašu (kv. km.,
gyventojai, sostinė ir t.t.) bei
labai trumpas svarbiausių is
torinių datų sąrašas. Po to,
atskirai, pastatyta skaitytojui

penki klausimai. Pvz. ‘Kodėl
galinga valstybė (SSSR), turin
ti beveik begaliniai didesnę ka
riuomenę už mažąją valstybę
(Lietuvą), ją užėmė invazijos
būdu ir laiko užimtą?’ Arba ‘Kodėl galingos valstybės
(SSSR) pajėgos be perstojo
bando negailestingai sunaikin
ti, sutriuškinti, įveikti ir nutil
dyti visomis priemonėmis kukios tik yra įmanomos, šauks
mą, veiksmus ir judesius ma
žos tautos (Lietuvos) gyvento
jų daugumos, kai šie teprašo
duonos, teisingumo ir laisvės?’
Po penkių panašių klausimų,
didelėmis raidėmis duodams
atsakymas: tai TODĖL LIE
TUVA IR SAUKIASI LAIS
VES.

Skelbimą pasirašė: ‘Zulija
valstijos Lietuvių Bendruo
menė’.
Mums, sostinėje gyvenan
tiems, toks skelbimas išėjęs
svarbiausiame provincijos
dienraštyje, buvo staigmena.
Kai vienas venzuelietis apžiū
rėjęs skelbimą man pasakė ‘tai
yra pavyzdys, kaip reikia dirb
ti’, aš beveik užpykau. Ar tai

Po įvairių persitvarkymų ir
persiorganizavimų 1955 me
tais, VLIKas įsikūrė JAV.
1964 metų VLIKo apsijungimo protokolu, VLIKą sudaro
15 grupių ir veikia kaip sei
mas, kviečiamas kasmet vis
skirtingoje lietuvių kolonijoje.
Taryba šiuo metu kas du mė
nesiai posėdžiaujanti Chicago
je ir Valdybos buveinė yra
Washingtone.
Užeina kartais rašalo ar
spaudos dažų audros, ypač
renkant naują VLIKo Valdy
bos pirmininką. Nevisada jos
būna tolerantiškumo ribose bet, juk tai dažnas rinkimų pa
žymys. Tačiau darbas VLIKe
nenutrūksta. Ir šiandien, taip
kaip ir pradžioje per 40 metų,

reiškia, kad mes - sostinėje nemokame dirbti? - Kodėl
tau taip atrodo? - šokte šokau
ir čia pat pastebėjau, kad venezuelietis sakė tiesą. Skelbi
mas buvo gerai išplanuotas,
vaizdus, aiškus, pritaikytas
skaitytojų psichologijai.
Maracaibo apylinkės pirmi
ninkas porą dienų vėliau man
pasakojo:
- Mus nustebino nepapras
tai gausūs žmonių atsiliepi
mai. Daug pažįstamų skam
bino telefonu ir sveikino. Va
kare, nuėjus į įprastą mūsų
klubą, daug kas atnešęs kiše
nėje iškirptą skelbimą man jį
rodė. Žmonės pritarė ir sveikono. Dabar ruošiamės toliau
ta kryptimi dirbti, nes atrodo
kad verta.
- Iš kur pinigą imsite? - nu
stebau.
- Sudėsime. - Trumpai at
sakė Vytautas Korsakas.
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LITUANIA Qusieerre LIBRE

RASO06 GENERALES
Aroa: 65 200 Kdornoiroscuadrados
Temperatūra modia anual 6“ C.
PoUauon: 3215.000 an 1939
2 917 >X> ea 1964
3.050.000 U 1967
Capuai: Vtiruu*.
Bandūra: Tr»s franįai horuonulor do ryual ancho
amartBorosderojo
l«l>oma Libuno

CRONOLOCIA
1251 So comoitda d Ejtado Lituano.
1392 1430 Epoca da granoaza. la* Iron teras dd Estado
Lituoto t>an dėl MarBJiuco N MarNoęro
1569-1795 Maneoaaanidad Poiaco Lituana
1795-1915. Laimam bajo dominacion ruia
1915 t9)8: Utuania bajo ocupactost alamana.

1918 KesUuracion Jo b liidependencM do Ltruacu. Įfebrero 16)
1940 U ’JRSS tnr.rJo mdiumeetea UoiaaU O«uo 15)
l<M0 Lituaiua «s mcorporada a h fuect* a b URSS. (agoato 3).
1941 Rovueiu armada contra lai f nonas da ocupacMn do h ’JRSS,
y reruurandn <M ?i4xorno lituano. (Juruo 23)
1941 1944 Lituama bajo ocupeckm atamano.
1944. La URSS vuofro a inaadlr a Lituosiu
1944-1952 Guano do ępomlbo oontra lai fuonas do ocupacion do h
URSS.
1952 a la Iccha Retnirncu da »ano» bpos a los (uonaa do ocupante ds
U URSS Tedas eibe onfrentadae y rvdunda* poc h fru.
crual, minucuaa y aoaaailadora oprenėn da la fueru nu
liui pciicuca y pubbdtana do b URSS.

ACASO UH PAIS ENORME. Y MUY PODEROSO (LA URSS) PUk-DE ANEXARSE IMPUNEMENTE A UN PAIS PEQUENO (LITUA
NIA). PCKOUE... .
• EI pais podnroao. quo liene fucraas mtlium mfiniunionio lupmurt-s a las dol pan perjucno (LITUANIA), lo haya utvadado v ocupado’
• Ea ei pais peąuoAo Ktfutęado (LITUANIA), austo u na nunerta muy poqum.» do
ciadadancc quo m crao reproeenutive dol puebto
htuafto y que ■ siento muy a fusto sirrbndoh an forma tncondicsonai a hs doctnnas y mandato* dai pats podorooo invaaor (URSS)’
• Ei pats podorooo r invaaor h (URSS), pragota y pubikcila a mos no podtr qut. bajo su gobiamo ta geeit dai pais paąuaAo sojuzęado
(LITUANIA), otoo mijor qua a vtnera llbre do su opreuon y do wi doclnna*?
• Las hienas dd pats pcdomao y oprosor la (URSS). tratan pormanmto o implxabitmenie do oitorminar. dariniu, reducsr y sibnciar por
todoa k» madios poutta los 90(00. acoonos y inooinuontos dr las mayonat dd puobio d«4 pan peųuedo aopugado (LITUANIA), q-jo
padori y rodaman paa. joracU y ubortad ’.
• Loa ctudadanoa qo* on ei rasto dol mundu conecen da la injusticM qu« se cometocon e) pa u poquofi o nojuzgado (LITUANIA) nocvoo
un con kw suficiontrs lecursco (ir>nu<m-.ia-. dinaro, podrr) ųuc ux> ncvaurio-. Iioy on dw. pa<* ertai y mamonos permanontemonto
vi«a U dama, b hu, do una opUuOc publKa que conosca do la opreuon. do1 dolor. dėl •.aifrunieMo. do b iRįviūcu. do la oobdad on qoo
u debaou, on que langmdacc. ei puobio do la necion poquoda sojuzooda (LITUANIA)’

Žį,LITUANIA

LIBERTAD
LA TOMUNIDAD IJTIJANA DĖL LSTAOO ZULIA

VLIKas neša tą pačią atsako
mybę ir įsipareigijimą paverg
tai, okupuotai Lietuvai ir jos
žmonėms. Pagarba ir įverti
nimas jo darbo priklauso VLI
Kui.
Bet laisvė ir laisvės kova lais
toma. Ir VLIKo kelias lydėtas
ir lydimas aukų. Liepojos ka
lėjime sėdėjo VLIKo pirmasis
pirmininkas prof. Steponas
Kairys-Kaminskas, Nepriklau
somybės akto signataras ir jį į
Švediją bandęs išvežti dr. Al
girdas Vokietaitis, VLIKo ir
Laisvės Kovotojų s-gos atsto
vas užsieniui. Kacetus praėjo
ištisa eilė VLIKo narių ir jam
pagelbą teikusių. Vokiečių kacetuose žuvo Iz. Kurklietis,
Aleksandras Viršila, Antanas
Rudokas, kun. Lipniūnas, inž.
Sapalas ir daug kitų. Jų auka
įpareigoja ir mus tesėti laisvės
kovoje.
Partizanų judėjimas, prasi
dėjęs 1944 metais, truko dau
giau negu dešimtį metų. Tas
judėjimas buvo beveik visuo
tinas. Jis apėmė visą tautą.
Partizanų eilėse daugiausia ko
vojo ūkininkų ir darbininkų
vaikai. Partizanai buvo įvai
riausios profesijos ir amžiaus karininkai, tarnautojai, stu
dentai, darbininkai ir net vy
resniųjų klasių gimnazijos mo
kiniai. O taip pat jų eilėse bu
vo ir nepriklausomybės karų
dalyvių ir dvasiškių.
Partizanai pradėjo organi
zuotis pirmiausia Žemaitijoje,
apie Plinkšius. Čia susispietė
pogrindžio Lietuvos Laisvės
Armija ir Lietuvos Laisvė Ko
votojų S-gos nariai, pasitrau
kę iš rytinės Lietuvos. Vieni
jų įsijungė į kpt. Jatulio vado
vaujamus pulkus, kiti susispietė miškingesnėse Žemaitijos
vietovėse, pasivadindami save
vanagais.
Vėliau, partizaniniam ju
dėjimui išsiplėtus po visą Lie
tuvą ir apsijungus į apygar
das, buvo priimtas bendras
partizanams pavadinimas laisvės kovotojai.
Partizanų kova buvo žiauri
ir negailestinga. Partizanų su.
sidūrimai su istrebiteliais ir ka
riniais daliniais buvo drąsūs.
Jų padaryti nuostoliai priešui
būdavo keleriopai didesni, ne
gu savi nuostoliai. Kai kurios
partizanų kovos vietinių žmo
nių tarpe pasidarė legendarinės.
Bet jau 1952 metų viduryje
kolchozams Lietuvoje apjun
gus virš 90% visų ūkininkų,
partizanų egzistencija pasida
rė problematiška, pradėjo silp
nėti. Antroji partizanų silpimo priežastis - nusivylimas
vakarais.
Prieš partizanus priešas nau
dojo žiauriausius metodus - iš
mesdami miestelių turgaus
aikštėse žuvusiųjų partizanų
lavonus, juos įvairiausiai pro
vokuodami, partizanų vardu
atlikdami žudymus ir plėši
mus.
Partizaninės kovos pareika
lavo 50,000 žuvusių laisvės ko
votojų. Tai kol kas lietuvių
tautos didžiausioji auka žuvu
siais.
Mūsų rašytojai čia, išeivijo

je, yra atkreipę partizaniniam
judėjimui dėmesį: J. Dauman
to, B. Brazdžionio, J. Griniaus,
A. Landsbergio, V. Alanto ir
kt. kūriniais. Tačiau jie para
šyti dar prieš 1960 metus, o
dabar - tyla. Gal tik retkar
čiais vienas kitas straipsnis ar
straipsnelis pasiskardena. Tik
skautai ir šauliai savo vienetų
pavadinimuose tą prisimini
mą išlaiko. Turbūt tai perpatriotiška tema?
Tad šiandien, lenkdami gal
vas prieš tuos tūkstančius žu
vusių laisvės kovotojų, mes ti
kime, kad jų auka neveltui
buvo sudėta. Neverkšlenda
mi - ir jokiu būdu nepamirš
dami jų - talkinkime laisvės
kovai, nes jie buvo ir yra tos
kovos neatskiriama dalis, o jų
rezistencinė kovos dvasia te
gyvena mumyse dar ilgą laiką.
Jau dvi kartos pražygiavo,
daug pakaitų įvyko per tuos
40 metų. Ir Lietuvos byla ne
sustojo vietoje. Paskutiniuoju
metu ji pasidarė aktualesnė
ne tik čia, bet ir Europoje.
Amerikos kongreso rezoliuci
jos, Europos parlamento rezo
liucijos, 100 kongresmanų ir
senatorių laiškas Brežnevui,
pareiškimai ir propaganda
Belgrado ir Madrido konfe
rencijose, Reagano pareiški
mai ir nedviprasmiški pasisa
kymai bolševikų adresų, bei
visos kitos padažnėjusios ap
raiškos yra, kad ir mažos, proš
vaistės mūsų kenčiančiai tau
tai.
Mes turime stengtis ir visą
daryti, kad tos apraiškos toly
džio vis didėtų. Per tuos 40
metų daugumas gerai asme
niškai įsitvirtino. Beveik visų
ekonominės sąlygos žymiai pa
gerėjo, bet... Lietuvos okupa
cija vis ta pati. Tokia pat žiau
ri, naikinanti visą kas indivi
dualu ir lietuviška, klastojanti
mūsų tautos istoriją ir ekono
miškai alinanti mūsų žmones.
Iki dabar mes esame liudi
ninkai nenutrūkstamos kovos:
partizaninis judėjimas, LK
Bažnyčios Kronika leidžiama
jau 12 metų, visa kita pogrin
džio spauda, Kalantos suside
ginimas, Kudirkos šuolis į lais
vę, daugybė įkalintų už žmo
gaus teisių gynimą - vėliausie
ji jų kun. Svarinskas ir kun.
Tomkevičius. Tai vis ženklai
Lietuvoje negęstančio pasiprie
šinimo, kovos už laisvę. Ir mes
privalome jungtis į tą kovą,
nes gyvename laisvame kraš
te. Tai yra ne tik mūsų privi
legija, bet ir pareiga.
Manau, kad savo buvimą
kaip egzilai geriausiai įpras
mintume, jei įsisąmonintume,
kad būtinai visiems reikia 1. Jausti pareigą ir dalyvau
ti visiems aktyviai lietuviška
me gyvenime,
2. Remti ir organizuoti pa
ramą lietuviškam darbui,
3. Nesierzelioti, bet jausti
pagarbą vieni kitiems,
4. Nepamesti vilties ir tvir
tai tikėti Lietuvos prisikėlimu.
Trumpai kiekvienu iš šių
keturių punktų.
Pirmasis - jaust pareigą ir
dalyvauti visiems aktyviai lie-

(Nukelta į 4 psl.)
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Philadelphijos tautininku veikla

Vasario 16 minėjime New Yorke. Iš kairės: ALT skyriaus pirm. inž. Algis Sperauskas
Milda Sperauskienė, Rūta Dragunevičiūtė, William Vendice, Janina Simutienė, Christopher Peters, Regina Zymantaitė-Peters ir Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis.
L. Tamošaičio nuotr.

