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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS
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2:0 LIETUVOS NAUDAI
Antanas Dundzila

Vasario 20 d. DIRVOJE 
rašėme apie Anglijoje laiky
to Lietuvos aukso grąžinimą 
Lietuvai. Tas straipsnis bu
vo pavadintas ”1:0 Lietuvos 
naudai". Lietuvos nepriklau 
somybės atstatymo įvykiuo
se naudodamiesi sporto 
rungtynių terminologija, to
kioms temoms reikalingų 
įvykių trokštame ir tikimės, 
kad galėsime su džiaugsmu 
DIRVOJE skelbti "3:0 Lie
tuvos naudai", 4:0..., 5:0..., 
ir 1.1. Juk jau ne kartą karto
jame, kad Lietuvai reikia 
laimėjimų.

Kovo 3 d. Vilniuje įvyko 
Lietuvos sostinės Vilniaus 
naujai paskirto arkivyskupo 
metropolito Audriaus Bač- 
kio ingresas - iškilmingas 
įžengimas į Vilniaus kate
drą. Tai džiugus, tiek Lietu 
vos katalikams, tiek Lietu
vos valstybei reikšmingas, 
gal net istorinis įvykis. Juo 
galime džiaugtis, už jį Die
vui dėkoti. Tai aiškus, Lie
tuvos naudai įvartis ne tik 
Lietuvos Bažnyčios gyveni
me, bet ir Lietuvos valsty
bės interesų rūpesčiuose.

Trumpai sutraukus, pa
tys ryškiausi šio įvykio bruo 
žai yra tokie. Vilniaus arki
vyskupijos valdytoju paskir 
tas pasaulinio mąsto, aukš
tas Bažnyčios dvasiškis. 
Paskirtas ne "Lietuvos lietu
vis", bet išeivijoje užaugąs 
ir subrendęs ganytojas. Pa
skirtas dignitorius, ilgus me 
tus darbavęsis Vatikano ku
rijoje, paties popiežiaus Jo
no Pauliaus II prieš kelis 
metus pakeltas į arkivysku
pus ir išsiųstas nuncijum į 
Olandiją. Kartu su arkiv. 
A. Bačkio paskyrimu Vil
niaus arkivyskupija pakelta 
į metropoliją - šiuo patvar
kymu pagaliau lenkams pa
ties Vatikano ganytojiška 
lažda pamojuota, kad Vil
niaus kraštas teisėtai priklau 
so Lietuvai. Taigi, matant 
tokį glėbį Lietuvai teigiamų 
duomenų, beveik nežinia, 
kaip čia paradėti džiaugtis.

* * *
Pradėkime su Jo Emi

nencija, Vilniaus Arkivysku 
pu Metropolitu Audrium 
Bačkiu. Arkivyskupas gi
mė 1937 m. Kaune, Lietu
vos diplomato ir išeivijoje 
veikusios Lietuvos diplomą 
tijos Šefo, Dr. Stasio ir 
Onos Bačkių šeimoje. Bai
gęs lietuvių šv. Kazimiero 
kolegiją Romoje, kunigu 
įšventintas 1961. Tuoj pat 

1964 įsigijo bažnytinės tei
sės doktoratą ir, jei neklys
tu, lietuviams palankaus kar 
dinolo Samorės paskatintas, 
pradėjo darbuotę Vatikano 
diplomatinėje tarnyboje. 
Ėjo įvairias pareigas įvairuo 
se pasaulio kraštuose, dirbo 
Vatikane. 1965 pakeltas, 
prelatu, o prieš keletą metų 
- arkivyskupu ir tuoj pat 
paskirtas popiežiaus nunci
jum Olandijai. 1991 rugsė
jo 30 Vilniuje pasirašė 
Šventojo Sosto ir Lietuvos 
Respublikos diplomatinių 
atsteigimo^dcklaraciją ir ta 
proga Užsienio reikalų mi
nistrui A. Saudargui įteikė 
Šv. Tėvo medalį. Darbuoda 
masis Romoje, Laterano uni 
versitete dėstė bažnytinę di
plomatiją. Lietuvių veiklo
je - veikė LB-ėj, išvertė į 
prancūzų kalbą Sibiro lietu
vaičių maldaknygę, jo rū
pesčiu yra leidžiamos Jono 
Paulius II enciklokos lietu
vių kalba. Prisimenant arki
vyskupo darbuotę Romoje, 
visi nepaprastai palankiai 
vertina jo pastangas lietuvių 
ir Lietuvos reikaluose.

♦ ♦ ♦

Vilniaus vyskupiją tektų 
kildinti iš pačios krikščio
nybės pradžios Lietuvoje, to 
1251 m. popiežiaus rašto 
Mindaugui, kuriuo buvo 
įkurta atskira Lietuvos vys
kupija. Konkrečiai (Br. 
Kviklio "Lietuvos bažny
čios", V t., p. 30) Vilniaus 
vyskupijos įkūrėju ir me
džiaginiu jos aprūpintojų 
laikomas Jogaila, atvykęs į 
Vilnių ir 1387-11-17 sušau
kęs posėdį, išleidęs privile
giją

Korp! Neo-Lithuania vyr. valdyba surengusi Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo minėjimą. Iš k.: 
V. Mažeika, A. Augaitis, L. Mikužienė, paskaitininkas V. Volertas, J. Lendraitis ir vyr. valdybos pirmi
ninkė V. Jonušienė. (Plačiau skaityk 6 psl.) Ir. Kriaučeliūnienės nuotr.

Iki bolševikų tremtinio 
arkiv. J. Steponavičiaus grą
žinimo į Vilnių, Br. Kviklys 
priskaičiuoja net 80 šios 
vyskupijos ordinarų bei lai
kinųjų valdytojų. Taigi, 
600 metų laikotarpyje vys
kupijos valdytojas viduti
niškai darbavosi apie 7 ar 8 
metus. Jau mūsų laikais, 
Vilniaus vyskupo soste tu
rėjome tokias asmenybes 
kaip Jurgį Matulevičių Ma
tulaitį (1918-25), Mečislovą 
Reinį (1942-44 ir 1945-46), 
Kazimierą Paltaroką (1949- 
58), Julijoną Steponavičių 
(1958-61 ir paskutiniu me
tu, prieš savo mirtį grįžusį 
iŠ tremties Žagarėje).

Tai didelę rolę Lietuvos 
valstybės, Lietuvos Bažny
čios ir visuomenės gyveni
me suvaidinę asmenybės. 
Nebandant užtušuoti su len
kais buvusios ir tebeesan
čios įtampos, neigiamų as
menybių tarpe Vilniuje rei
kia suminėti lenką vysk. R. 
Jalbšykovskį (1926-42, 
1944-45).

♦ * ♦

Lietuvai bus reikšminga, 
kad nuo šių metų pradžios 
Lietuvos Bažnytinę provin
ciją sudarys dvi metropoli
jos - Kauno ir Vilniaus. Iki 
šiol, nuo arkiv. V. Skvirec
ko prieškarinių laikų, turėjo 
me tik vieną Kauno metro
poliją.

Sunku paprastais žo
džiais tiksliai nusakyti Vil
niaus arkivyskupijos buvusį 
pokarinį statusą, bet vistik 
su širdgėla gal teigtina, kad 
Vilnius net pokario metais 
priklausė Lenkijos Bažnyti
nei provincijai.