Inž. J. Jurkūno kalba..
(Atkelta iš 3 psl.)
tuviškame gyvenime. Kaž ko
dėl pas mus šaknyjasi lyg ir
mada: jie pešasi - aš neparti
nis, neutralus, todėl esu pasy
vus. Ir lieku amžinu stebėtoju
neištiesdamas padedančios
rankos nei Balfui, nei sporto
ar jaunimo organizacijoms,
nei lietuviškom parapijom.
Pamirštama, kad vyresnių
jų platesnis įsijungimas grei
čiau patrauktų ir jaunimo su
sidomėjimą. Paminėsiu vieną
pavyzdį - Lietuvos vyčiai. Jie
šiuo metu aktyvai yra apjungę
apie 4,000 narių, jų tarpe
daug ir jaunųjų. Bet tai dau
gumoje senosios išeivijos karta.
Vertėtų pasekti jų pavyzdžiu.
Didesnis dalyvių skaičius
lietuviškame judėjime pagel
bėtų sudaryti ir politinę jėgą
amerikietiškame gyvenime to mes ypatingai vis stokojame

skambėtų jaunimo tarpe lie
tuvių kalba! Kad dar padary
tume stebuklą - per metus nusipirktume daugiau dar po vie
ną lietuvišką knygą ir užsipre
numeruotume dar lietuvišką
laikraštį! Sakysite per daug bet tai yra įmanoma! Ir nerei
kėtų spaudai retėti, arba net
kai kuriems laikraščiams iš vi
so sustoti. Mūsų kultūrinis gy
venimas pajudėtų, atsirastų
daugiau naujų talentų, atsirrastų daugiau jaunimo dėme
sio.
Trečiasis - nesierzelioti ...
Kas be nuodėmės - meskit pir
mas akmenį. Tai žodžiai iš
Evangelijos. Griovimas kito
autoriteto dažnai grižta bume
rangu atgal. To išmokyti, ar
ba pripratinti tavieji pradeda
nepasitikėti ir tavimi. Neno
riu tvirtinti, kad priešakyje
esantieji visada ir visi yra ne
kalti avinėliai. Kritika reika
linga, bet niekinimo, nepozityvi kritika - nei kritikui, nei
reikalui - naudos neneša.

Antrasis - remti ir organi
zuoti paramą lietuviškam dar
bui. ‘Daug rankų didžią naš
tą pakelia’ - tai mūsų senolių
išmintis. Iki šiol lietuviškai
Pikta, nepozityvi kritika
mokyklai ir sportuojančiam daug tinkančių darbui atstu
jaunimui parama teikiama mia. Dažnai ramstomasi tei
labai nevisuotinai ir dažnai sybe. Bet nuoga teisybė savy
nepakankamai. O kad taip je turi keršto, neapykantos ir
bent truputėlį pasikeistume ir nusivylimo - kad ir labai ma
visuotinai kiekvienas nuo savo žytes - sėklas. Tik teisybė su
aukso veršio daugiau nušluos- jungta su meile duoda bend
tytume aukso dulkių
ram darbui daug nuoširdumo
tikrai sudarytume mokykloms ir didelį paskatinimą.
ir sportininkams palankesnį
Ketvirtasis - nepamesti vil
klimatą augti ne tik skaičiais, ties ir tvirtai tikėti Lietuvos
bet ir supratimu - ir dar ilgai prisikėlimu.

Jau 40 metų tesėjo savo pa
reigą tremtiniai išeiviai po
1944 metų egzilio. Jau 40 me
tų tikint tautos prisikėlimu at
liekama daug ir reikšmingų
darbų. Todėl ir dabar - ver
tindami praeitį ir nepraras
dami vilties - visi turime tikė
ti, kad sugebėsime išsaugoti
bent didžiąją dalį jaunosios
kartos ateičiai. Tada laisvės
kovos tęstinumas nenutruks ir
tikiu - sulauksime laisvės auš
ros!

dhMtfi rašo

Amerikos Lietuvių Tautinės
Sąjungos Philadelphijos sky
riaus metinis narių susirinki
mas įvykoš.m. kovo 11 d. Lie
tuvių Namuose. Atidarė sky
riaus pirm. Vytautas Matonis
ir pakvietė susikaupimu pa
gerbti mirusius narius. Išklau
sytas praeito susirinkimo pro
tokolas ir pirmininko, iždinin
ko bei kontrolės komisijos pra
nešimai. Skyriaus veikla buvo
gyva ir turtinga, metus užbai
gus su $1,594.16 balansu.
Susirinkime dalyvavo vieš
nia iš New Yorko E. Cekienė,
LNF pirmininkė. Ji buvo pa
kviesta tarti žodį iš savo kelio
nių bei susitikimų su tolimais
lietuviais. E. Cekienė pain
formavo apie Lietuvos Nepri
klausomybės Fondo leidžiamą
Lietuvos diplomatinės Tarny
bos istoriją, kurią rašo dr. Al
bertas Gerutis, Lietuvos Pa
siuntinybės Patarėjas Šveica
rijoje.
Susirinkimas svarstė artėjan
tį ALTS-gos seimą Clevelan
de, buvo perskaitytas ALTSgos valdybos bendraraštis, iš
rinkti atstovai į ALTS-gos sei
mą, nustatyta seimui auka ir
vykstantiems į seimą pašalpos
dydis, numatyti šių metų veik
los planai. Skyriaus valdyba ir
kontrolės komisija vienbalsiu
paplojimu palikta ta pati: V.
Matonis - pirm., J. Melnikieno, B. Impulėnienė, J. Kauli

AČIŪ SKIRPSTUI
Nuoširdžiai dėkoju Jūsų
bendradarbiui Skirpstui už
taiklias pastabas ‘veltui išma
niam’žurnalistui P. Lėliui, už
jo ‘išvedžiojimus’ apie ‘taip
lengvai išsprendžiamą’ mūsų
sostinės Vilniaus tautybių su
dėtį, straipsnyje ‘Atpažinkime
Svetimas Dėmes’, tilpusiame
š.m. kovo 8 d. Dirvos laidoje.
Malonu, kad Jūsų bendra
darbis naudojosi dr. Algirdo
Budreckio redaguotu, Vil
niaus Krašto Lietuvių Sąjun
gos išleistu veikalu ‘Rytų Lie
tuva’, tuo aukštai įvertinda
mas dr. Algirdo Budreckio
darbą ir Vilniaus Krašto Lie
tuvių S-gos pastangas redaguo
jant ir išleidžiant ‘pirmą pati
kimą knygą’ Rytų Lietuvos
klausimais.
Nuoširdi padėka priklauso
ir Jums, gerbiamas Redakto-

nau, kad Skirpsto pasisakymą
patalpinote redakcinio straips
nio vietoje.
Vilniaus krašto lietuvių
vardu Jums dėkingas
Albertas Misiūnas
VKLS CV Pirmininkas

PATIKSLINIMAS
Dirvoje, kovo 8 d. straips
nyje ‘ALTS Cicero Skyriaus
Sukaktis’, korespondentas mi
ni pavardes aukojusių dides
nes sumas. Aš aukojau tik $5 .

nienė, A. Dilba ir P. Didelis.
Po susirinkimo vyko vaišės
ir laisvas pabendravimas.
ŽVILGSNIS
I LIETUVIŲ NAMUS

Kiekviename didesniame
JAV mieste lietuviai turi pa
sistatę nuosavų kultūrinių na
mų, neskaitant jau turimų kul
tūriniams reikalams patalpų
prie lietuviškų bažnyčių. Vie
nur tų namų reikšmė sumenko
dėl gyventojų kaitos tuose ra
jonuose, o kitur - dėl stokos pa
siaukojančių asmenų rūpintis
tokių kultūros židinių išlaiky
mu.
Philadelphijos lietuvių kul
tūriniai namai, įkurti pirmų
jų lietuvių imigrantų prieš 75
metus, reikalui esant yra at
naujinami ir jų visi įrengimai
neatsilieka nuo moderniųjų
naujųjų namų. Vieta lengvai
pasiekiama visomis primonėmis. Jie dideli, tvarkingi ir,
nors jų išlaikymas kainuoja
$80,000 metams, reikalingą
sumą lengvai sudaro su uždar
biu. Yra trys salės išnuomavi
mui vestuvėms, krikštynoms
po $125, o politiniams reika
lams iki $300. Kiekvieną sek
madienį duodami lietuviški
pietūs iki 7 v.v. ir žmonių ne
trūksta. Jaunų ir vyresnių, lie
tuvių ir ne lietuvių. Nuo 4 vai
p.p. iki 7 v.v., kiekvieną sek
madienio dieną būna šokiai su
valgių ir gėrimų bufetais. Įė
jimas tik 3 doleriai.
Vienoje salėje randasi di
džiulė biblioteka, kurios atsa
kingas tvarkytojas vra ižd. lortafr Stelmokas’.' Čia;'po stiklu,
įrengta tautodailės darbų nuo
latinė paroda.
Tų namų išlaikymu ir visa
pusiška priežiūra rūpinasi iš
rinkta vadovybė, kurios valdy
bos pirmininku yra Vytautas
Matonis ir Tarybos pirminin
ku Gediminas Surdėnas, nuo
širdžiai talkinant visiems na
riams.

(k)

S. Žemaitienė

Simon Travel
nauju pavadinimu

AUDRA

Travel

kviečia keliauti kartu

1O DIENŲ LIETUVOJE
Gegužės 15

Rugsėjo 4

13 DIENŲ SU GIMINĖMIS!!!
Gegužės 21
Gegužės 29
Birželio 27

Liepos 4
Liepos 12
Liepos 26

Rugpiūčio 9
Spalio 2
Gruodžio 19

Rugsėjo 10
VIENOS SAVAITĖS \ Gegužės 21
' liepos 10
Spalio 2
Skridimai numatyti patogiomis prancūzu ir suomių oro linijomis.
Kelionės lydimos patyrusių palydovų.
Mūsų įstaigoje jūs gausite geriausią patarnavimą:
a sutvarkant dokumentus iškvietimams
a nuperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas dova
nas giminėms Lietuvoje
a tarpininkaujant bei suteikiant ypač gerą finansinę paramą, grei
tą ir labai naudingą giminėms Lietuvoje palikimų sutvarkymą.
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas.
Smulkesnių žinių teiraukitės nauju adresu:

1576 Bloor St.W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4
(Priešais Lietuvių namus)

Lietuvos gen. konsulato ir Vliko suruoštame Vasario 16-tos priėmime New Yorke, R.
Zymantaitė-Peters skaito Valstybės sekretoriaus sveikinimą. Iš kairės: Laimą Jankaus
kaitė, Sigita Alksninytė, R. Zymantaitė-Peters, Lietuvos konsulas Anicetas Simutis,
Rasa Alksninytė, Nina Jankauskaitė.
L. Tamošaičio nuotr.

Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060
Telex 06-986766 TOR
Kelionių Įstaigos registracijos numeris — 2159872

Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simon
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KAD LIKTUM TU GYVA
LIETUVIŲ OPEROS CHORO PLOKŠTELĖ
Stasys Santvaras
Vieno amžiaus laikotarpy
lietuvių tautos dvasinė kultū
ra - jos Mokslas ir Menas - šok
telėjo j nuostabią aukštumą.
Ypačiai stiprius pamatus tai
pažangai supylė Nepriklauso
mybės metai. O kai ratai įsi
bėgėja - nebepajėgia jų sustab
dyti nei priespauda, nei cen
zorių aptemusi sąžinė, nei pa
vergėjo klastingi kėslai. Be
abejo, daugelis tą nuostabų
vyksmą regim ir girdim.
Drauge su kitų menų šuo
liais ir mūsų chorinio dainavi
mo kultūra pakilo iki pasigėrė
tinų meninių aukštumų. Štai
gal prieš dešimt metų Vilniaus
vyrų balsų choras Varpas, va
dovaujamas Krogerto, tarp
tautinėse chorų varžybose Ita
lijoj, kuriose dalyvavo kelias
dešimt chorų iš įvairių kraštų,
laimėjo dvi pirmąsias premi
jas - vieną už lietuviškų dai
nų, o kitą už tarptautinio re
pertuaro dainavimą.
Italų
spauda, kiek prisimenu (jų
chorai varžybose iškilo į antrą
vietą), tada išsitarė: ‘Italai
dainuoja gerai, lietuviai dar
geriau’, Ok. Lietuvoj džiaugs
mas, kurį turėjo sukelti Varpo
laimėjimai, buvo regimai pri
gesinti - tenykštėj spaudoj
apie chorų varžybas Italijoj
pasirodė tik vienas kitas blan
kus reportažiukas. Džiaugs
mo bangų tie laimėjimai ne
sukėlė ir lietuvių išeivių tarpe
- kaž kaip tą įvykį vėjai pra
nešė pro mūsų ausis, akis ir
širdis.
Chorinio dainavimo kultū
rą ugdyti išeivijoje - sunkios,
painios ir net liūdnos pastan
gos, nes lietuvių jaunimas,
merginos ir vyrai, nors ir
gerus balsus turi, ir įgimto mu
zikalumo nestokoja, į chorų
gretas nesijungia.
Matyt,
jiem pakanka džazinio riksmo
kurio dabar pilna mūsų aplin
kumos erdvė. Tokio abejingu
mo vaisiai nesunkiai matomi:
lietuvių išeivių chorai retėja,

vargsta ir nyksta. Jei vienoj
ar kitoj vietoj jie dar laikosi,
tai minimą negalią įveikia tik
ryžtingi ir talentingi chorų va
dovai, sugebą dainininkus ap
link save suburti, kartais ir vie
ną kitą jauną balsą prisivilioti.
Galimas daiktas, tas pasyvu
mas yra laikinas, gal noras dai
nuoti pabus mūsų jaunimo
dvasioje, o tada ir išeivija ga
lės reikšmingiau įsijungti į cho
rinio dainavimo kultūros ug
dymą.
Aukštą chorinio dainavimo
lygį, darnumą ir skambesį yra
pasiekęs Čikagos Lietuvių
Operos choras. Tik vieną tokį
chorą Amerikoj ir turim (lie
tuviškai gražiai dainuoja ir
dar keletas chorų, bet ne apie
juos čia kalbama). Lietuvių
.Operos choro dainininkų balsai
išlyginti, visų - sopranų, altų,
tenorų ir bosų - tembrai ryš
kūs ir gražūs, balsųpajėgumas
įspūdingas. Choras, kaip ži
nom, įveikia ir labai sudėtin
gas operinių chorų partijas.
Savaime suprantama, tokie
sambūriai neatsiranda be
įtempto ir ilgų valandų darbo
Čia daug nuopelnų turi ir mū
sų pagarbos nusipelno chor
meisteriai Alfonsas Gečas, p.
Stephens, Em. Sakadolskienė,
dirigentai Al. Kučiūnas, prof.
Vyt. Marijošius ir Alvydas
Vasaitis (turės nuopelnų ir
naujasis Operos dirigentas
Arūnas Kaminskas), o taip
pat visos Operos choro moterys
ir visi vyrai.
‘Kad liktum tu gyva’ - tokiu
vardu Lietuvių Operos choras
pernai išleido patefono plokš
telę. Plokštelėje - tik lietuvių
kompozitorių kūriniai: Vinco
Kudirkos Lietuvos himnas, St.
Šimkaus ‘Lietuviais esame
mes gimę’ (žodžiai dr. Sauerweino- Girėno), V. Jakubėno
‘De Profundis’ (žodžiai Bern.
Brazdžionio), J. Karnavičiaus
‘Už jūrelių’ (chorinė ištrauka
iš op. Radvila Perkūnas, žo

Lietuvių Operos moterų choras su savo chormeistere Emilija Sakadolskienė, pirmos
eilės centre.
A. Plėnio nuotr.

džiai B. Sruogos), J. Karoso St. Šimkaus Pagirėnų chorui
liaudies daina ‘Augo kieme ‘Saulė motina pakilo’.
klevelis’, Jul. Gaidelio ‘Už
Paminėti darbai rodo, kad
jūrų, už kalnų’ (choras iš op.
Čikagos Lietuvių Operos val
Danos, žodžiai St. Santvaro),
dyba choro pasirodymą plokš
J. Karnavičiaus Arija, choras
telėje ruošė su rimtimi, rūpes
ir Raudotojų choras (chorai is
čiu ir atsidėjimu. Beje, prie
op. Gražinos, žodžiai K. Inplokštelės atskiru leidiniu yra
čiūros), Br. Budriūno ‘Ant
pridėti dainuojamų kūrinių
marių’, žodžiai St. Santvaro,
tekstai; tekstus redagavo Vyt.
iš jų ir plokštelės vardas ‘Kad
Radžius, o jų vertimus į anglų
liktum tu gyva’) ir St. Šim
kalbą darė Nijolė Gražulis
kaus ‘Saulė motina pakilo’
Spalvingo ir įspūdingo plokš
(chorinė ištrauka iš op. Pagitelės aplanko dailininkė - Ada
rėnai, žodžiai St. Santvaro).
Sutkus.
Plokštelės solistai - Rūta PakšPlokštelėn įrašytų chorų
taitė ir Jonas Vaznelis.
atranka įdomi ir vertinga. Ir
Minėtus chorus plokštelės gerai apmąstyta - čia turi pro
įrašui parengė dirigentas Alv. gų atskirai pasireikšti moterų,
Vasaitis, chormeisteriai Alf. vyrų ir mišrūs chorai. Lietu
Gečas ir Em. Sakadolskienė. vos himnas ir ‘Lietuviais esa
Visi kūriniai atliekami su sim me mes gimę’ - parankūs da
foninio orkestro palyda, tad lykai lietuviškom radijo valan
kai kuriom kompozicijom teko dom, o taip pat ir patriotinio
parūpinti orkestracijas. VI. pobūdžio renginiam. Visi kiti
Jakubėnas dar 1965 m. suor- veikalai - lietuviškos muzikos
kestravo V. Kudirkos Lietuvos reprezentacija platesnėse apy
himną, Arūnas Kaminskas linkėse.
2inoma, čia gali kilti toks
specialiai šiai plokštelei suorkestravo St. Šimkaus patrioti klausimas: kodėl Lietuvių
nę dainą ‘Lietuviais esame Operos choras savo plokštelę
mes gimę’ ir moterų chorą ‘Už apribojo tik lietuviška muzi
jūrelių’ iš J. Karnavičiaus op. ka? Juk jis, jau tiek operų dai
Radvila Perkūnas, komp. Jer. navęs scenoje, turi paruošęs
Kačinskas parašė orkestraciją puikių choru, pvz. kad ir tą
didingai skambančią prologo
maldą iš Ponchiellio op. I Li
tuani. Tačiau tokie ir pana
šūs dalykai netilptų ir dvi
plokšteles! Aišku, būtų paguo
da tokius Lietuvių Operos cho
ro įdainavimus turėti, bet čia
susiduriam su realybe, kurioje
pinigas turi itin galingą balsą,
vadinasi, yra prarajų, kurios
žmogaus žygį kartais net ir la
bai apsunkina.
Štai dar neseniai Operos vai,
dybos pirm. Vytautas Radžius
prasitarė, kad Opera, jeigu ji
norėtų atgauti padarytas išlai
das, čia apkalbamą plokštelę
turėtų pardavinėti po 36 dole
rius! Taip, plokštelių leidi
mas su simfoninio orkestro pa
lyda - nepigūs malonumai.
Tai ir yra toji sunkiai perko
piama prarajai... Be to, sve
timų operų įrašus, padarytus
žinomų operos teatrų, Ameri
koje nesunku gauti. Tad pa
Lietuvių Operos vyrų choras su chormeisteriu Alfonsu Geču viduryje. Be dainavimo
siryžimas išleisti tik lietuvių
mišriame chore, vyrai dar į plokštelę ‘Kad liktum Tu gyva’ įdainavo ir Budriūno ‘Ant
muzikos plokštelę yra ir pagir
marių’ ir Karoso ‘Augo kieme klevelis’.
A. Plėnio nuotr.
tinas, ir prasmingas. Gan mi

noriškai šiuo atveju prabyla
štai kas: kai kaktomis į tokias
savo galimybes ir sąlygas atsitrenkiam, neišvengiamai ki
tom spalvom apsilieja ir mūsų
norai, ir pageidavimai, ir kri
terijai.
Muzikinių kūrinių interpre
tacija, nors apytikris jų min
ties atskleidimas, yra atskirų
talentų ir sugebėjimų erdvės.
Tas pats muzikos veikalas, ki
to dirigento diriguojamas, pra
kalba dar negirdėtais niuan
sais ir lyg nauja kūrinio dina
mika. Tik dėl to dirigento laz
delė, kurioj virpa diriguojan
čio išmonė, nuovoka, jausmai
ir siela, mūsų dienom yra to
kia reikšminga. Kompozito
riai natų lapuose susmaigsto
tik veikalo atlikimo gaires, o
dirigentai savo jėgom, kiek
vienas vis daugiau ar mažiau
savaimingai, iš tų lapų atkasa
muzikos kūrinio mintį ir grožį
Čikagos Lietuvių Operos di
rigentas ir meno vadovas Alv.
Vasaitis , to sambūrio gretose
dirbęs 21 metus, paruošęs ir
scenon įkėlęs keletą operinių
veikalų, Lietuvių Operoj išau
go ir kaip dirigentas (labai gai
la, kad ir jį gyvenimo sąlygos
privertė iš pamėgto darbo
trauktis). Tai jauna, stipri ir
kūrybinga mūsų muzikinio
gyvenimo asmenybė. Alv. Va
saitis, kaip operos dirigentas,
pasireiškė savaimingom ir ryš
kiom muzikos meno interpre
tacijom. Ta jo muzikinė kul
tūra, ta jo savaiminga muzi
kos interpretavimo mintis
skamba ir Lietuvių Operos
choro plokštelėj ‘Kad liktum
tu gyva’.
Lietuvos himną Alv. Vasai
tis veda lėtokais tempais. Ir
nuostabu - Himnui tie lėtoki
tempai teikia tyro iškilmingu
mo, klausytojo širdy jie įžiebia
šilimos virpėjimą. Žinoma,
tai individuali Alv. Vasaičio
Himno interpretacija, bet ji
anaiptol nepeiktina. Himninio pobūdžio dainoj ‘Lietu
viais esame mes gimę’ aidi
komp. St. Šimkaus jaunystė.
Alv. Vasaitis jaunatvinį dai
nos pobūdį pajuto, jo vadovau
jamam chore skamba ir pasi
tikėjimas tariamu žodžiu, ir

(Nukelta į 6 psl.)
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'JONIŠKĖLIO APSKRITIES PARTIZANU
ATSIMINIMAMS’ PASIRODŽIUS

Dalinis vaizdas iš rekordavimo į plokštelę ‘Kad liktum Tu gyva’ studijos patalpose.
Prie pulto dirigentas Alvydas Vasaitis, simfoninis orkestras ir už jų - Operos choras,
įdainavęs lietuvių kompozitorių kūrinius.
E. Būtėno nuotr.

KAD LIKTUM TU GYVA..
no‘Ant marių’. J. Karoso dai
ną dainuoja ir Vilniaus Varpo
švytinti melodijos jėga, ir di vyrai, tad išeiviam buvo su
naminė dainos slinktis. Apla kuo palenktyniauti. Miela tar
mai - visi kūriniai, Alv. Vasai- ti, kad Operos vyrų choras dai
čio minimon plokštelėn (diri ną ‘Augo kieme klevelis’ dai
guoti, gyvai atskleidžia muzi nuoja išlygintu ir darniu balsų
kos kūrėjų mintis, skamba gra skambėjimu. Br. Budriūno
žiai ir darniai, neabejotinai dainoj ‘Ant marių’, taip pat
siekiasi į chorinio dainavimo vienų vyrų įspūdingai dainuo
aukštumas.
jamoj, atskamba kovų dėl lais
VI. Jakubėno ‘De Profun- vės dramatiškumas ir heroika.
dis’ - mūsų naujosios muzikos
Kiekvienam, kas mėgsta so
stambus veikalas, įdomus, įs
pūdingas, išliekantis veikalas. linį dainavimą ir boso balsą,
Jis pasižymi plačiu kūrybiniu plokštelėje bus miela išgirsti
užmoju, savaiminga forma, op. solistą Joną Vaznelį. Čia
harmonija ir ritmika, tiršta jis su choru pasirodo J. Karna
orkestracija, mistiniu tekstų vičiaus Gražinos maldoj, praskambėjimu. Turime nors šyp šančioj dievaičio Kovo para
teiti Lietuvių Operos chorui, mos kautynėse su kryžiuočiais.
kad jis mums tą veikalą įdai J. Vaznelio dainavimo lobiai
tebėra tie patys - taurus ir gra
navo į savo plokštelę.
Gražiais balsais, grynom žus balso tembras, jautri ir iš
intonacijom, spalvingai ir niu dailinta kantilena, ryškus fraansuotai Operos choro moterys zavimas, aiški ir tikrai puiki
dainuoja J. Karnavičiaus ‘Už žodžių tartis (tokią gražią lie
Jūrelių’, Jul. Gaidelio ‘Už jū tuvių kalbos tartį anuomet tu
rų, už kalnų’, stambią raudos rėjo tik velionis Ant. Kučin
dalį turi Gražinos Raudotojų gis). Ir ši J. Karnavičiaus mal
chore. Pirmojoj moterų choro da prieš mūšį su aršiu priešu,
dainoj, kaž kur toli, suskamba ir raudotojų choras - turbūt
dailus lyrinis Rūtos Pakštaitės yra patys savaimingiausi ir
balsas. Moterų muzikalus ir gražiausi op. Gražinos muzi
jautrus dainavimas tikrai paį kos puslapiai.
Plokštelinis koncertas bai
vairina ir praturtina Lietuvių
giamas
St. Šimkaus kantatinio
Operos choro plokštelės turinį.
Operos choro vyrai atskirai pobūdžio chorine daina (iš
dainuoja taip pat dvi dainas - trauka iš Pagirėnų I-jo veiks.)
J. Karoso ‘Augo kieme kleve ‘Saulė motina pakilo’. Opera
lis’ (sudėtinga išplėstos formos Pagirėnai - komp. St. Šimkaus
liaudies daina’ ir Br. Budriū- kūrybinio genijaus gulbės gies

(Atkelta iš 5 psl.)

mė. Ir ta jo daina apie saulę
motiną, iš tikro - rugiapjūtės
talkininkų choras, atskleidžia
mums velionio kompozitoriaus
dvasinę kaitrą, jo kūrybinį iš
radingumą ir galingumą. Ne
laimė, kad mūsų tautos kūry
biniai lobiai vis dar neturi na
mų, kuriem negrąsintų laiko
atnešami pavojai. Ir St. Šim
kaus Pagirėnų partitūra, jo
paties itin subtiliai ir spalvin
gai orkestruota, liko karų ir
okupacijų nežinioj.
Bet ir
komp. Jer. Kačinsko orkestracijoj ‘Saulė motina pakilo’
skamba pakiliai ir didingai.
Lietuvių Operos choro plokš
telė ‘Kad liktum tu gyva’ - tu
rėtų būti maloni viešnia, bran
gi dovana kiekvienam muzi
kos meno ir chorinio dainavi
mo mylėtojui. Čia Ta ar Tas
išgirs tokių dainų, kurios ir jų
širdyse pradės dainuoti. Plokš
telės įrašo technika, jos garso
tvarkymai, be abejo, galėjo
būti tobulesni, bet visa tai, ką
girdime, nėra prasta kokybė.
Dvasinio stiprumo, ištver
mės, dainavimo džiaugsmo
Lietuvių Operos choro daini
ninkėm ir dainininkam, o taip
pat ir jų vadam! Muzikos
meno grožis, kuriam tarnau
jat, tegu būna Jūsų visų
palaima! ...
LABORERS burners, sorters,
SHEAR OPERATORS FOR SCRAP
METAL YARD IN NORTH EAST
OVER 2 I AND HARD WORKER AP
PLY IN PERSON.
THALHEIMER BROS. INC.
5550 WHITAKER AVĖ.
PHILADELPHIA. PA. 19134
(9-12)