Dabar padėtis pasikeitė. 
Kauno arkivyskupijai pri
klausys Kaunas, Vilkaviškis 

(Nukelta į 12 psl.)

A.T. Tautinės Sąjungos dvidešimt antrojo seimo rengimo 
komitetas.

Iš kairės, Bronė Miklienė, pirm. Juozas Sulaitis, Leokadija 
Žvynienė. Antroje eilėje: Onutė Siaudikienė, Sofija Vaškienė ir 
Aldona Cesnaitė.

A.L.T. SĄJUNGOS 
XXII-JAM SEIMUI ARTĖJANT

Jurgis Janušaitis

Dar taip neseniai, rodos, 
Bostone vyko ALT S-gos 
Dvidešimt pirmasis seimas, 
Sąjungai vadovaujant ener
gingajam pirmininkui dr. 
Leonui Kriaučeliūnui, o štai 
Čia pat ir Dvidešimt antrasis 
seimas, kurio rūpesčiais gy
vena Centro valdyba, vado
vaujama pirmininko dr. Po
vilo Švarco.

Seimai vyksta kas dveji 
matai. Tad koks gi tų seimų 

tikslas? Kiekviena organi
zacija turi savo tikslus, jų 
siekia, suplanuotus darbus 
įgyvendina. Viena iš gyvų
jų organizacijų yra ALT Są
junga, rodanti nemaža ryž
to, varant gilią vagą lietuvis 
kojoj veikloj.

Seimuose aptariama 
daug reikalų, pažvelgiama į 
praeitį, ar buvo gerai dirbta, 
ar pateisino Sąjunga save, o 
tuo pačiu suplanuojama nau 
ji darbai. Tautinės sąjungos 
rūpesčiu ir parama veikia 
Vilties draugija, besirūpinan 
ti tautinės minties spauda, 
leidiniais, konkrečiai ir Dir
vos leidimu. Sąjunga įstei
gė ir Lietuvių Tautinės Kul
tūros Fondą, kuriam vado
vauja inž. Jonas Jurkūnas. 
Šis fondas jau vykdo kon
krečius, gerus, išeivijai ir 
Lietu vai naudingus darbus.

Tad seimai reikalingi. 
Čia sulekia iš skyrių atsto
vai ir realiai pažvelgia į lai
ko diktuojamus klausimus.

Dvidešimt antrasis ALT 
Sąjungos seimas įvyks š.m. 
gegužės mėn. 16-18 d.d. St. 
Pctcrsburge, Floridoje, gra
žiame Dolphin Bcach Rc- 
sort viešbutyje. Seimui

(Nukelta į 3 psl.)
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Girdėta iš Vilniaus
Balys Gaidžiūnas

• LIETUVOJE, NORINT DAUGIAU TEISIŲ DUOTI 
AUKSČIAUSIOS TARYBOS PIRMININKUI IR MINISTERIUI 
PIRMININKUI, ruošiamasi nutartam gegužės 23 d. memo
randumui. Bet jaučiant, kad dėl skubėjimo gali boti ir didelė 
opozicija, dalis parlamento nariu nori pasiūlyti įstatymą, kuris 
tos galios padidinimą, ir neskubant jvesti presidento postą, 
gali duoti. Tokiu atveju prezidentinis postas ateitu su bosi
ma konstitucija, kurią norima iki šių metų pabaigos priimti. 
Reikia laukti, kad tuo reikalu bus daugiau pasisakymų ir 
aiškumo.

• j KLAIPĖDOS UOSTĄ, SU 35 TŪKSTANČIAIS TONŲ 
PAŠARINIŲ GRŪDŲ, kuriuos JAV dovanojo Lietuvai, jau 
atplaukė ir iškrovė antras laivas. Dar laukiamas ir trečias. 
Pirmas laivas savo krovini iškrovė per 5 dienas. Grūdus iš 
Klaipėdos uosto išvežti reikėjo net 550 vagonų.

• PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ DIDELIEMS GEDIMAMS ĮVY
KUS netoli Leningrado (dabar vėl St. Petersburg) Iš naujo 
buvo pajudintas Lietuvoj esančios atominės jėgainės staty
tos panašiu modeliu, tik Ignaliną statant buvo Įvestos kai ku
rios naujovės. Per laika dadėta ir dar kai kurių saugesnių 
Įrengimų.

Švedų atominių reaktorių specialistai, tikriną Ignaliną, 
surašė dokumentą, ką rėkia dar padaryti, kad nereikėtų nuo
lat drebėti dėl galimos avarijos. Kada tie nauji pataisymai 
prasidės kol kas nežinoma, nes sakoma, kad dabar neturi
ma reikalingų dalių ir jos daug kainuosiančios.

Eltos žinių agentūra yra paskelbusi, kad Ignalinos ato
minės elektinės skaitliukai vasario 18 d. užregistravo, jog jau 
pagaminta šimtas milijardų kilovatvalandžių elektros. Žino
ma, tai didelis turtas, Lietuvoje nesunaudotą elektrą parduo
dant Karaliaučiaus sričiai, Latvijai ir kitiems. Bet atsimenant, 
kad ji susprogusi gali boti ir lietuvių tautos žudikė. Todėl ir 
suprantamas reikalavimas, kad tuo modeliu statytos elektri
nės, būtų nugriautos.

• BALTARUSIJOS PREMJERAS SUŠKEVIČIUS šią 
savaite lankėsi Vilniuje ir ilgokai tarėsi su Lietuvos Aukščiau
sios Tarybos pirmininku Vyt. Landsbergiu bei jo artimaisiais 
pagalbininkais. Lietuvai ruošiantis atžymėti valstybės rube- 
žius, su Baltarusija yra apie ką tartis. Ypač, kad ten yra no
rinčių iš Lietuvos atrėžti keletą rėžių savo naudai. Pati vy
riausybė tokių norų neturinti, tai yra oficialiai paneigusi, bet 
kurstančių netrūksta. Reikia laukti, kad po pasitarimų daug 
kas labiau išryškės, nors dalis pasitarimų ėjo tik tarp keturių 
akių.

• SVETIMOS KARIUOMENĖS IŠVEDIMAS iŠ LIETU
VOS VĖL SUSTOJĘS. Net numatyti pasitarimai, kurie buvo 
sutarti kovo pabaigai, atidėti vėlesniam laikui. O tuo tarpu 
tos kariouomenės sauvaliavimas sparčiai didėja. Lietuvos 
ministeris pirmininkas Gediminas Vagnorius tuo reikalu iš
siuntė raštą Rusijos prezidentui B. Jeltsinui. Taip pat pareiš
kimas išsiųstas ir dėl vaistų, kurių pristatymas pagal sutarti 
nevykdomas. O kad pradėtų vykdyti, vilčių maža, nes dėl 
Rusijoj esančių ligoninių ir jų aprūpinimo vaistais, ateina 
sunkios alermuojančios žinios.

• BALYS GAJAUSKAS, kuris pirmininkauja komisijai, ty
rinėjančiai kurie Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos nariai yra 
savanoriškai bendradarbiavę su KGB, pranešė, kad jie sura
dę jau tris tokius narius ir jų bylas yra atidavę teismui.