KELIONĖS J LIETUVĄ 1984
1 savaitės kelionės (2 naktys Maskvoje, 5 Vilniuje, 1 Maskvoje)

Chicaga
Birželio 10; Birželio 17; Liepos 22; Rugpiūčio 19
Rugsėjo 23 ir Spalio 07

$1530.00
$1310.00

NYC/Bostonas
$1360.00
$1140.00

2 savaičių kelionės
2 naktys Maskvoje, 5 Vilniuje, 5 Rygoje, 1 Maskvoje:
Gegužės 13
Liepos 09
Rugsėjo 17

$1485.00
$1800.00
$1527.00

$1315.00
$1600.00
$1335.00

$2050.00

$1880.00

2 naktys Maskva, 5 Vilnius, 1 Maskva, 6 Roma:
Rugpiūčio 5

Registracija, informacija ir brošiūros:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South Western Avenue
tel. (312) 238-9787
Chicago, IL 60643

Vietinės istorijos aprašymas
gali būti svarbus įnašas į isto
riografiją dėl dviejų priežas
čių: vietos istorija atneša giles
nį supratimą apie pačią vieto
vę ir jos gyventojų veiklą ir
taipgi padeda geriau suprasti
įvykius didesnėje plotmėje.
Paimkime anuometinės Joniš
kėlio apskrities įvykių 19181919 m. laikotarpyje aprašy
mą. Tokia studija ar studijos
leidžia mums geriau suprasti
Lietuvos valstybės atkūrimo
procesą. Analizuojant mikrokozmą geriau suprantame ir
makrokozmą.
1983 m. pabaigoje pasirodė
atsargos majoro Petro Gudelio
veikalas apie Joniškėlio apskri
ties partizanus. Tai bus auto
riaus trečia, ir stambiausia,
knyga šia tema. 1975 m. pa
sirodė jo ‘Joniškėlio apskrities
partizanai’ I-ma dalis. Po ke
turių metų išėjo antroji dalis.
O dabar M. Morkūno spaustu
vė Chicagoje išleido 373 pus
lapių rinkinį, kurį sudarė Pet
ras Gudelis iš straipsnių, at
spausdintų ‘Karo archyve’,
‘Karyje’, ‘Trimite’, bei pavien
nių veikėjų atsiminimuose.
Rinkinio trys pagrindiniai
straipsniai yra Joniškėlio ap
skrities partizanų organizato
riaus dr. Jono Navako studija
‘Lietuvai besikeliant’ ir mjr.
Petro Gudelio ‘Lietuvos vasa
ros rytuose 1919 m.’, bei ‘Vi
suomenės kova su bolševikais’.
Šios studijos nušviečia lietuvių
pastangas vietoje suorganizuo
ti pasipriešinimą bolševikų
antplūdžiui, sutelkti ginkluo
tos jėgos būrelius ir juos sude
rinti kovoje prieš bolševikus.
Pateikta įdomių smulkmenų
apie apskrities organizavimąsi
užfrontėje.
Rinkinio antroji dalis aptaria
smulkiai savivaldybių centro
organų veiklą. Tai yra Gude
lio 5 straipsnių serija, kuri ori
ginaliai pasirodė ‘Trimite’.
Trečioje dalyje yra 20 straips
nių apie apskrities partizanu
būrių veikimą Klovainiuose,
Linkuvoje, Vaškuose, Pašvintyje, Pasvalyje, Krinčine, Sa
ločiuose, Pakuršėje, Žeimely
je, Vabalninke ir Kriukuose.
Čia daugiausia pačių būrių
vadų - J. Lingės, P. Račio, B.
Pagurecko, J. Bartasevičiaus,
T. Simkevičiaus, D. Trimako
ir V. Umbraso atsiminimai.
*
♦
♦
♦
♦
'*
*
*
*
♦
*
♦
♦
♦
*
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
*
♦
♦
♦
k
♦
*
■•k

Ketvirta dalis paskirta iš
partizanų sudaryto 9-to pėsti
ninkų pulko žygių aptarimui.
Taipgi yra straipsniai apie pie
tų rytų Lietuvos partizanų ko
vas ir žygius prieš bermonti
ninkus. Seka dokumentų prie
dai, kuriuose yra straipsniuose
minimų dokumentų pilni teks
tai.
Petro Gudelio rinkinys yra
rimtas ir kruopštus veikalas,
kuris atneša vietinio pobūdžio
žvilgsnį į Lietuvos nepriklau
somybės kovų istoriją. Be vie
tos patriotų veiklos apskrityse
ir valsčiuose, be jų pasiaukoji
mo ir pačių iniciatyvos, var
gu ar Lietuvos valdžia Kaune
būtų išsilaikiusi tais lemtin
gais 1919 metais. Petro Gu
delio veikalas yra paminklas
užmirštiems Rytų Aukštaitijos
didvyriams. ‘Joniškėlio Ap
skrities Partizanų Atsimini
mus’ galima įsigyti už 10 dol.
Mūsų Sparnų administracijo
je: 5718 So. Richmond Avė.,
Chicago, IL 60629

Algirdas Budreckis
OPPORTUNITY FOR

REGISTERED PHYSICAL
THERAPISTS
io work and live in a small congenial
community und new modern 92 bed
Regionai Hospital. Mušt have currtnt
Oklahoma License. Hospital provides
good pay, benefits. retirement. Great
working conditions. Apply call or
send resume: To ADMINISTRATOR

CUSHING REGIONAL
HOSPITAL
P. O. BOX 1409
1027 E. CHERRY ST.
CUSHING, OKLAHOMA 74023
(7-16)

WANTED

REGISTERED PHYSICAL
THERAPIST
FOR SMALL NORTHEASTERN CALIFORNIA COMMUNITY AND A 59
BED CONVALESCENT FAC1LITY.

Salary negotiable
WRITE TO BOB K1NG
ADMINISTRATOR
BOX 997
ALTURAS, CALIFORNIA 96101
CALL COLLECT 916-233-3416
(9-18)

0WNER/0PER ATORS —
R1NGLE EXPRESS NEEDS OPFRATORS WITH TANDEM AXLE TRACTORS. COMPANY PAID HEALTH
INSURANCE, PENSION & OTF1ER
EXTRAS.

1-800-447-6770.

.

Owner Operators
Fleet Operator

Sewell Motor Expr»*» Inc. Gen.
Commoditlei Carrler needi
owner operatori wlth lieti, vens
& reefers for 41 statė operatlon.
Trlp advances, terminai pay,
permlts furnished for tono term
leaie. Charleston 304-7JS-007B or
1-300-247-09S7

TAUPYKIU DABAR

*
+

»
♦
*
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet ♦
*
kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai. ♦
J

St. Anthony
Federal Savings and Loan Association
10 South 660 Route 83 (At 92nd St.).
Willowbrook, III. 60521

Phones: Chicago: (312) 242-4395
Cicero: (312) 656-6330
Willowbrook: (312) 789-0777
FŠLIC
Joseph F. Gi ibauskas

Ex«‘utive-Sccretary

Dennis N. Gribauskas
Senior Viee-President/

♦
♦

Willowbrook Manager

*

♦

Opcn Mon„ 9-8; Tues., Thurs., Kri. 9-5; Sat., 9-1; Clored Wed.
♦

1984 m. kovo 22 d.
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Sv. Kazimiero iškilmės Romoje
Ingrida Bublienė

(2)
Po įspūdingos savaitės Romoję, kovo 4 d. visi ruošėmės
pagrindinėm iškilmėm Sv. Petro bazilikoje, kur turėjo įvykti
Sv. Kazimiero 500 metų mir
ties sukaktį minint, paties Sv.
Tėvo celebruojamos mišios.
Bazilikoje lietuviams buvo
skirta speciali vieta prie popie
žiaus altoriaus, o organizacijų
vadovai sėdėjo garbės svečiam
skirtose vietose. Mišiose taip
pat dalyvavo Vatikane akre
dituotas diplomatinis korpu
sas. Dvasiškių eilėse buvo 17
kardinolų ir 35 vyskupai.
Apie 70 asmenų gavo leidimus
priimti komuniją iš Sv. Tėvo.
Milžiniška Sv. Petro bazilika
buvo pilnai pripildyta, o aikš
tėje taip pat marguliavo tūks
tančiai maldininkų.
Šventės proga Vatikanas bu
vo išleidęs specialų mišiolėlį,
kuris iliustruotas spalvotais lie
tuviškais vaizdais. Leidinėly
je įtalų ir lietuvių kalba apra
šytas šv. Kazimiero gyveni
mas.
Vargonų garsams pasigir
dus, gal net pirmą kartą bazikoje garsiai nuskambėjo mūsų
giesmė ‘Pulkim ant kelių’.
Sv. Tėvas, lydimas 12 Euro
pos kraštų vyskupų, išreiškian
čių solidarumą Lietuvos ken
čiančiai bažnyčiai, artėjo prie
pagrindinio altoriaus. Lietu
vos vyskupus atstovavo vysk.
V. Brizgys. Altorius skendėjo
gėlėse, kurių spalvinga eilė
supo taip pat ir plačią bazili
kos dalį. Mišių metu giedojo
Sikstinos koplyčios choras ir
‘Grandinėlės’ jaunimas, vado
vaujamas muz. Ritos Kliorienės. Kartu su jais giedojo ir
visi ten dalyvavusieji lietuviai.
Sv. Mišios buvo atnašaujamos
lotynų kalba, o skaitymai - lie
tuvių ir italų. Lietuvių kalba
skaitė Vytautas Volertas, ita
lų - Kazys Lozoraitis. Tikin
čiųjų maldos buvo kalbamos
įvairiom kalbom.
Lietuvių
kalba skaitė P. Kakanavičius
iš Toronto. Pamokslą Sv. Tė
vas pasakė italų kalboje. Pa
grindinę pamokslo mintį jis
skyrė šv. Kazimierui, kartu
pareikšdamas savo solidaru
mą su Lietuvos vyskupais,
kurie Romoje pradėjo iškil
mingą jubiliejinį minėjimą sa
vo dangiškoje Globėjo garbei.
Taip pat jautriai iškėlė šven
tojo šviesų tikėjimą ir jo atsi
davimą maldai, ypač rodyda
mas daug meilės ir jautrumo
to meto vargstantiems. Savo

pamoksle dažnai Sv. Tėvas pa
brėžė, jog tai lietuvių tautos
šventasis, kuris yra tikra dangaus dovana kenčiančiai Lie
tuvai.
Mišių aukas iš lietuvių nešė
šešios poros. Jaunimą atstova
vo Grandinėlės šokėjai - Rūta
Staniškytė ir Edas Bliūmentalis, Skautiją - vyr. skautinin
kas Vytautas Vidugiris, Lie
tuvių Bendruomenę - Ingrida
Bublienė, ateitininkus - Arū
nas Pemkus, Kanados lietu
vius - Jonas Butrimas, Euro
pos lietuvius - J. Grinienė,

seselių kongregacijas - seselė
Rūta ir seselė Josefa, ir Euro
pos jaunimą - Daina Lozoraitytė. Aukos buvo iš mūsų tau
tos buities: gintarinis rožinis,
gėlės, lietuviškos juostos, me
niškai apdirbtas gintaro gaba
las, liet, koplytėlė, Aušros var
tų medžio raižinys ir LKB kro
nikos. Aukų nešėjus paskyrė
Amerikos ir Romos Sv. Kazi
miero minėjimo komitetai
bendru sutarimu.
Gal pats jautriausias mo
mentas buvo tada, kai aukų
nešėjai taip artimai susitiko su
Sv. Tėvu ir savais žodžiais ga
lėjo tiesiog į jį prabilti, čia pat
gaudami ir jo nuoširdų atsa
kymą. Pagrindinis šio momen
to prašymas, žinoma, buvo
malda pavergtai tėvynei. Tą
labai nuoširdžiai Sv. Tėvas
pažadėjo išpildyti, kiekvieną
kartą savo maldose prisiminti

Aukų nešėjai šv. Mišių metu

pavergtą Lietuvą.
Iškilmingų mišių metu bu
vo giedamos 4 lietuviškos gies
mės. Giedojimui trimitu pri
tarė Ilona Kuprevičiūtė. Vė
liau Sv. Tėvas dar prabilo į
mus lietuviškai ir baigė savo
žodį giesme ‘Marija, Marija’.
Užbaigus šv. Mišias ir vi
siems tebegiedant Marija,
Marija, Sv. Tėvas laimino vi
sus eidamas, Tokioj jaudinančioj atmosferoj baigėsi šios iš
kilmingos mišios, palikdamos
visiems neišdildomus įspū
džius.

Popiežius Jonas Paulius II atnašauja šv. Mišias
tas arkivysk. P. Marcinkus,
kuris nepagailėjo gražių žo
džių mūsų jaunimui.
Didžiausias nuopelnas prog
ramos paruošime tenka Gran
dinėlės vadovams Liudui ir
Aleksandrai Sagiams, kurie
savo nenuilstamu darbu ir pa
sišventimu lietuviškąjį folklo
rą išvedė į pasaulį tokiam re
prezentaciniame lygyje.
Banketo metu buvo labai
maloni proga pažinti kun. V.
Kazlausko svečią italą Mario
Negrotti, Cremona teatro va
dovą, kuris ką tik prieš porą
savaičių buvo pastatęs I Litu
ani operą. Jis labai domėjosi
Chicagos lietuvių I Lituani
operos pastatymu ir prašė at
siųsti jam šios operos juostelę.
Daromos pastangos, kad ši
opera būtų pastatyta Vatika
no teatre.
Teko ilgiau pasikalbėti su
prel. Audriu Bačkiu bei prel.
L. Tulaba, kurie buvo nepap
Grandinėlė šoka Sv. Petro aikštėje rastai patenkinti visom iškil
mėm ir mūsų atvežta progra
12 vai. Sv. Tėvas kalbėjo iš dies šokiais ir muzika. Lietu ma.
savo būstinės lango į didžiulę viškasis liaudies menas buvo
Sekantį rytą, pilni gražiau
maldininkų minią, kuri užpil tikra šio banketo atrakcija ir sių įspūdžių, autobusu važia
dė visą Sv. Petro bazilikos aikš pirmą kartą su juo susidūrę vome į aerodromą. .Netrukus
tę. Baigdamas savo kalbą jis buvo tikrai sužavėti. Tarp šo atsiskyrėme su Italijos žeme ir
dar kartą prisiminė lietuvius kių Mirga Bankaitytė atliko žydrioj erdvėj dar vis gyveno
ir juos nuoširdžiai vėl pasvei keletą kompozicijų kanklėmis. me čia praleistos savaitės įspū
kino. Po popiežiaus kalbos Puikia programa buvo sužavė- džiais.
Grandinėlė užėmė aikštėje vie
tą ir grakščiai pašoko keletą šo
*
kių. Pro savo būstinės langą
šokius stebėjo ir Sv. Tėvas.
Nors ypatingų sąlygų tokiam
Grandinėlės pasirodymui čia
ir nebuvo, tačiau ši susiklau
siusi ir puikiai paruošta kon
501 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119
certinė grupė prisitaikė prie
esamų sąlygų ir savo grakš
486-2530
čiais šokiais žavėjo tūkstančius
dalyvių aikštėje.
RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A.
Iškilmingos mišios buvo taip
(CERTIFIED RESIDENTIAL APPRAISER)
pat transliuojamos per italų
ASSOCIATES
televiziją su atitinkamais pa
aiškinimais. Sekančią dieną
ROMA MAJOROVAS
italų ir Europos spauda taip
ALGIS MATAS
pat plačiau paminėjo šį įvykį.
DALIA ŠIRVAITIS
Mišių eigą video juostoje užfik
PETRAS MATAS
savo V. Dautas ir D. Kežienė.
ANTANAS KALVAITIS
Iškilmės buvo taip pat trans
PATRICIA SAJOVEC
liuojamos ir į Lietuvą per Va
JONAS DUNDURAS
tikano radiją.

MATAS & TURNER
REALTY

Vakare Sheraton viešbutyje
vyko lietuviams ir kviestiems
svečiams banketas. Į puošnią
viešbučio salę susirinko virš
800 svečių. Jų tarpe keliolika
kardinolų, vyskupų, italų
pareigūnų ir lietuvių iš įvai
rių laisvojo pasaulio kraštų.
Banketą atidarė Sv. Kazimie
ro minėjimo Amerikos komite
to pirm. V. Volertas. Tolimes
nę programą vedė Lietuvos
atstovas prie Sv. Sosto, Stasys
Lozoraitis j r.. Grandinėlė sa
vo šokiais puošė spalvingą ban
ketą ir stebino svečius taip iš
skirtinai perteiktais mūsų liau-

H0WARD TURNER — Attomey
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

NAMŲ REMONTAVIMu AR DEKORAVIMO
REIKALAIS GERĄ IR SĄŽININGĄ
PATARNAVIMĄ GAUSITE KREIPDAMIESI 1

ANICETĄ STRIMAITĮ
DAŽAU NAMUS, LIPINU POPIERIUS. ATLIEKU
STALIAUS DARBUS. SUVEDU VANDENS VAMZ
DŽIUS. ĮDEDU ĮVAIRIAS PLYTELES IR ATLIEKU
EILĘ KITŲ DARBŲ.

Prašome skambinti telef.: 442-2487

I
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LOS ANGELES LIETUVIU ORGANIZACINĖ VEIKLA
Kalendorius rodo pavasarį
ir losangeliškės organizacijos
subruzdo šaukti metinius susi
rinkimus, daryti apyskaitas,
pasitarti dėl ateinančių metų
veiklos ir išsirinkti - arba per
rinkti valdybas, kurios tuos
užsibrėžtus ir aptartus planus
įvykdytų.
Pats pirmasis vasario 5 d.
Tautinių Namų salėje susirin
ko Amerikos Liet. Piliečių Klu
bas, kuriam mūsų kolonijoje
priklauso nemažai ir pokario
ateivių. Buvo išrinkta valdy
ba - pirm. J. Kiškis, vicepirm.
V. Šimoliūnas, sekretorės J.
Gustienė ir S. Žukauskienė,
ižd. J. Geminfas. Rev. komi
sija - P. Dovydaitis, J. Avižie
nis ir V. Sirutis.
Vasario 12 d. parapijos pa
talpose susirinkimą turėjo Ramovėnai, kurių nauja valdy
ba pasiskirstė pareigomis se
kančiai: pirm. Vladas Simoliūnas, vicepirm. Antanas
Audronis, sekr. Juozas Bričkus
ižd. Jonas Venckus, narys
Vladas Gylys.
Vasario 26 d. Tautiniuose
Namuose įvyko Kredito Koo
peratyvo metinis susirinkimas
kuriame dalyviams buvo pra
nešta, kad šiuo metu Koope
ratyvas turi 500 narių ir perei
tų metų bėgyje buvo perženg
ta vieno milijono dolerių įnašų
riba. Išrinkta nauja valdyba,
sekančiu sąstatu: pirm. Ra
mūnas Bužėnas, vicepirm.
Aleksas Kiršonis ir Ignas Me
džiukas, sekr. Manfredas Prišmantas ir narys Algirdas Bra
žinskas.
Tuo pačiu metu Sv. Kazi
miero parapijos didžiojoje sa
lėje savo metinį susirinkimą
turėjo Radijo Klubo nariai.
Gia taip pat buvo pasidžiaug
ta, kad Radijo Valandėlės ka
soje esama virš $30,000. Ra
dijo pusvalandžius kiekvieną

šeštadienį pasikeisdami tvarko
keli pranešėjai - programų re
daktoriai. Kiekvienas, turėda
mas savitą stilių ir nevienodas
pažiūras, turi ir savų pasekėjų
bei kritikų. Bet dauguma na
rių pasirodė patenkinti tiek
Radijo Valandėlės vadovybe,
tiek programų apimtimi. Slap
tu balsavimu rinkta valdyba
pareigomis pasiskirstė: pirmi
ninkė, kaip ir pernai, Rūta
Klevą Vidžiūnienė, vicepirmi
ninkai Vladas Gilys ir Vladas
Šimoliūnas, ižd. Juozas Dzenkaitis, sekr. Juozas Gedmintas
valdybos narės Stasė Pautenienė ir Angelė Nelsienė. Prog
ramų redaktoriai: R.K. Vi
džiūnienė, S. Pautenienė, A.
Nelsienė ir VI. Bakūnas. Pro
tarpiais bus kviečiami jauni
mo atstovai ar šiaip paskiri as
menys paruošti vieną-kitą spe
cialią programą. Programų
koordinatorius ir vienas iš gar
so technikų - Henrikas Bajalis.
Kitas garso technikas - Vladas
Gilys.
Tą pačią popietę bavarų sa
lėje vyko Kalifornijos respubli
konų ‘Heritage group’ banke
tas, kurio metu Liucija Mažei
kienė, lietuvių respublikonų
pirmininkė, buvo pagerbta
kaip daugiausia nusipelniusi
moteris - *Woman of the Year’.
Be labai aktyvaus įsijungimo į
respublikonų veiklą, L. Mažei
kienė priklauso kelioms lietu
viškoms organizacijoms ir eilę
metų dirba ALT S-gos L.A.
skyriaus valdyboje, šiuo metu
eidama vicepirmininkės parei
gas. Sveikiname Liuciją Ma
žeikienę, gavusią dar vieną
užtarnautą atžymėjimą!
Kovo 4 d., atšventus para
pijoje šv. Kazimierą, Tautinių
Namų viršutinė salė prisirinko
pilnutėlė Tautinių Namų
narių į savo metinį susirinki
mą. Pagal įstatus, kiekvienais

DETROITO LIETUVIAI

Antanas Grinius
metais, rotaciniu būdu, išren
kama dalis TN Direktorių Ka
sirinkimą pradėjo klubo pirmi
bineto narių. Šiemet termi
KAZIUKO MUGE
ninkas Edvardas Milkauskas.
nas baigėsi Broniui Dūdai, Ra
Kovo 11 d. nuvykus į Kultu
mūnui Bužėnui ir Aloyzui Pe ros centre vykstančią Kaziuko Atsistojimu ir tylos minute pa
čiuliui. Jo, o taip pat ir Revi Mugę, vo6 begalėjome susiras gerbti mirę klubo nariai.
Į naują valdybą išrinkti:
zijos Komisija, buvo beveik ti vietą automobiliui pasista
Edvardas
Milkauskas - pirm.,
vienbalsiai perrinkti sekančiai tyti. Žmonių privažiavo daug
Albinas
Bliūdžius
- vicepirm.,
kadencijai. Taigi, TN Direk ir visa aikštė buvo pristatyta
Vytautas
Ogilvis
sekr., Sta
torių Kabineto sąstatas sekan automobilių. Salėje - žmonių
tiems metams yra šis: pirm. kaip bičių avilyje! Skautai ir sys Mačiulaitis - fin. sekr.,
Jonas Petronis, sekr. Bronius skautės Kaziuko mugei buvo Vytautas Gurka - ižd., Alfon
Dūda, ižd. Vincas Juodvalkis gerai pasiruošę. Turtingoje sas Lukas - ūkio vadovu ir An
ir vicepirmininkai Ramūnas virtuvėje buvo galima gauti tanas Butkus - vėliavnešiu. Į
Bužėnas ir Alyzas Pečiulis. Re įvairių valgių. Didelį pasise revizijos komisiją išrinkti: Cė
vizijos komisija - inž. Antanas kimą turėjo scenoje įrengta sys Šadeika - pirm., Juozas
Mažeika, Jonas Mockus ir svetainė, kurioj visą laiką bu Kinčius ir Bronius Valiukėnas
- nariais. Susirinkime dalyva
Vladas Gylys.
vo daug žmonių ir į ją pakliū vo 30 klubo nariai - įstojo 8
Pereitame susirinkime buvo
ti buvo ne taip jau lengva. Ap nauji nariai.
pasiūlyta įstatų paragrafo
krauti buvo saldumynų stalai,
Po Dariaus ir Girėno klubo
pakeitimas, kad TN susilikvineatsiliko ir įvairiausių rankų susirinkimo, čia pat tuojau įvy
davimo atveju turtą neišda
dirbinių pristatymai.
ko Detroito Lietuvių namų
linti nariams, bet perleisti
Turtingas dovanų stalas d-jos susirinkimas. Valdyba
Tautos Fondui. Padavus bal
tirpte ištirpo. Kas nelaimėjo ir Draugijos nariai visi yra klu
savimui, 67 nariai pasisakė
dovanų šiame stale, savo lai bo nariai. Susirinkimas buvo
už, 17 prieš ir 2 susilaikė.
mę bandė kituose laimėjimuo pravestas tokia pat tvarka,
Pernai buvo pasiūlyta pa
se, kurių buvo net keletas. Vie kaip ir anksčiau įvykęs. Vie
ruošti ir salėje iškabinti visų
name salės gale buvo įvairių na tik naujiena - Lietuvių na
TN narių sąrašą. Nariai skai
lošimų karalystė. Visko jie tu mų draugijos nariai nutarė sa
tosi visi tie, kurie yra TN na
rėjo prisirengę!
vo draugiją likviduoti ir Lie
mams paaukoję nemažiau
Atvažiavę į Kaziuko Mugę, tuvių namus perduoti Dariaus
kaip 100 dolerių. Mandatų
mažai kas grįžo namo tuščio ir Girėno klubui.
Komisijai - Kazys Januta, Juo
mis rankomis. Visi ką nors ve
zas Dzenkaitis ir Rūta Šakienė
žėsi - laimėję, ar nusipirkę.
- skaitant balsus, pirm. J.
Kaziuko mugę suruošė Det
MACHINE OPERATORS
Petronis pristatė publikai auk
roito skautų ir skaučių tuntai
sinę lentą, kurioje išvardinti
ir skautų Tėvų komitetas.
Jersey City envelopes maTN įkūrėjai ir visi nariai, su
nufacturer seeks machine ope
grupuoti pagal metus, kada
DARIAUS IR GIRĖNO
rators for day or night shift.
jie (su savo šimtine ar dau
KLUBO SUSIRINKIMAS
No
experience necessary. Will
giau) įstojo į Tautinių Namų
Dariaus
ir
Girėno
klubo
train.
For intervievv please
narius. Ateityje ruošiamasi
call
9
am
till noon.
metinis
susirinkimas
įvyko
ko

sudaryti kitą žymenį, kur bus
vo
11
d.
klubo
svetainėje.
Su

Tel.
201
432-2000
suminėti visi tie pirmūnai,
kurie į Tautinių Namų steigi
Kviečiame įsigyti šiuos leidinius
mą įdėjo daugiausia sunkaus
Lietuvių Enciklopedija 36 tomai ........
$366.00
darbo ir didžiausias sumas pi
nigų.
Encyclopedia Lituanica 6 tomai .............. ................ $125.00
Po susirinkimo visi buvo pa
Vinco Krėvės Raštai 6 tomai ..................................... $32.60
vaišinti Julijos Petronienės pa
Iš mano atsiminimų — Petras Klimas..................... $1125
Laukiame užsakymų papildomam L. E. tomui.
gamintais užkandžiais, kava
Užsakymus siųsti: J. Kapočius, P O Box 95, So. Boston, MA 02127
ir gaiviais gėrimais.
Telef. dieną (617) 266-7730, vakarais (617 ) 282-2759.
R. Šakienė

KAI PACAI VIEŠPATAVO LIETUVOJE
(9)

1984 m. kovo 22 d.