• LIETUVA PASIRASĖ SU SUOMIJA IR LENKIJA Via 
Baltica keliavimo sutarti. Apie Suomijos iniciatyva statomą 
Via Baltica kelią esamų ankščiau rašę šiame skyriuje. 
Dabar tuo keliu keliavimas jau prasideda ir reikia oficialių 
susitarimų keliaujančius aprūpinti ne tik kuru, bet ir maistu.

• BALTIJOS VYRIAUSYBĖ YRA PAŽADĖJUSI, KAD JI 
ATŠAUKS SAVO KAREIVIUS iš Baltijos kraštų, kurie tebėra 
toj svetimoj, nepageidaujamoj kariuomenėj. Manoma, kad 
tokių kareivių yra virš tūkstančio.

• IS LIETUVOS VYRIAUSYBĖS sluogsnių, net paties 
Vyt. Landsbergio užsiminimo girdima, kad lito Įvedimas, ka
da dėl bankų trugdymų Lietuvoje trūksta net rublių, būsiąs 
dar prieš prasidedant vasarai. Litai jau yra atspausti ir su
krauti Lietuvos banko saugykloje.

Karaliaučiaus sritį tyrinėja ir amerikiečiai kad galėtų su
daryti nors provizorinius planus, kaip ji galima būtų ūkiškai 
atstatyti. Visi pripažjsta, kad kraštas skaudžiai nualintas.

• KIEK MUS PASIEKIA ŽINIOS, Karaliaučiaus sritimi, 
kol tas kraštas dar neišsprendęs pro kur eis sausumos susi
siekimas su Rusija, domėjimasis labai pagyvėjęs. Veržliausi 
esą lenkai, jau dabar tame krašte nori atsiremti abiem ko
jom, visaip vilioti ir palankumą laimėti vietiniuose gyvento
juose, kad ateity visą kraštą galėtų prijungti prie Lenkijos. 
Domisi ir Lietuva, bet daugiau iš romantiškosios pusės, bet 
kol kas be konkrečių planų. Karaliaučiaus sritim domisi net 
ir anglai. Štai skelbiama: "Rusija padovanojo Anglijai 
15.000 akrų žemės Karaliaučiaus srityje tam, kad žemės 
ūkio specialistai Įkurtų ten pavyzdingą ūki, kuriame ir rusų 
žemdirbiai galėtų mokytis ūkininkavimo".

Karaliaučiaus sritį tyrinėja ir amerikiečiai kad galėtų su
daryti nors provizorinius planus, kaip ji galima būtų ūkiškai 
atstatyti. Visi pripažjsta, kad kraštas skaudžiai nualintas.

Audrius Lazdinis (iš Clevelando) įteikia gėlių G. Landsbergienei. Kairėje — Lietuvos AT pirm. V.
Landsbergis. Garbingi svečiai Vasario 16 gimnaiją aplankė vasario 12 d. M. Šmitienės nuotr

NESUTARIMAI LIETUVOJE
Antanas Butkus

Lietuvos respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas Vytautas Lands 
bergis dabartiną politinę ne
santaiką pavadino "Pasibar- 
damučiu namo", o "Respub
likos" dienraštis į ja žiūri su 
nerimu.

Vasario27 dienos "Res
publika" rašo apie sovieti
nio dalinio, dislokuoto Šiau 
lių rajone, nesuvaldomų re
aktyvinių sviedinių ir kitų 
karinių medžiagų dingimą. 
Sovietų pareigūnai padarė 
kratą ir iš Šiaulių miesto ta
rybos vairuotojo ir aktyvaus 
Lietuvos Laisvės Lygos vei
kėjo A. Končiaus sodybos 
išvežė pilną sunkvežimį 
šaudmenų, pabūklų, net pa
rašiutų, stabdančių naikintu
vus.

Lietuvos policininkai, 
vėliau gavę leidimą tardyti, 
iŠ kitos vietos išvežė 51 dė
žę sprogmenų. Vienas re
aktyvinis sviedinys juodoj 
rinkoj - 15000 rublių, rašo 
Virgilijus Gaivenis. A. Kon 
čiaus talkininkai įtarę, kad 
jų "idėjinis vadas" po šios 
operacijos bandys pasipelny 
ti, jį išdavė. Tardymo metu 
Končius prasitarė, kad jis 
nurodymus ir instrukcijas 
gauna iš Vilniaus, iš Sąjū
džio. Dabar Končius pagul
dytas ligoninėn, nes to pa
geidavo tie, kurie jam davė 
instrukcijas.

Šiauliuose buvo dar vie
na krata, o Kaune keletas. 
"Respubliką" informavo ke
li pareigūnai, kad Lietuvoje 
bręsta didelis skandalas, 
mat visi šie įvykiai vynioja
si į vieną kamuolį: kur šiuo 
metu yra pavojų keliantys 
nesuvaldomi reaktyviniai 
sviediniai? Iš Šiaulių juos 
išvežė AT apsaugos vyrai. 
Kur jie tą ginkluotę laiko - 
vienas Dievas ar AT atsa
kingieji pareigūnai žino. 
Kodėl nusikaltimai daromi 
apeliuojant į valdžią, į atsa
kingus pareigūnus, į Lietu
vą? - klausia V.G.

Kovo 4 d. "Respublika" 
išspauskino Mečio Laurin
kaus straipsnį, kuriam jis 
klausia ar įmanomas Lietu
voje Tblisio variantas? (Gru 
zijos sostinėje buvo įvykęs 

sukilimas, kurį malšino Gor 
bačiovo pasiųsta sovietų ka
riuomenė) M. L. šia tema 
norėjo rašyti anksčiau. Ta
čiau to nedarė dėl Lietuvoje 
tebeesančios sovietų kariuo
menės ir dėl Konstitucijos 
svarstymo. Vidaus politinė 
kova, rašo Laurinkus, vis 
aštrėja ir įgyja tokias for
mas, kurias nutylėti - reiš
kia Lietuvai linkėti bloga.

Tbilisio sukilimo priežas 
tys ne politinės, bet morali
nės, paremtos ta kultūrine 
tuštuma, kurią kiekvienas 
kaip besitraukiančios sovie
tų kariuomenės padovanotą 
miną nešiojamės užantyj, 
rašo M.L. Tbilisio įvykiuo
se neslypi jokia ideologija, 
pasaulėžiūra ir jie nėra pa
remti jokiais toli siekian
čiais priešiškų jėgų strategi
niais planais. Paprasčiau
siai jie stūkso ant elementa
riausių, bet tvirtų netikinčio 
žmogaus principų: neatleis
ti, nenustileisti ir vienas kitą 
pasodinti į deramą vietą.

"Demokratija", "Tautos 
interesai" yra tik vėliavos, o 
turinys - pyktis, kerštas bei 
ciniška kova dėl valdžios. 
Tbilisio variantas darosi sa
vaime, lėtai ar greitai, bet 
nenumaldomai, kai pricipin- 
gasis Aš užgožia bet kurias 
politinio gyvenimo taisyk
les, kai bendrieji žmogišku
mo principai yra tik mitin
guojančio politiko politiniai 
manevrai, kai politikai iš 
esmės atsisako kritiškai žiū
rėti į savo pačių elgesį. 
Šios tiesos senos, bet lem
tingos. Lietuva stovi ties 
nuosavu Tibiliso variantu, 
gal būt ne tokiu drastišku, 
gal ir be kraujo parlietimo, 
bet vienodai šlykščių, - rašo 
M.L.

Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas, kas dabar daro 
si Lietuvoje, pavadino "pasi 
bardamučiu namo". Tuo jis 
ragino pažiūrėti į save iš ša
lies. Deja, dabartiniai pasi- 
barimai pamažu virsta bar
niais, kur beveik kiekviena 
pusė turi savo įnirtingus ša
lininkus ir tai gali atvesti tik 
prie visų karo prieš visus - 
ir be pergalės.

Valstybės vidaus politinė 

konfrontacija prasideda kai 
viena politinė grupė skelbia 
si atstovaujanti bendrie
siems interesams ir užsidaro 
nuo kitų, kurios taip pat pre 
tenduoja atstovauti tiems pa 
tiems bendriems interesams. 
Tai klasikinė situacija, kuri 
normalioje politinės kovos 
raidoje baigiasi valdžios re
forma, o revoliucijų metu 
kraujo praliejimu.

Dabartiniu metu politi
niai, ekonominiai ir kultūri
niai pranešimai A.T. deputa 
tams tapo ultimatyvūs. Ka
tegoriškai reikalaujama prie 
šingų dalykų. Net iš tos pa
čios grupės - vieni politinių 
kalinių ir tremtinių susibū
rimai siunčia kategorišką 
pareiškimą skatinti refor
mas, kiti - nedelsiant sustab 
dyti žemės ūkio reformas, 
paskelbti žemės ūkio refor
mos iniciatoriams viešą 
teismą...

Per ketverius politinio 
gyvenimo metus (išskyrus 
Sąjūdžio pirmuosius) nebu
vo politinės organizacijos, 
kuri bent kiek būtų linkusi į 
kompromisą. Visos Lietu
vos politinės organizacijos 
yra arba suskilusios, arba 
skylančios. Atsiskyrimų 
argumentai arba fantastiški, 
arba jokių. Vyrauja asmeni 
nės ambicijos. Stiprėjant su
karintom struktūrom, vis la
biau jas norima įtraukti į po 
litius žaidimus.

Dabartiniai nesutarimai 
tėra tik politinis paviršius, 
vandens ratilas, o pagrindi
niai konfliktai dar bręsta 
gelmėse.

Laurinkus rašo, kad jis 
prisimena susitikimą po Ko
vo 11-osios. Suvargę žmo
nės atsistoja ir ploja. Ne iš 
įpratimo. Iš pagarbos ir vil
ties. Jie žino, sava valdžia 
irgi žmonės, ne visagaliai, 
gal riboti ir klystantys. Bet 
yra viltis, jog užteks proto ir 
sąžinės išsilaikyti iki galo. 
Tad ir mes su malda ir di
džia viltimi tikimės, kad 
Tbilisio kruvinasis variantas 
Lietuvoje nepasikartos ir 
kad svetima kariuomenė į 
dabartinius lietuviškuosius 
"pasibardamučiu namo" ne- 
sikiš. O namo į savą mielą 
ir brangią Lietuvėlę, kad ir 
mažu žingsneliu, kad ir ne
tvirtai statydami kojas, 
vistick visi mes grįžtame.
:. O .-.jfiiūT.'lož CtiU'/v
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NEPAMIRŠTINI 
SUKAKTUVININKAI

Visos sukaktys, kaip ir 
kiekvieno asmens ar šeimos 
sukaktys, yra kiekvienam ir 
savaip kuo nors svarbios, ne 
pamirštamos, brangios, ver
tos prisiminimų, paminėji
mų.

Šį kartą, atrodo, derėtų 
prisiminti kiek ypatingesnes 
netrukus ateisiančias sukak
tis trijų asmenų, davusių de
šimtmečių įnašus lietuvių 
išeivijos dvasinei, kultūrinei 
ir ypač literatūrinei gyvy
bei. Šios sukaktys pažymė
tinos dar tuo, kad jos įgavo 
dvigubą pobūdį: ir tų rašy
toju gyvenimo, ir mirties.

1991 m. balandžio 12 d. 
Bostone pasimirė poetas, 
dramaturgas, meno ir kultū
ros temų žurnalistas Stasys 
Santvaras. Jo paskutinė ly
rikos knyga, "Saulėleidžio 
sonetai", vis tebegarsinama 
mūsų laikraštyje. Apie S. 
Santvara kūrybą ir gyveni
mą jau buvo nemaža atbal
sių ir straipsnių atgimusios 
Lietuvos spaudoje. Dabar 
štai greit praslinko metai, 
kai jo nebeturime. Rašyto
jas buvo gimęs Lietuvoje 
1902 m. gegužės 27 d. Tai
gi, šiemet jam būtų sukakę 
90 metų...

1990 m. gegužės 19 d^ 

A.L.T. SĄJUNGOS 
XXII-JAM SEIMUI ARTĖJANT

Jurgis Janušaitis

(Atkelta iš 1 psl.)

ruošti praėjusiais metais bu
vo sudarytas specialus komi 
tetas iš St. Petersburgo ALT 
Sąjungos skyriaus narių. 
Komitetui vadovauja ener
gingas ir sumanus organiza
torius Juozas Šulaitis, o jam 
talkina Leokadija Žvynienė, 
Bronė Miklienė, Onutė Šiau 
dikienė, Sofija Vaškienė ir 
Aldona Česnaitė.

Komitetas intensyviai 
dirba, palaiko glaudžius ry
šius su Centro valdyba, pla
nuoja drauge programas ir 
kaip teigia komiteto pirmi
ninkas Juozas Šulaitis, sei
mo parengiamieji darbai 
vyksta sėkmingai. O jo sėk

TEL. (216) 531-8150
FAX. 216 531-8428

Bostone prieš porą metų pa
simirė artimiausias Santvara 
kaimynas, humoro ir saty
ros poetas Antanas Gustai
tis. Tai dvimetė sukaktis 
nuo mirties. Gustaitis gimė 
Lietuvoje 1907 m. kovo 12 
d. Šiemet jam būtų sukakę 
85 metai...

1990 m. balandžio 23 d. 
Detroite pasimirė beletristas 
ir dramaturgas, ilgo amžiaus 
aktyvus žurnalistas Vytau
tas Alantas. Rašytojas gimė 
Lietuvoje 1902 m. birželio 
18 d. Šiais metais jam irgi 
būtų sukakę 90 metų...

Visi trys rašytojai, kaip 

matom, buvo ilgaamžiai. 
Visi trys gimė ir mirė pava
sario mėnesiais. Visi trys 
buvo ilgamečiai ir uolūs 
DIRVOS bendradarbiai. 
Gausybė jų straipsnių kultū
ros, meno ar visuomenės 
klausimais būdavo skelbia
mi mūsų savaitraštyje. An
tanas Gustaitis buvo DIR
VOS humoro puslapio kelių 
pastarųjų metų redaktorius.

Įvairiomis progomis ne
maža esame rašę apie juos. 
Tikimės, kad šio pavasario 
mėnesiais juos prisimins ir 
kiti jų raštų ir mūsų laikraš
čio skaitytojai. (r).

mė priklauso nuo progra
mos įvairumo, tikslių spren
dimų, gausaus atstovų daly
vavimo.

Tad jau dabar pats laikas 
skyriams išrinkti į Seimą at
stovus ir skyriuose aptarti, 
kokie būtų opiausi seime 
svarstytini klausimai. Atsto 
vai turėtų atvykti gerai pasi
ruošę spręsti visas proble
mas.