Dr. Algirdas Budreckis

Sutikdami Mykolą Kaributą priimti
į Lietuvos didžiuosius kunigaikščius, Pacai reikalavo, kad naujasis
valdovas patvirtintų Andrusavo taiką su Maskva, apmokėtų Lietu
vos kariuomenės skolas, atidarytų uždarytą Lietuvos sidabro pinigų
kalyklą, pasirūpintų, kad vadinamos Trubecko pajamos iš tikro pa
tektų i Lietuvos iždą.10 Bejėgis ir beturtis jaunasis valdovas sutiko
priimti šią Pacų programą.
Naujasis karalius netrukus pasidavė Pacų Įtakai. Įsidėmėtina, kad
1669 m. elekcinio seimo metu, gegužės 26 d. lietuviai posėdžiavo pas
savo kanclerį Kristupą Pacą. Birželio 24 d. posėdyje lietuviai svarstė
savo kariuomenės apmokėjimo ir taikos su Maskva klausimus.41 Tų
pat metų karūnaciniame seime lietuviai atskirai posėdžiavo spalio
27 ir 28 d. ten pat pas kanclerį Kristupą Pacą. Spalio 27 d. posėdyje
kancleris Pacas pasiūlė, kaip lietuviai turi laikytis Lenkų karo su
Turkija klausimu. Lapkričio 7 d. posėdžiai vyko pas Vilniaus vai
vadą Mykolą Pacą.12
Lietuvos kancleriui karalius Mykolas Kaributas davė specialų
diplomą, kuriuo garantuojama, kad ateity niekas negalėsiąs varžyti
Lietuvos kanclerių teisės atsakinėti Maskvos atstovams. Mat 1668 m.
Maskvos pasiuntiniams karaliaus Jono Kazimiero vardu atsakinėjo
Lietuvos kancleris Kristupas Pacas. 1670 m. į Maskvą siunčiamas
raštas taip pat antspauduojamas Lietuvos antspaudu, nors visus rei
kalus tada tvarkė karaliaus Mykolo Kaributo patikimasis Lenkijos
pakancleris Olšovskis, kadangi tada Paco Varšuvoje nebuvo.43
1671 m. karo taryboje abiejų kraštų kancleriai iškėlė savo ant
roje vietoje matomą klausimą, kas reikia atsakyti carui, kuris Hanenkai įteiktą, kazokų etmono buožę laikąs Andrusovo taikos su
tarties sulaužymu. Kazokų byla buvo Lenkijos reikalas, bet klausė
Lietuvos kancleris, nes Maskvai jis turės atsakyti.14 Iš kito taško
Lietuvai dažniausiai tekdavo išlaikyti Maskvos atstovus, nes jie lauk
davo karaliaus kvietimo Lietuvoje. Prie jų būdavo priskiriamas iždi

ninko valdininkas.45 Užtat kancleris Pacas niekad nesutiko duoti
13,000 auksinų prie Lenkijos atstovui atlyginimo.
1672 m. seime kalbant dėl Maskvon siunčiamų delegatų atly
ginimo, kancleris Pacas pareiškė, kad lietuviai iš savo iždo paskyrę
saviškiam delegacijos nariui 30.000 auksinų, o delegacijos sekreto
riui, kuris taip pat lietuvis, turi atlyginti lenkai, nes jis buvo jų
paskirtas.
Kai kilo viengungio karaliaus Mykolo Kaributo vedybų klausi
mas, prancūzai piršo saviškę, o vokiečiai imperatoriaus Leopoldo se
serį Eleanorą Habsburgaitę. Habsburgaitę rėmė Pacai, tada Mykolas
Kaributas ją vedė. Įsigalėjo austrų įtaka.16
1672 m. Turkija paskelbė karą Lenkijai. Karo su turkais metu
Lietuva iš pradžių stengėsi laikytis nuošaliai, Lietuvos didysis etmo
nas Mykolas Pacas teisinosi, kad Lietuvos kariuomenė neturinti tei
sės peržengti Lenkijos sienos. Po ilgų ginčų, kuriems vadovavo kanc
leris Pacas, lenkams padarius Lietuvai nuolaidų dėl kas trečio seimo
rinkimosi Lietuvoje, lietuviai sutiko padėti lenkams prieš turkus.
Mat lenkai, ruošdamiesi surinkti prieš turkus 60,000 karių, reika
lavo, kad Lietuva sutelktų 30,000 karių. Iš pradžių lietuviai pareiškė,
kad jie sudarysią tik 6,000 karių ir tik savo sienom ginti, o į Len
kija jos neleisią, jei lenkai nesutiksią, kad seimai būtų šaukiami Lie
tuvoje. Kai lenkai pagaliau nusileido, lietuviai sutiko sudaryti 12,000
karių ir padėti lenkams kovoje su turkais.
Bet su Lietuvos kariuomene į karo sritį atvykęs etmonas Myko
las Pacas veikė savarankiškai, nepasiduodamas Lenkijos etmono Jono
Sobieskio vadovybei.17 Kai Lietuvos kariuomenė ilgiau buvo pri
versta Lenkijoje pasilikti, apsistojimo vietą nurodė lenkų kancleris,
ne Lietuvos didysis etmonas.
(Bus daugiau)
40. A. Šapoka, p. 95.
41. J. A. Chrapowicki, Dyaryusz wojewody witebskiego J. A. Chraptowickiego, (Wydanie J. Rusieckiego), Varšuva, 1845, p. 134.
42. A. Šapoka, p. 91.
43. Ten pat, p. 174.
44. Ten pat, p. 175.
45. Ten pat, p. 185.
46. Sruogienė, p. 601.
47. "Nesimaišė su Lenkų kariuomene Pacas”. Tadeusz Korzon, Dzieje
wojen i wojskowosci w Polsce, I tomas, Lvovas, 1923.
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CHICAGOS LIETUVIAI
Antanas Juodvalkis

Eugenijaus Kriaučeliūno vardo
premijų įteikimas
Dr. Leonas ir Irena Kriaučeliūnai, mirusiam sūnui Eu
genijui atminti, 1978 m. įstei
gė $1,000 jaunimo premiją.
Premija skiriama lietuviui-ei
jaunuoliui-ei ar jų sambūriui,
už išskirtinę veiklą. Premijai
skirti yra sudaroma komisija iš
Kriaučeliūnų šeimos, LB ir
LJS atstovų. Šių metų komisi
ją sudarė: pirm. kun. Pranas
Garšva, sekretorė Alė Jonušai
tė ir nariai: Irena Kriaučeliūnienė, Birutė Jasaitienė ir Vi
tas Plioplys. Praėjusiais me
tais (už 1982 m.) komisija ne
rado tinkamo kandidato ir pre
mija liko nepaskirta. O šiais
metais (už 1983 m.) buvo su
darytos dvi premijos: I-ji
$1,000 ir II-ji $500. Laimin
gosios yra - Gintė Damušytė iš
New Yorko ir Violeta Abariūtė iš Detroito.
Premijų įteikimas įvyko
š.m. kovo 10 d. Jaunimo cent
ro kavinėje, Chicagoje. Įteiki
mo iškilmę sklandžiai pravedė
Vida Kriaučeliūnaitė-Jonušienė, supažindinusi su premijos
sąlygomis ir pasveikinusi labai
gausiai (virš 200) susirinku
sius svečius. Į garbės prezi
diumą pakvietė vyskupą Vin
centą Brizgi, gen. Konsulę Ju
zę Daužvardienę, komisijos
pirm. kun. Praną Garšvą, šei
mos atstovę Jolitą Kriaučeliūnaitę, PLJS-gos atstovę ir ko
misijos sekretorę Alę Jonušaitę
ir abi laureates - Gintę Damušytę ir Violetą Abariūtę. Jury
komisijos aktą perskaitė sekre
torė Alė Jonušaitė, o premijas
įteikė Jolita Kriaučeliūnaitė.
Pirmoji premija $1,000 ati
teko Gintei Damušytei, o ant
roji - $500 Violetai Abariūtei.
Sveikinimus ir linkėjimus jau

nosioms laureatėms, bei padė
ką Kriaučeliūnų šeimai už
prasmingą sūnaus ir brolio pri
siminimą, perdavė vysk. V.
Brizgys, gen. konsule J. Daužvardienė, k-jos pirm. kun. Pra
nas Garšva, PLB vicepirm.
švietimui B. Jasaitienė.
Jolita Kriaučeliūnaitė su
pažindino su laureatėmis.
GINTE DAMUŠYTĖ, 27
metų amžiaus, baigusi Way-

Laureatės Violeta Abariūtė ir Gintė Damušytė.
Z. Degučio nuotr.
los koordinatorė), Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė (yra Vi
suomeninių reikalų komisijos
narė), Lietuvos klausimais
skaito paskaitas amerikiečiam
pabaltiečiams ir lietuviams.
Ypatingai plačiai informuoja
apie LKB Kroniką ir tikinčių
jų padėtį Lietuvoje. Dirba
Lietuvių katalikų religinės šal
pos fonde ir Lietuvių informa
cijos centre, New Yorke. Visą
laiką pašvenčia lietuvių tauti
niam darbui. Gintė pati pa
reiškė: ‘Jaučiu, kad tai yra
mano gyvenimo misija’.

VIOLETA ABARIŪTĖ, 30
metų amžiaus, baigusi tame
pačiame Wayne Statė universitet, Detroite, biologiją ir
micro biologiją bakalauro laip
sniu. Aktyviai veikia skautuo
Vida Kriaučeliūnaitė-Jonu se, jaunimo sąjungoje ir tauti
šiene praveda premijų įteiki nių šokių ansamblyje ‘Šilainė’.
Salia savo tiesioginio darabo,
mo iškilmes.
Ž. Degučio nuotr. dalyvauja lituanistiniuose se
minaruose, lietuvių studentų
ne Statė universitete, Detroite veikloje (buvo pirmininke Mipolitinius mokslus ir istoriją chigan u-te, Ann Arbor), ve
bakalauro laipsniu. Taip pat da lietuvių radijo programą ir
lankė ir baigė lit. mokyklą ir t.t. Gal pats didžiausias Vio
pedagoginį lituanistikos insti letos įnašas į lietuvių jaunimo
tutą, laisvai kalba ir rašo lie veiklą buvo praėjusiais metais
tuviškai. Veikia ateitininkuo vadovavimas komitetui, suruose, PLJS (buvo politinės veik- šusiam V PLJ kongresą, užtru
kusį visą mėnesį ir išsitiesusį
per abu kraštus - JAV ir Canadą, nuo Chicagos per Clevelandą, Torontą, Ottawa iki
Montrealio.
Komisija įvertino Violetos
darbą ir paaukotą ištisų metų
laisvalaikį.

Kristina ir Regina Butkūnaitės, iš Detroito, atlikusios
meninę programos dalį Eugenijaus Kriaučeliūno jaunimo
premijos įteikimo iškilmėse.
Z. Degučio nuotr.

Po puikaus supažindinimo,
žodį tarė ir abi laureatės. Gin
tė Damušytė ilgesniame žody
je aptarė savo darbą ir laisvą
apsisprendimą dirbti lietuvių
tautos laisvei ir gerove. Ko
munistinės valdžios tautinis ir
religinis persekiojimas, įparei
goja mus skelbti pasauliui
apie žmogaus teisių laužymus
ir pagelbėti nukentėjusiems.
Prisiminė kankinius kunigus:
Tomkevičių, Svarinską ir kitus

kurie už tikėjimą ilgiems me
tams išvežti į sunkiųjų darbų
stovyklas. Tautinė ir religinė
lietuvių rezistencija kelia rū
pestį sovietiniams vadams, o
mus įpareigoja apie tai skelbti
laisvajam pasauliui, nes tauta
to negali padaryti. Dėkojo
jury komisijai už jos darbų
įvertinimą ir Kriaučeliūnų
šeimai už premijos paskyrimą.
Violeta Abariūtė, trumpa
me žodyje, dėkojo tėvams,
gausiems bendradarbiams-ko
miteto nariams, ruošiant V-jį
PL jaunimo kongresą, komisi
jai ir Kriaučeliūnų šeimai.
Premijų įteikimas apvaini
kuotas menine programa,
kurią atliko dvynukės sesutės Kristina ir Regina Butkūnai
tės, pritardamos gitara. Jos
padainavo 9 dainas, sulauku
sias susirinkusiųjų šilto pritari
mo ir garsių katučių. Rengė
jai apdovanojo dainininkes gė
lėmis, o jos atsilygindamos pa
dainavo dar vieną dainą.
Programos vedėja Vida Jo
nušienė pastebėjo, kad Detroi
to lietuviai gali didžiuotis savo
jaunimu, nes šios dienos iškil
mių dalyvės visos yra detroitiš
kės. Padėkojusi visiems daly
viams, Vida pakvietė pasivai
šinti ir pabendrauti.
Tenka pastebėti, kad Euge
nijaus Kriaučeliūno premijų
įteikimas, organizuotas Kriaučeliūnų šeimos, buvo turinin
gas, sklandžiai pravestas ir
gausiems svečiams paliko ma
lonius įspūdžius.
Visa Kriaučeliūnų šeima
dalyvauja visuomeninėje veik
loję, dosniai remia lietuvišką
veiklą ne tik savo darbu, bet
ir finansiniais ištekliais. Dr.
Leonas Kriaučeliūnas yra
ALTos valdybos vicepirminin
kas, ALTS-gos Chicagos sk.
pirmininkas, daugelio rengi
nių organizatorius, paskaiti
ninkas ir programų vedėjas.
Irena Kriaučeliūnienė yra Jau
nimo centro valdybos pirmi

Viešėdami Chicagoje aplankykite
VUaVfO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

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

ninkė ir aukojanti nesuskaito
mas darbo valandas, kad Jau
nimo centras būtų visiem pri
einamas, jaukus ir saugus. Jos
rūpesčiu bei sugebėjimu ir tal
kininkų darbu, centro inven
torius atsinaujino ir pagražėjo.
Vida Kriaučeliūnaitė-Jonušienė augina šeimą, veda Amber
Travel Service kelionių biurą,
veikia neolituanuose ir yra
buvusi valdybos pirmininkė.
Jolita Kriaučeliūnaitė dirba ir
siekia doktorato, taip pat vei
kia neolituanuose ir yra buvu
si daugelyje valdybų įvairiose
pareigose.
Taigi, tik reta lietuviška šei
ma tiek daug laiko ir lėšų ski
ria lietuvybei išlaikyti ir Lie
tuvos laisvei atgauti. Linkime
nepavargti ir toliau purenti
lietuviško darbo dirvonus.

LIETUVIŲ FONDO
ŽINIOS

Lietuvių Fondo Pelno Skirs
tymo komisija pirmininku iš
sirinko LF tarybos atstovą Vik
torą Naudžių, o sekretorium LB atstovą Bronių Juodelį. Šių
metų Pelno skirstymo komisiją
sudaro: LF tarybos rinkti na
riai: Viktoras Naudžius (pir
mininkas), Marija Remienė ir
dr. Gediminas Balukas ir JAV
LB Krašto valdybos deleguoti
- Bronius Juodelis (sekr.), Ire
na Pemkienė ir Vytautas Kutkus.
Prašymai paramai ir studen
tų stipendijoms gauti siunčia
mi iki 1984.IV.15 Fondo būs
tinei: 3001 West 59tlrSt., Chi
cago, IL. 60629, tel. 312471-3900. Yra specialios for
mos, gaunamos ten pat.
LIETUVIŲ FONDO
KNYGOS SUTIKT UVES

Ilgokai užtrukęs
‘Lietuvių Fondas’ ja
spausdintas ir baigia
Metinio narių sumetu, š.m. kovo 2
galima bus įsigyti i
Gaunamas Lietuvi
būstinėje: 3001 W.
Chicago, IL. 6062!

leidinys
yra at
įas įrišti
žiavimo
d., jau
atsiimti.
Fondo
>9th St.,

LIETUVIŲ FOND NARIŲ
SUVAZIAVIN \S
Lietuvių Fondo
suotinas metinis su\
įvyks š.m. kovo 24 d.
ryto Jaunimo Centr
Claremont Avė., C
60636
Lietuvių Fondo
paruošė ir išsiuntin
nariams 1983 meti
tas, pranešimus, da
įgaliojimus bei kitą
ją ir kviečia suvaži;
šiai dalyvauti, o ne
įgalioti dalyvaujant
narį.
. Taigi, visi dalyv
važiavime ir save
bei patarimais j
prie Lietuvių Fon
gos veiklos.

• LIETUVIŲ '
NAMŲ metinis na
kimas įvyks kovo 3
p.p. nuosavuost
6422 S. Kedzie A
goję. Bus valdybe
pranešimai bei dir
kimai. Po susirinki
myniška vakariene

irių viiavimas
L 30 vai
5620 So
■ago, IL

idovybė
visiems
pyskaitvarkę,
jrmacine gauinčius Fondo
me sulymais
lėkime
:kmin-

riNiŲ
usirin:30 v.
muose
Chicaarybos
ių rinjus šei-

lemos- Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Skaitykit ir pi
D I R V
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AUSTRALIJOS LIETUVIAI
Antanas Laukaitis
MIRĖ
ALFAS PIRMININKAS
VLADAS DAUDARAS
Kovo 5-tą dieną, ankstį ry
te, širdies priepuolio ištiktas,
savo namuose mirė Australi
jos Lietuvių Fizinio Auklėjimo
ir Sporto S-gos pirmininkas
Vladas Daudaras. Si žinia su
krėtė Sydnėjaus ir Australijos
lietuvius, ypatingai visą mūsų
sportinę šeimą. Netekome pui
kaus žmogaus, gero draugo ir
sportinio jaunimo vadovo.
Gimęs 1921 m. rugsėjo 24
dieną Šiauliuose, V. Dauda
ras nuo pat savo jaunystės die
nų įsitraukė į sportinį gyveni
mą. Žaidė krepšinį už gimna
zijos, vėliau ir Šiaulių miesto
rinktines. Persikėlus gyventi į
Kauną, jis buvo pakviestas
žaisti už to laiko garsiąją JSO
krepšinio rinktinę, su kuria
buvo išvykęs ir į užsienio kraš
tus.
Atvykęs 1950 metais į Aus
traliją, jis tuoj pat įsijungė
Sydnėjuje į lietuvišką, o ypa
tingai sportinį, gyvenimą. Jis
treniruoja tuometinę krepši
nio komandą, kuri vėliau tris
metus iš eilės tampa Australi
jos lietuvių čempionė. 1951 m
su kitais sporto entuziastais jis
įsteigia dabartinį Sydnėjaus
sporto klubą ‘Kovą’ ir yra stei
giamosios valdybos vicepirmi
ninkas, vėliau daugeli kartų
būdamas ir pirmininku. Jis

A.A. Vladas Daudaras

pats pirmasis suorganizuoja ir
‘Kovo’ jaunius, kurių daugu
mas šiandien yra veteranų pa
kaitalu ir vadovauja šiam klu
bui.
Suprasdamas bendrą vie
ningumą, jis yra vienas iš stei
gėjų dabartinio ALFAS 1954
metais ir pirmasis šios sąjun
gos pirmininkas. Vėliau jis
dar keturis kartus vadovauja
Australijos lietuviams sporti
ninkams. Laike paskutiniųjų
dviejų metų, jis ir jo valdyba
nebuvo visų vienodai supras
tas ir turėjo gana nemažai var
go. Tačiau, jam vadovaujant,
Australijos lietuviai sportinin-

kai labai sėkmingai dalyvavo
Pas. Liet. Dienose ir Pas. Liet.
Sporto Šventėje Chicagoje,
bei gastrolėse po Ameriką ir
Kanadą, gražiai atstovauda
mi ne tik sportininkus, bet ir
visus Australijos lietuvius. Pas
kutiniosios sporto šventės Hobarte metu, jam taip gražiai
tarpininkaujant, buvo galuti
nai pabaigti visi ginčai ir pa
dėtas stiprus pagrindas toli
mesnei Australijos lietuvių
sportinei veiklai.
Be sportinio gyvnimo ir dar
bo, VI. Daudaras buvo Inži
nierių S-gos narys, dirbo LB
Apylinkės valdybose, dainavo
Sydnėjaus Lietuvių Ansambly
je, oktete ir kitose dainos gru
pėse. Jis buvo ypatingas lietu
viškos dainos mėgėjas. Ir kur
tik buvo Vladas, ten skambėjo
ir lietuviška daina.
Kovo 10 dieną, ypatingai
gausiai susirinkę Sydnėjaus
lietuviai ir uniformuoti spor
tininkai, Sydnėjaus lietuvių
bažnyčioje - ir vėliau lietuvių
kapų skyriuje - paskutinį kar
tą atsisveikino.su savo draugu,
puikiu lietuviu ir savo vadovu
Po gedulingų pamaldų, prie
lietuviška trispalve apdengto
karsto, garbės sargybą nešė
‘Kovo’ ir ALFAS buvę pirmi
ninkai ir garbės nariai. Ka
puose atsisveikinimo žodį tarė
Australijos LB pirm. V. Bukevičius, naujasis ALFAS pirm.
J. Dambrauskas, Sydnėjaus
LB Apylinkės pirm. dr. A.
Mauragis, Sydnėjaus sporto
klubo ‘Kovo’ pirm. J. Karpa
vičius ir draugų vardu A. Lau
kaitis.

Jis buvo taip pat aktyvus res
publikonų partijoje.
Feliksas Zaleskas buvo pa
šarvotas Joe Casper laidotuvių
koplyčioje, kur jį gausiai ap
lankė jo bičiuliai. Šeštadie
nio ryte, į šv. Mišias šv. Petro
lietuvių parapijos bažnyčioje,
susirinko žmonių gal daugiau,
negu susirenka sekmadieniais
į lietuviškas pamaldas. Sv.
Mišias atnašavo kun. kleb. Al
bertas Kontautas, o jam asis
A. A. FELIKSAS ZALESKAS
tavo net 5 kunigai iš artimes
nių parapijų. Taip pat buvo
Kovo 8 d. Bostone mirė se
būrelis ir lietuvaičių vienuolių.
nosios kartos ateivių veikėjas
Iš bažnyčios ilga automobi
Feliksas Zaleskas, eidamas 91lių vilkstinė palydėjo velionį
sius savo gyvenimo metus. Bos
Feliksą į Naujosios Kalvarijos
tone ir apylinkėse jis buvo ži
kapines. Iš kapinių visi buvo
nomas kaip ‘Dzūkų karalius’.
pakviesti į Blinstrubo Old CoI Ameriką F. Zaleskas atvy
lony House pietums.
ko 1910 metais, apsigyveno
Nuliūdime liko sūnus prof.
Bostone ir tuojau įsijungė į lie
Edvardas, dukterys - Florence
tuviškas organizacijas.
Kai
Francis, Eleonore ir Marie - su
1924 m. į Ameriką atyvko A.
šeimomis, 16 vaikaičių ir vie
Vanagaitis, J. Olšauskas, V.
na provaikaitė.
Dineika ir J. Dikinis ir sudarė
teatrinę grupę Dzimdzi-Drim• PATRIA prekybos na
dzi, tai juos vežiodamas auto
mobiliu Feliksas apkeliavo tur muose. 794 E. 185 Street,
būt visas Amerikos lietuvių Clevelande, yra didelis pa
kolonijas. Vėliau jis įsijungė į sirinkimas vietinių ir im
Lietuvos Vyčių organizaciją ir portuotų maisto produktų,
eilę kitų, kur buvo gana akty
įvairių skanumynų, lietu
vus narys. Kai 1954 m. Petro
Viščinio vadovaujami lietu viškos juodos duonos, o do
viai suorganizavo kultūrinę lie vanų skyriuje yra gintaro,
tuvių valandėlę ‘Laisvės Var plokštelių, audinių, knygų
pas’, Feliksas Zaleskas visomis ir lietuviškų sveikinimo
savo galiomis stengėsi padėti kortelių. Prašome atsilan
jai, ypač rinkdamas pinigus. kyti. Telefonas 531-6720.

Netekus mielo bičiulio ir di
džio mūsų sporto veikėjo, gi
liausią užuojautą reiškiu bro
liams ir seserims Lietuvoje ir
visiems artimiesiems. Tavo
prieš daugelį metų pradėtas
darbas tikrai bus tęsiamas ir
toliau,

BOSTON

Puikiausius kailius

rasite

ss>

SMi /uperior Zoving/
ASSOCIATION
mokame

Aukščiausius nuošimčius
SANTAUPŲ INDĖLIUS

už

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00
NAUJAS PATARNAVIMAS
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS

ČEKIU SASKAITA
<-

4.

4

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio
Už įnašus mokame 5%% palūkanų
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI
ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

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

Tai. kraatovės (312) 263-5326; a«H (312) 677-6469.

PETKUS

/uperior Zoving/
Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio
Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS:
i
Kasdien nuo 9:30 iki 4:00, penktadieniais 9:30 iki 6:00,
šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaryta.

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

/

1984 m. kovo 22 d.
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KVIEČIAME VISUS SUTIKTI PAVASARI SU

KAZIUKO MUGE
Dievo Motinos parapijos salėje

Šį sekmadienį, kovo mėn. 25 d.
DALYVAUKIME
TAUTINIŲ ŠOKIŲ
šventes chore

SOLISTES
ALDONOS STEMPUŽIENES
KONCERTAS

Clevelande lietuvių visuo
menė yra pasižymėjusi kaip
lietuvišką dainą mylinti tau
tos dalis. Šiuo metu Clevelan
de aktyviai veikia net 5 dainos
vienetai. Turbūt dėl to ši dai
ninga lietuvių kolonija yra
pakviesta dalyvauti VII Lie
tuvių Tautinių Šokių Šventės
chore, kuris, kartu su orkes
tru, palydės šokėjus. Salia
clevelandiečių dalyvaus To
ronto ir Chicagos dainininkai.
Atidarymo iškilmėse choras
giedos JAV-bių, Kanados ir
Lietuvos himnus. Programos
metu -10 šokių ir gale progra
mos vieną giesmę. Tai gana
pilna programa.
Solistės Aldonos StempužieNors spaudoje jau tas buvo
nės koncertas įvyks Dievo Mo minėta, aš dar kartą kviečiu
tinos parapijos auditorijoje, visus mylinčius lietuvišką dai
balandžio 8 d., sekmadienį, 4 ną - senus ir jaunus, vyrus ir
vai. p.p.
moteris - įsijungti į VII Lie
Solistė dainuos įdomią prog
tuvių Tautinių Šokių Šventės
ramą. Pirmą kartą Clevelan chorą. Nors repeticijos jau
de girdėsime Felikso Bajoro pradėtos, dar yra ne per vėlu.
vokalinį kūrinį ‘Sakmių siuita’ Savo dalyvavimu parodykime
Žodžiai - liaudies sakmės, su kad teisingai Clevelandas yra
rinktos Kazio Būgos. Anglų laikomas lietuvių išeivių dai
kalbos vertimus paruošė Los nos centru.
Angeles gyvenąs Milton Stark.
Repeticijos vyksta trečiadie
Taip pat dainuos ‘Septynias niais, nuo 8-tos iki 10-tos vai.
populiarias ispanų liaudies vakaro, ir sekmadieniais nuo
dainas’ - kompozitoriaus Ma- 12:15 iki 2-ros vai. p.p. Lie
nuel De Falla, Beethoveno ir tuvių Namų Čiurlionio An
Švedo kūrinius.
samblio patalpose.
Gegužės 5-6 dienomis solis
Jūsų labai laukiame!
tė dalyvaus ‘Fausto’ spektak
Rytas Babickas
lyje Chicagos Lietuvių Opero
je ir gegužės 23 d. koncertuos
SPORTO VARŽYBOS
St. Petersburgo lietuviams.
CLEVELANDE

Mugės atidarymas 11:15 vai. tuoj po pamaldų.
Skautu ir skaučių darbeliai — Karšti pietūs
— Saldumynų stalas.
ČLEVELANDO SKAUTIJA