Numatoma, kad gali at
vykti į Seimą ir Lietuvos 
Tautininkų Sąjungos pirmi
ninkas Rimantas Smetona.

Seimui rengti komitetas 
pageidauja nedelsiant suteik 
ti sekančių žinių: Iki š.m. ba 
landžio 15 d. skyriai prane

ša kiek atstovų atvažiuoja, 
kiek dalyvaus bankete, kiek 
užsako kambarių viešbuty
je, kokį patiekalą užsako 
bankete - žuvį at steiką. Ir 
šias žinias nedelsiant siųsti: 
Mr. O. Šiaudikienė, 535-68 
th. Avė, St. Petersburg 
Beach, Fl. 33706. Banketo 
kaina vienam asmeniui 
25.00 dol.

Centro valdyba infor
muoja, kad svečias R. Sme
tona gali išbūti 2-3 savaites. 
Tad skyriai, norintieji su
ruošti su juo susitikimą krei 
piasi į S-gos valdybos vice
pirmininkę Rūtą Šakienę.

Šiame seime taip pat bus 
renkamas ir Sąjungos primi- 
ninkas. Į Sąjungos pirminin 
kus kandidatus prašoma siū
lyti Nominacijų komisijos 
pirmininkui Vytautui Abrai- 
čiui, P.O. Box 1071, Palm 
Coast, Fl. 32037. Tai labai 
svarbus reikalas ir seimuose 
dažnai užimantis daug lai
ko, kai neturima kandidato 
ar nesudaryta iš anksto val
dyba. Prašoma visų skyrių 
apie tai pagalvoti ir siūlyti 
kandidatus.

Centro valdyba taip pat 
informuoja, kad Lietuvoje 
"VILTIES" laikraščio ir 
bendrai tautinės minties 
spaudos ugdymui skelbia
mas lėšų telkimo vajus. Va
jaus skelbėjai prašo Ameri
kos lietuvius jiems padėti. 
Tautinės minties žmonės 
prašomi šiam tikslui aukoti. 
Čekius siųsti ir rašyti: Na- 
tional Lithuanian Sociaty of 
America, Ine. vajaus įgalio
tiniui Mr. E. BARTKUS, 
P.O. BOX 386, Beverly 
Shores, IN. 46301.

PREZIDENTINIS 
KANDIDATAS PAT 

BUCHANAN LIETUVIU TARPE
Respublikonų partijos 

prezidentinis kandidatas Pat 
Buchanan kovo 12 dieną 
viešėjo Chicagoje ir čia Lie
tuvių Tautiniuose Namuose 
susitiko su vietos lietuviais.

Šis konservatyvusis 
Amerikos žurnalistas, tele
vizijos komentatorius, pasi
žymėjęs savo antikomunis
tiniu nusistatymu ankstes
niais laikais, buvo šiltai su
tiktas kelių šimtinių žmo
nių, kurių trečdalį sudarė ra
dijo, televizijos žmonės ar 
spaudos reporteriai, daugu
moje atvykę specialiu auto
busu, jį lydinčiu visos rinki
minės kompanijos metu.

Lietuviai, daugumoje nu 
sivylę prez. Busho neveiks
mingumu paskutiniais me
tais Lietuvos laisvės kovos 
frontuose, buvo sujaudinti 
Pat Buchano pastabomis 
apie jo vizitus Vilniuje, kuo 
met lietuviai plikomis ran
komis kovojo prieš sovieti
nius tankus. Pažymėjo, 
kad, eidamas į Lietuvių Tau 
tinių Namų salę, jis šalia ba 
ro matęs Vilniaus Katedros
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Busho varžovas JAV respublikonų partijos pirminiuose rin
kimuose Pat Buchanan iš Nijolės Sadūnaitės priima jos para
šytą knygą Lietuvių Tautiniuose Namuose, Chicagoje.

Ed šulaičio nuotr.

Apie seimo ruošos dar
bus ir iškylančius klausimus 
CV skyrius informuoja ap
linkraščiais.

Manau, kad dar turėsime 
progos spaudoje aptarti ir 
kai kuriuos Seime svarstyti
nus klausimus.

Tikėtina, kad ir šis Dvi
dešimt antrasis ALT S-gos 
seimas bus darbingas, tur
tingas našiais sprendimais, 
o prie seimo sėkmės kviečia 
mi prisidėti visi skyriai ir 
seimo atstovai.

paveikslą, kuris jam suža
dinęs daug prisiminimų, 
kuomet prie jos teko matyti 
dešimtis tūkstančių lietuvių.

Šis prieš Bushą išėjęs 
kandidatas pasakojo savo 
siekius, kurie kai kam atro
do beviltiški. Ir jis pats pri
sipažino, kad nurungti prez. 
Bushą beveik nėra galimy
bių, bet vistick jam reikia 
parodyti, kad yra daug žmo
nių, kurie nebetiki preziden
to "New World Order" poli
tika.

Šį susitikimą pravedė 
jaunas Chicagos lietuvis ad
vokatas Saulius Kuprys. Jis 
susirinkimo pabaigoje sve
čiui įteikė marškinėlius, ku

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI 
AR PASALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS |

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

Dengiame stogus apartamentams, Hot roofs. Tvarkome 
kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, dedame po 
stogu kablius kontroliavimui ledo užsikimšimo. Taip pat 

atliekam dailidės darbus.

MARTINS k GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

rių viena pusė buvo pažen
klinta Amerikos vėliava su 
užrašu - "Land of thc Free, 
o kita su Lietuvos trispalve 
- "Land of the Brave". Po 
gausybės klausimų ir duotų 
atsakymų buvo pakviesta ir 
žymi disidentė, buvusi ko
votoja už Lietuvos laisvę 
Nijolė Sadūnaitė, kuri prezi
dentiniam kandidatui įteikė 
savo knygelę iš pergyveni
mų Sibire. Pat Buchanan, 
ją priėmęs, tuoj pat pasakė, 
kad šį leidinį jau yra skai
tęs.

Iš susitikimo su lietu
viais šis prezidentinis kandi 
datas išskubėjo kitur, kur jo 
laukė kitų tautybių žmonės. 
Tą pačia dieną jis dar vizita
vo kroatus, airius ir vieną 
amerikiečių gimnaziją Chi
cagos priemiestyje.

Jo rinkiminė kompanija 
Chicagoje buvo surišta su 
čia kovo 17 dieną įvykstan
čiais pirminiais rinkimais, o 
Illinois valstiją Amerikos 
politikieriai laiko vieną iš 
svarbiųjų. Reikia pažymėti, 
jog kai kuriuose pirminiuo
se rinkimuose Pat Buchanan 
jau buvo gavęs apie trečdalį 
visų balsų, kas rodo jo nc- 
taip jau mažą populiarumą. 
Tai sako, kad tradicinės ver
tybės Amerikoje dar nėra 
mirusios. Ed. Šulaitis
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Tik tu juokis, sūneli, tik 

tu juokis, tu gali, žinoma, 
juoktis. Urtė negyva, o tu 
Ievą vesi ir tapsi čia šeimi
ninku. Juoktis gali, bet kas 
teisybė, tai teisybė. Kodėl 
tu nenori su manim susige- 
rinti? Juk kai būsim drau
gai, bus viskas gerai. Žinai, 
kad Ieva mane dabar skriau
džia. Ji duoda man nevaly
tus javus, blogiausius linus, 
prasčiausią žemą bulvėm, ji 
net nuginčija kiaušinius, ku
rios mano vištos deda. 
Obuoliams net neprinokus ji 
nuo mano medžio nukrečia. 
O dabar, kai prieš ją liudijau 
teisme, ji dar blogiau su ma 
nim elgiasi. Ji, žinoma, no
rėtų mane visai iš ūkio išva
ryti. Žiūrėk, kad būtų ki
taip, kai tapsi šeimininku.

Aš galiu kalbėt, bet galiu 
ir tylėt.

-r- Ieva su tavim elgiasi 
taip, kaip tu savo palaidu lie 
žuviu užsitarnauji. Ką jau 
tu gali daug pasakyti?

- Tu gudrus, Mikeli, bet 
taip kvaila, kaip aš tau atro
dau, nesu. Tu turėtum man 
mažiausia 100 talerių duoti, 
kad tik tylėčiau. Noriu ta
vęs dar štai ko paklausti: 
kur dingo tavo arklys? Mi
kelis nusijuokė:

- Tai ne paslaptis, jis kri 
to anoj pusėj sienos, kai vy
ko susišaudymas su pasie
nio sargyba.

- Tai kodėl jis krito? 
Juk tai buvo sveikas ir grei
tas arklys ir ne kartą tave 
saugiai nešė per sieną.

- Aną naktį jis per daug 
mylių buvo padarąs, pametė 
vieną pasagą ir buvo labai 
nuvargęs.

- O kas gali įrodyti? 
Kas pievoje matė pėdas? 
Aš savo karvę kasdien atve
du į ganyklą ir nieko nepa
stebėjau. Kaip atsitiko, kad 
malkinės viena lenta buvo 
atplėšta ir vėliau tik langai 
viena vinim buvo prikabin
ti. Kas ten lindo - turėjo ge
rokai susispausti.

- Tai gal kas nors norėjo 
malkų pavogti, - atkirto Mi
kelis.

- Tu taip manai? Tai žiū 
rėk, gerai saugok, kai būsi 
čia šeimininku. Galiausiai 
dar noriu paklausti: kur tos 
dvi sagos iŠ tavo švarko pa
liko?
Mikelis staiga akim perbėgo 
per savo švarko sagas.

-Dvi?
- Taip dvi. Tikiu, kad 

dar gana paliko švarke.
- O kas tau rūpi?
- Man, žinoma, nerūpi, 

bet daleiskim, jei viena saga 
atsirastų kiek tu už ją mokė

tum? Manau, kad 100 tale
rių tau nebūtų per daug. Mi 
kelis pažengė porą žingsnių 
į priekį ir pastūmė senę, kad 
ši net nuo slenksčio nuvirto.

- Ne, nė vieno fenigio, 
prakeikta ragana, - suriko 
jis, - nė vieno fenigio! Ar 
tu nori būti gudresnė negu 
teismo ponai ir mane išnau
doti? Ar aš vienintelis, ku
riam galėjo sagos iš švarko 
iškristi. Geriau pasisaugok 
ir eik man iš kelio, jei nori, 
kad tau kaulų nesulaužy
čiau. Aš nejuokauju.

- Kaip nori, mano sūne
li, kaip nori, bet jei pakeis
tum savo nuomonę, tai da
bar jau 100 talerių neužteks. 
Tu mane pastūmei, o tai tau 
dar 100 taleriu kainuos. Jei 
neturi tiek pinigų grynais, 
tai sutinku vekselį paimti 
tokį, kokį tau Ievą davė. 
Juk tu su tais popieriais ge
rai susigaudai. Duodu tau 
14 dienų pagalvoti, bet prieš 
vestuves turiu žinoti, kur 
stoviu.

Endrulis sukandęs dantis 
kažką sumurmėjo. Galvą 
atrėmęs į stulpą paskendo 
mintyse.

- Nesąmonė, - sušuko 
jis. Ką ji gali žinoti? Ma
nau, kad ji sukuria tuos da
lykus. Nė fenigio ji negaus, 
bet progai pasitaikius išper
siu jai kailį. Kai mato, kad 
jos bijau, ji nesiliaus manęs 
terorizavus.

įėjęs į trobą, išsitarė Ie
vai, kad senė turinti kažką 
blogo sugalvojusi. Pagal 
jos metus velnias jau turėjo 
ją seniai pasiimti. O naktį 
negalėdamas užmigti, paža
dino Ievą ir papasakojo jai, 
ką senoji Gaidulienė jam bu 
vo sakiusi.

Jei senoji Gaidulienė 
anksčiau vis skųsdavosi Ie
vos nedraugiškumu, tai da
bar jos elgesys iš pagrindų

1 Clevelando paupius jau senokai sugrjžo paukščiai. O mus dar sulaiko atvėsusios dienos. Bet 
greit ateis ir mūsų daržų ir sodų valandos... G. Kijauskienės nuotr.

vv&Jfamfas.Stasas

pasikeitė. Ieva negailėjo jai 
malonesnių žodžių, davė 
lengvesnį darbą namuose ir 
mokėjo jai virš nustatytos 
normos. Be to, padovanojo 
jai sijoną, skarą ir gražų 
giesmyną. Kreipdamasi į 
senę tarė:

- Tau pas mane bus ge
rai, jei būsi mano pusėj. Aš 
negaliu Mikelį visur sekti, 
bet man atrodo, kad Erdmė 
jam per daug meilikaujasi. 
Aš su tuo negaliu sutikti ir 
man tai nepatinka. Taigi už 
mesk akį ir man pranešk. 
Mudvi laikysimės kartu...

Senė jos tokia kalba ne
labai tikėjo. Dieną prieš 
vestuves Ieva prikepė milti
nių sklindžių. Pasišaukė 
Gaidulienę ir vaišino kava 
bei sklindžiais.

- Sakyk, ar sklindžiai pa 
sisekę? - klausė ji senės. 
Mat rytoj aš noriu ir vestu
vių svečiams tokius sklin
džius iškepti, tik, žinoma, 
su daugiau lašinių. Bandy
mui, kaip matai, paėmiau 
per daug miltų, - tęsė ji to
liau. Ten ant lėkštės yra 
daugiau, pasisimk juos į sa
vo kamarą, galėsi valgyti 
kai išalksi.

Ieva užbarstė dar gerokai 
cukraus ir suvyniojo juos į 
popierį. Senė padėkojo ir 
išėjo. Tačiau šeimininkės 
vaišingumas buvo jai labai 
įtartinas. Ji galvojo, kad ne 
vienas karšinčius tokių bly
nų privalgęs nuėjo į kapus. 
Tad staiga jai kilo mintis, 
kaip su jais susidoroti. Ei
dama pro kiaulių tvartą su
metė juos į lovį. Po kiek 
laiko pasigirdo riksmas ir 
keiksmai. Didžiausia jų 
kiaulė pradėjo dvėsti. 
Tarnaitė nežinojo ką sakyti 
ir įtarė, kad gal užnuodyta 
žiurkę suėdė. Gaidulienė 
tuo tarpu buvo iš namų din
gusi ir niekas jos nerado. 
Neradus ją kameroj, Ieva 

galvojo, kad ji suvalgius 
sklindžius kur nors pakely 
mirė.