ČLEVELANDO LIETUVIAI MINĖJO
ŠV. KAZIMIERĄ

minėjimas, įvykęs kovo 4 d.
Minėjimas prasidėjo iškil
mingomis šv. Mišiomis, kurias
aukojo jaunasis parapijos ad
ministratorius, jau trečios kar
tos lietuvis kun. Juozas Bacevičius-Bacevice. Prie altoriaus
stovėjo neseniai atnaujinta
didi šv. Kazimiero statula pa
puošta didele gėlių puokšte,
perrišta lietuviškais trispal
viais kaspinais.
Ir altorius
buvo papuoštas tokiomis pa
čiomis didžiulėmis gėlių puokš
tėmis.
Po jaunimo perskaitytų spe
cialiai sukurtų tikinčiųjų mal
dų, kuriose šv. Kazimieras
buvo prašomas užtarti ken
čiančius brolius ir seseris pa
vergtoje Lietuvoje, kun. Bace
vičius pasakė išskirtinai patrio
tinį pamokslą Šventojo tema.
Pamokslininkas keliais saki
niais nubrėžė šv. Kazimiero
biografinius bruožus ir ilgė
liau užtruko prie Šventojo reik
žybos vyks Lakeland Commu šmės ir prasmės Lietuvai ir lie
nity College, Rt. 306, prie tuviams. Choras, šalia įpras
1-90 greitkelio, Mentor, Ohio. tųjų, pagiedojo porą ir specia
Tinklinis prasidės nuo 9:oo liai parengtų giesmių.
Po mišių labai gražiai iš
ryto, krepšinis - nuo 1:00 PM
ir vyks visą dieną. Tinklinis puoštoje parapijos salėje vyko
pietūs ir akademija. Sceną
bus užbaigtas šeštadienį.
Sekmadienį vyrų krepšinio puošė didelis šv. Kazimiero pa
finalai vyks Wickliffe Civic veikslas, papuoštas tautine
ONE LOT FOR SALE
Sį savaitgalį, kovo 24-25 Center, 900 Worden Rd., juosta ir dekoratyviniais auga
dienomis, Clevelande vyksta Wickliffe, Ohio (tarp Lake lais.
Pasisotinus skaniais parapi
Shawnee of East 185 St., Vid. Vakarų sporto Apygar land Freevvay ir Lake Shore
near Lithuanian Club, 50 yrd dos vyrų krepšinio 1984 m. pir Blvd.). Pradžia 11:30 AM - jos moterų, vadovaujamų E.
front to build 2 family or one. menybės ir 9-sios LSK Žaibo vyrų B finalas, 1:00 PM - vy Gausienės, pagamintais pietu
mis, paskaitą apie šv. Kazi
Facilities payment. Informa kviestinis vyrų tinklinio tur rų A finalas.
tion - call Frank 481-5742. nyras.
Šeštadienį Lietuvių Na mierą skaitė parapijos tarybos
pirm. Algirdas Kasulaitis.
(11-13)
Šeštadienį, kovo 24 d., var- muose 8:30 bus pobūvis.
Paskaitoj paryškinti trys dalykai. Pirma - mirties pergy
venimo kaita naujoje povatikaninėje Bažnyčios teologijoje.
Pirmiau krikščionys mirtį per
gyveno kaip amžiną atsiskyri
mą pažymėtą begaliniu liūde
siu, širdį veriančiu skausmu ir
dantų griežimu. Mirčiai bu
vo pripažįstama pergalė. Ta
čiau tai buvo žvilgsnis per iš
kraipytą krikščionybės veidro
dį. Juk Kristui mirtį nugalė
jus Prisikėlimu, ji jau niekuo
met nėra pergalėtoja, bet tik

Sv. Jurgio lietuvių parapija
Clevelande, ateinančiais me
tais švęsianti savo 90 metų
sukakti, yra dar judri ir gyva.
Daugelį metų parapija apėmė
didžiumą Člevelando lietu
vių, turėjo net kelis tūkstan
čius .parapijiečių ir buvo
žymus Člevelando lietuvių re
liginis židinys. Miesto demo
grafijai pakitus bei įvairioms
sąlygoms kitaip susiklojus,
parapija šiandien yra stipriai
sumažėjusi skaičium, bet
gyva religine ir kultūrine dva
sia. Čia žymus išskirtinai ge
ras parapijos choras ir veikli
bei kūrybinga parapijos tary
ba.
Parapija per metus suruošia
6-7 kultūrinius renginius, ku
riuose dalyvauja gražūs būriai
Člevelando lietuvių. Vienas
tokis renginys, tai šv. Kazimie
ro 500 metų mirties sukakties

Atnaujinta Sv. Kazimiero
statula Sv. Jurgio bažnyčioje
Clevelande.
A. Karkliaus nuotr.
slenkstis į tobulesnį gyvenimą.
Todėl ir šventojo Kazimiero
mirties minėjimas gali būti
džiaugsmo šventė, nes mirė
žmogus, bet gimė šventasis.
Trumpoje, stilingoje Aure
lijos Balašaitienės parengtoje
meninėje programoje, akto
rius Rimas Čepulis padekla
mavo Inčiūros ‘Baltąjį Raitelį)
Kęstutis Civinskas perskaitė
A. Balašaitienės prozos gabalą
aktorė Daiva Blynaitė dekla
mavo ir A. Balašaitienė per
skaitė savo poemą religine te
ma.
Minėjime .dalyvavo gausus
būrys parapijiečių ir kitų Clevelando lietuvių.
(a)

EUCLID BY OWNER
4 bedroom, 214 bath, custom build brick home. Large
family room, first floor utility,
full basement, 214 car garage.
Thermopan window,
centrai vacuum system, etc.
Call 486-6941
(12-13)

ELECTRICIANS
EXPANDING GRAND PRAIR1E PLANT HAS 1MMEDIATE OPEN1NG3
FOR EXPERIENCED ELECTRICIANS. SVORKING KNOWLEDGE OF
AC AND DC MOTOR AND CONTROLS NECESSARY. SCR DR1VE
UP TO 400 HORSEPOWER A PLŪS. 5 YEARS 1NDUSTR1AL EXPER1ENCE. UP TO $25,000 PER YEAR INCLUDING OVERTIME.
NON SMOKERS ONLY. APPLY OR CALL:

Tel. (216) 531-3500

CLEVELAND, Ohio 44119

Galerija atidaryta kiekvieną dieną, išskyrus trečiadienius

POLY AMERICA
2000 W. Marshall
Grand Prairie, Tx. 75051
214-647-4374
EOE. M/F

„

DIRVA
MIRĖ PROFESORIUS
JUOZAS ERETAS

Nuliūdime liko vaikai - Juo
zas, Laisvė, Birutė ir Julija.
Anksčiau mirė jo žmona Ona
Jakaitytė-Eretienė ir duktė
Bazelyje, Šveicarijoje, kovo Aldona.
12 d. mirė prof. Juozas Eretas
•
BALFas PAIEŠKO
sulaukęs 88 metų amžiaus.
BRONISLAVOS FABIJONAVelionis buvo gimęs Šveica VICIŪTES giminių, artimųjų
rijoje, bet susidraugavo su lie ir pažįstamų. Ji yra gimusi
tuviais. Pamėgęs Lietuvą jis 1911 m. Philadelphijoje, Pa.
1919 metais stojo savanoriu į ir ten kartus su tėvais Juozu ir
Lietuvos besikuriančią kariuo Adolfina (Drundzevičiute) Fa
menę. Aktyviai dalyvavo Lie bijonavičiais gyvenusi vaikys
tuvos visuomeniniame gyveni tėje. Turintieji žinių prašomi
me ir 1922 m. priėmė Lietu pranešti BALFo Centrui:
vos pilietybę. Į Šveicariją grį 2558 W. 69th Street, Chicago
žo tik bolševikams okupavus IL., 60629, tel. 312-776-7582
Lietuvą.
• DR. E. ARMANIENE,
Jo paskutinį veikalą, išleis
atnaujindama
tą vokiečių kalboje ‘Imperia- Baltimorėje,
lismus und Massionismus der Dirvos prenumeratą pridėjo
Russen’, išverstą į anglų kalbą $40 auką laikraščiui paremti.
Ačiū!
leidžia Vlikas.

Dr. MATUI MICKUI
mirus, jo žmonai fili jai STASEI MICKIENEI

ir giminėms reiškiame nuoširdžią užuojau

tą
Korp! NEO-LITHUANIA
Vyr. Valdyba

Mūsų brangiai draugei

GENUTEI TREČIOKIENEI
ir jos artimiesiems, mylimai MAMYTEI

Lietuvoje mirus, mūsų giliausia užuojau
ta
ALE ir PRANAS SKIRMANTAI

JANE ir EDVARDAS ŠISAI

Glendale, Calif.

Mylimai Motinai

KAZIMIERAI DIDŽIULIENEI
mirus, sūnums VYTAUTUI IR ALGIUI bei jų

šeimoms ir dukrai reiškiame nuoširdžiausią
užuojautą ir drauge liūdime
BIRUTE ir VACYS DZENKAUSKAI

VERONIKA ir JURGIS JANUŠAIČIAI

A.A.

• Prez. Antano Smetonos
filmo ”Video” juostelės jau

pagamintos. Kasečių forma
tai — VHS (tai daugiausiai
naudojama rūšis). Tačiau,
kos norėtų ”BETA”, jas ga
lima už tą pačią kainą, pa
gaminti.
Norintieji įsigyti Prez. A.
Antano Smetonos filmo ka
setę, galite gauti pas Los
Angeles A.L.T. S-gos sky
riaus iždininką Ramūną Bužėną 5285 Coringa Dr., Los
Angeles, Calif. 90042.

Kasetės kaina $100.00
(įskaitant persiuntimo iš
laidas.
• VLADAS SNIOLIS, St.
Petersburge gyvenąs buvęs cle
velandietis, Dirvai paremti
atsiunė auką 22 dol. Ačiū.

• OMAHOS Lietuvių Mo
terų klubas, per J. Povilaitienę, Dirvai paremti atsiuntė
50 dol., vertindamas lietuviš
kos spaudos svarbą išeivijos
gyvenime. Ačiū už paramą.

AMERIKOS LIETUVIU TAUTINES SIŲUNGOS
AŠTUONIOLIKTOJO SEIMO ĮVYKSTANČIO
1984 M. GEGUŽĖS MĖN. 26-27 D. CLEVELAND, OHIO
DARBOTVARKE
Šeštadienis,

gegužės 26 d.

9:00
- 10:00 Registracija
10:00 - 12:00 Iškilmingas posėdis
1. Seimo globos komiteto pirm, žodis Antanas Jonaitis
2. Seimo atidarymas - Sąjungos pirm.
Vaclovas Mažeika
3. Himnai
4. Invokacija
5. Mirusiųjų Sąjungos narių pagerimas
6. Prez. Antano Smetonos 40 m. mirties
sukaktis - Aleksas Laikūnas
7. Sveikinimai
8. Paskaita: Žvilgsnis į ateitį Jonas Rinkūnas

15 min. pertrauka

12:15 - 2:30

• BALFO 141 skyrius ]uno
Beach, Floridoje, per P. Mikšį
Dirvai paremti atsiuntė auką
10 dol.. Ačiū.

• STASYS SANTVARAS,
poetas, Dirvai paremti atsiun
tė 25 dol.. Ačiū.
• ALG. GRIGAS, Chicagoje, atnaujindamas Dirvos
prenumeratą, pridėjo auką
23 dol.. Ačiū.

• E. BOBELIENE, Hart
forde, atnaujindama prenu
meratą, pridėjo auką Dirvai
paremti 25 dol.. Ačiū.

OPPORTUNITY
FOR
REGISTERED NURSES
To work and live in a small
congenial community in Rural Nevada Hospital Home
health agent. Good starting
salary plūs shift differential.
Excellent benefits. Moving
allovvance. Outdoor recreation. Moderate climate. apply call or write to
Mt Grant General HospiTAL, P.O. Box 1516, Hawthorne, N V 89415
Call collect 702-945-2461
(12-21)
OWNER / OPERATORS
WANTED
We are expanding and
need late model tandem tractors. Drivers mušt have over
the road experience. A good
safety record and a professional attitude. Good rates, Liberal Advances, Centrai dispatch, settlements twice a
month.
Outside of W. Virginia call
1-800-624-3414. In W. Virgi
nia call 304-522-7366, ask for
JohnWoods.
(12-21)

Darbo posėdis
L Seimo prezidiumo sudarymas
2. Darbotvarkės priėmimas
3. Seimo komisijų sudarymas:
registracijos, mandatų, nominacijos
ir nutarimų
4. Sąjungos valdybos pranešimai
5. Kontrolės komisijos pranešimas
6. Diskusijos dėl pranešimų

2:30

- 3:30

Priešpiečiai

3:30

- 6:00

Vilties Draugijos narių suvažiavimas

8:00

Banketas.

Programoje a. Vladas Vijeikis
b. Clevelando Jaunų vyrų
Dainos Vienetas ‘Uždainuokim’
vad. Algirdo Bielskaus

Sekmadienis, gegužės 27 d.
10:00 - 10:45 Pamaldos ir vainiko uždėjimas ant
Prez. Antano Smetonos kapo

11:00 - 1:45

Darbo posėdis
1. Skyrių atstovų pranešimai
2. Lietuvių Tautinio Sąjūdžio pranešimas Eugenijus Bartkus
3. Pranešimas ALTos reikalais Teodoras Blinstrubas
4. Nepriklausomybės Fondo pranešimas Emilija Cekienė
5. Pranešimas žurnalo Naujosios Vilties
reikalais
6. Diskusijos dėl pranešimų

15 min. pertrauka

2:00

- 4:00

Darbo posėdis
1. Mandatų komisijos pranešimas
2. Nominacijos komisijos pranešimas
3. Rinkimai: Sąjungos pirmininko, valdybos
narių, Kontrolės komisijos, Tarybos
4. Nutarimų komisijos pranešimai ir
nutarimų priėmimas
5. Klausimai bei sumanymai
6. Seimo uždarymas

VANDAI FEDERAVICIENEI
mirus, jos vyrą JURGĘ dukrą INGRIDĄ,

sūnų VALTERĮ,, seserų ADELĘ su vyru
dr. VALENTINU SKIRGAILUS, seserų

JONUI LILEIKIUI
mirus, jo žmoną AMALIJĄ ir visą velio
nio šeimą nuoširdžiai užjaučiame
Amerikos Lietuvių Tautinės
Sąjungos Omahos skyrius

NATIONWIDE
INSURANCE

HERTĄ su vyru RIČARDU SISKINUS ir

jų šeimas bei artimuosius nuoširdžiai

Nat>OHwide is <xi you*’ »»de

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si i OBELENIS apdraudos
Įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba
SAULIUI
4<’,1-3500.

užjaučiame
ALBERTAS SINKYS su šeima

AUGUSTINAS SINKYS su šeima