Sekančią dieną, kai sve
čiai rinkosi į išpuoštą gryčią 
vestuvių puotai, kieme ilga 
vežimų eilė stovėjo pasiruo
šusi kelionei į bažnyčią. Ie
va sutikusi svečius sveikino 
si ir džiaugėsi, kad galų gale 
jos ilgai laukta svajonė tapo 
realybe. Tuo tarpu į kiemą 
įvažiavo valdiškas vežimas 
ir iš jo išlipo du ponai. Po
nas apskrities teisėjas! - pa
sigirdo visų lūpose ir visų 
žvilgsnis nukrypo į Endrulį, 
kuris laikė Ievą už rankos. 
Endrulis staiga atsisuko, lyg 
norėdamas ką sakyti ar 
klausti patarimo.

- Šok greit ant arklio ir 
spausk per sieną, - Ieva pa
šnibždėjo Endruliui į ausį.

- Jie tavęs ieško, Mikeli.
- Jie man nieko įrodyt 

negali, o jei bėgsiu tai tikrai 
manys, kad kaltas.

- Bet tu būsi laisvas. 
Mikelis pažvelgė per langą į 
kiemą, kur tuo metu pasiro
dė raitas žandaras.

- Dabar jau per vėlu bėg 
ti, - ištarė Mikelis, - bent 
mano atklys būtų tvarte...!

I kambarį įėjo apskrities 
teisėjas ir pasisveikinęs krei 
pėsi į jaunavedžius:

- Mikeli Endruli, aš la
bai atsiprašau, kad privers
tas vestuvių šventę sutruk
dyti. Man būtų malonu, kad 
tavęs ir tavo nuotakos ne
reiktų ilgai trukdyti. Tačiau 
teismas turi davinių, kurie 
sudaro rimtą pagrindą jūsų 
namuose pravesti kratą. Pir 
miausia noriu tave paklaus
ti, ar tu tą naktį, kada tavo 
buvusi žmona buvo nužudy
ta, buvai kaime?

- Aš net nežinau, kad ji 
nužudyta, - atsakė jis žiūrė
damas į žemę.

- Atsakyk, taip ar ne, - 
reikalavo teisėjas. - Ar tu 
kaime buvai ar ne?

- Aš tą naktį buvau anoj 
pusėj - Rusijoj. Mano atk
lys tada krito ir tai jau liudi
ninkų anksčiau įrodyta.

- Bet čia kaime, reiškia 
nebuvai? Žiūrėk man į 
akis. Endrulis stengėsi teisė 
jui žvelgti tiesiai į akis.

- Kas gali įrodyt, kad aš 
tą naktį buvau kaime? - at
kirto Endrulis.

- Tai tu vėliau sužinosi. 
Dabar tik atsakyk taip ar ne.

- Ne. Aš negaliu oru 
skristi.

- O kur tavo rūbai, ku
riuos tada dėvėjai? Turbūt, 
kartu su arkliu paliko Rusi- 
jaj?
Endrulis užvertęs galvą pra
bilo:

- Juk jau kartą juos ap
žiūrėjo ir nieko įtartino juo
se nerado.

- Taip kraujo žymių ne
rado, bet užprotokoluota, 
kad švarke dviejų sagų 
trūksta. Sakei, kad sagų jau 
seniai ten trūko, ar ne?

- Tai ką sakiau yra tiesa.
- Tad parodyk dar kartą 

savo švarką.
Andrulis jį atnešė. Tada tei
sėjas įš popierio išvyniojo 
vieną sagą ir ją lygino su ki
tom švarko sagom.

- Ši saga atitinka visiš
kai švarke esančiom, ma
nau, kad ir tu tai patvirtinsi.

- Ponas teisėjau, tokias 
sagas daugelis lietuvių turi 
savo švarkuose.

- Taip, bet šita saga aiš
kiai matosi Čia priklausė, 
nes siūlų skaičius ir rūšis vi
siškai atitinka.
Andrulis mėgino nusijuokti.

- Gali būti, ponas teisė
jau, juk jeigu aš ją pamečiau 
tai aišku kas nors turėjo ją 
rasti.

- Teisingai, tai gal žinai 
kur ją rado?

- O kas man rūpi!
Ši saga buvo rasta prie 

malkinės, kur sienoje buvo 
atlupta lenta.
Mikelis akimirkai susimąs
tė, nes žinojo juk viskas pri
klausys nuo tinkamų ir ap
galvotų atsakymų.

- Ponai, o kodėl ji nega 
Įėjo čia gulėti? - klausė jis 
teisėjo. Juk aš čia po kiemą 
vaikštau jau daugiau kaip 
metus ir vis su tuo pačiu 
švariai.

- Bet saga ten buvo ras
ta, kaip tik po tos nakties.

- Gaidulienė meluoja. 
(Paskutinis tęsinys bus kitą

savaitę)

-KARAS BRAUKIA 
KRUVINĄ AŠARĄ-

Tai Algirdo Gustaičio 
dienoraštis apie pabėgimą iš 
Lietuvos per Vokietiją iki 
D.P. stovyklos Hanau.

Aprašo lagerio gyveni
mą, čiurlioniečius, įvairius 
koncertus, vaidinimus, spor
to rungtynes.

Suriša svarbius pasaulio 
įvykius su pabėgėlių kasdie
niniu gyvenimu.

Gausiai iliustruotas, 941 
psl. Kaina $30.00 & pašto iš
laidos.
Devenių Kultūrinis Fondas

P.O. Box 10782
St. Pctersburg, Fl. 33733
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MOTERYS VYTAUTO 
DIDŽIOJO GYVENIME

Dr. Vincas Kryževičius

miamas įvykis buvo Vytau
to ir Jogailos sutartis Astra- 
vos dvare 1392 m. Šalia Jo
gailos stovinčiai karalienei 
Jadvygai tarei iškyla konku
rentė - kunigaikštienė Ona, 
ir lenkų ponai, faktiškai pri
pažindami ją ryškia ir įtakin 
ga asmenybe, pareikalauja, 
kad Ona laiduotų Vytauto 
sutartyje duotus pažadus. 
Tenkindama šiuos reikala
vimus kunigaikštienė Ona 
Astravoje išduoda du garan
tijos dokumentus: Lenkijos 
karaliui Jogailai ir Lenkijos 
karalienei Jadvygai.

Vokiečių Ordinas buvo 
gerai informuotas apie Lie
tuvos visuomeninius ir poli
tinius santykius ir neatsitik
tinai aukštai vertino didžio
sios kunigaikštienės vaid
menį. Lietuvos politiniame 
gyvenime, jau nekalbant 
apie jos įtaką Vytautui. Ne
atsitiktinai Ordinas pasto
viai kviesdavosi kunigaikš
tienę lankylis savo miestuo
se. Magistras Vytauto mir
ties atveju jai pasiūlė globą, 
negailėjo jai dovanų, kad tik 
įsigytų jos palankumą ir įta
ką Vytauto politiniuose san
tykiuose su Ordinu. Net 
pats žymiausias Ordino ma
gistras Ulrichas fon Jungin- 
genas 1408 m. pasiuntė ku
nigaikštienei Onai muzikos 
instrumentų - klavikordą ir 
portatyvą. 1416 m. Ordino 
magistras jai iš Ragainės at
siuntė gero Reino vyno ir 
vynuogių.

Didelė svetimšalių pagar 
ba Onai ir jos proto, kultū
ringumo pripažinimas atsi
spindi visuose didžiosios 
kunigaikštienės Onos ben
dravimo su užsieniu sferose 
ir tarptautiniuose reikaluo
se. Vokiečių ordino magis
tras, sužinojęs apie jos mirtį 
ir giliai susirūpinąs dėl to-

Kada popiežiaus Bonifa- 
cijaus IX paskiria komisija 
Maricnverderyje rinko me
džiagą apie šv. Daratos gy
venimą, nuopelnus ir stebuk 
lūs, tai vienas iš liudytojų - 
Pomeranijos kapitulos ka
nauninkas (Domherr) Jonas 
Reimanas tvirtino, kad jis 
pats matąs Lietuvos Didžio
jo kunigaikščio žmoną, jo 
brolį Žygimantą ir kitus pa
lydovus prieš šv. Daratos 
kapo Marienveidcryje, kad 
labai dievobaimingai kuni
gaikštienė aukojusi šilko 
audinius. Toliau kanaunin
kas teigė, kad jis Vytautie- 
nei perdavęs dvi knygutes 
apie Motinos Daratos gyve
nimą, "kurias didžioji kuni
gaikštienė labai branginusi 
dėl savo dienotumo, nore ji 
pati neseniai buvo priėmusi 
krikščionių tikėjimą".

Kitas liudytojas - Kristi
jonas Koslavas sakosi matąs 
Lietuvos didžiojo kunigaikš 
čio Vytauto žmoną, kuri dar 
nebuvo krikščionė (que non 
dum erat christiana), dievo
baimingai lankančią moti
nos Daratos kapą ir prie jo 
aukojančią šilko rietimus ir 
kilus daiktus.

Nore abu liudijimai skir
tingai aiškina kunigaikštie
nės tikėjimą, bet juose esąs 
pabrėžimas Vytaulieną bu
vus pagone rodo, kad ji tik
rai buvusi lietuvaitė, o ne 
rusė, neišpažinusi pravosla
vų tikėjimo. Šiuo atveju 
metraštininkai ją būtų pava
dinę eretike. O tai, kad ku
nigaikštienė laikoma "novi- 
ter conversa ad fidem cristia 
nom” neseniai priėmusią 
kirkščionių tikėjimą, kad ji 
gimė, augo ir didelę dalį sa
vo amžiaus buvo pagonė. Į 
krikščionybę ji, matyt, iš da 
lies perėjo ir dėl to, kad pro
tu ir jausmais suvokė, kaip 
šis žingsnis svarbus Vytauto 
politikai ir visai Lietuvai. 
Tai, be kita ko, rodo kuni
gaikštienės Onos didelę iš
mintį ir nepaprastą atsidavi
mą savo tautai.

Vytautienės įgimtą pago
nybės dvbasią, o tuo pačiu 
ir lietuvybės tikrumą, patvir 
tina vokiečių kronikininko 
Jono iš Posilgės nuoroda, 
kad ji žinojusi daug burtų ir 
pranašavusi Vytautui, jog 
po jos mirties jį lydėsian- 
čios nesėkmės. Užfiksavęs 
Onos sugebėjimą naudotis 
antgamtinėmis jėgomis- 
burtais kronikininkas ją ap
šaukė burtininke.

Lietuvos valstybingumo 
ir vieningumo atstatymui le- 

lcsnių ordino santykių su 
Vytautu, visose ordino baž
nyčiose įsakė atlaikyti mi
šias ir vigilijas už Onos vė
lą. Tai retas ir reikšmingas 
atvejis.

Jogaila, augąs kartu su 
pusbroliu Vytautu, geriau 
negu kiti didieji politikai pa 
žinojo ir kunigaikštienės 
Onos vaidmenį Lenkijos 
santykiuose su Lietuvos 
Didžiąja Kunigaikštija. Jis 
ieškojo būdų įsigyti jos pa
lankumą, artimiau bendrauti 
su Vytauto dvaru. Šaltiniuo 
se yra pažymėta kaip pats 
karalius užsakąs pas Kroku
vos vaistininką Andrių sal
dainių (confectus et elec- 
tuaria), kunigaikštienei 
Onai pasiuntė tris žiedus ir 
daug kitų dovanų. O žinių 
apie Vytautienės atsiliepimą 
į Jogailos dosnumą nepavy
ko rasti. Tik aišku tai, kad į 
ją Jogailos daugiau nebebu
vo kreipiamasi, ir tai leidžia 
manyti, kad kunigaikštienė 
Ona suvokė Lietuvos ir Len 
kijos santykių esmą, galbūt 
net nusistačiusi prieš 1385 
m. Krėvos sutartį su Lenki
ja, nepritarė tos sutarties at
naujinimui, nesilankė Len
kijoje.

Vokiečių ir lenkų šalti
niai, minėdami kunigaikš
tienės Onos aktyvų dalyva
vimą derybose su Ordinu 
Nemuno Salyne 1398 m., 
jos lankymąsi Vokiečių Pa- 
vyslio miestuose, 1400 m. 
betarpišką dalyvavimą kai 
kuriose iškilmėse, pasikei
timą laiškais ir dovanomis 
apie jos kelioną į Lenkiją 
nutyli. Matyt, būdama gera 
politikė, ji Ordino pusėje 
ieškojo atsvaros prieš Len
kiją Lietuvos labui.

Minėti argumentai liudi
ja apie Onos aukštą politiną 
bei dvasiną kultūrą ir be 
abejonės jos gerą išsilavini
mą. Tokia ji tapo bendrau
dama su vyru. Niekam ne
kyla abejonių, kad Vytautas 
mokėjo keletą užsienio kal
bų. Daug rašyta apie Tra

Vasario 16 gimnazijoj lankėsi Lietuvos kultūros ir švietimo ministras Darius Kuolys. Ta proga turėjo 
pasitarimą su gimnaijos mokytojais. Iš kairės: kun. Ričardas Repšys, Elena Tesnau, ministras Kuolys ir 
Lietuvos švietimo ministerijos darbuotoja R. Volodzko. M. Šmitienės nuotr.

kus, rezidencinę Vytauto pi
lį, kurioje lankydavosi įžy
miausi užsienio svečiai, 
mokslo ir meno žinovai, o 
tuo pačiu į Lietuvą jie vežė 
Vakarų Europos kultūrą.

Ryškus Vytauto charak
terio bruožas buvo jo pabrėž 
tinas vaišingumas, dosnu
mas ir kartais net pompasliš 
ka reprezentacija. Visuose 
minėtuose susitikimuose da 
lyvaudavo ir kunigaikštienė 
Ona. Būdama nepaprastai 
valinga, darbšti, sumani ir 
išmintinga, ji greičiausiai 
buvo gerai išsilavinusi. Ki
taip būtų būvąs neįmano
mas jos visapusiškas politi
nis, diplomatinis ir privatus 
bendradarbiavimas su Ordi
no ir kitų šalių delegacijo
mis.

Jau minėtas faktas, kad 
kunigaikštienė Ona 1400 m. 
lankydama šv. Daratos ka
pą, labai prašiusi jai dovano 
ti knygutą su šv. Daratos gy 
venimo aprašymu (o knygu
tą ji gavo iš vyskupo Jono 
per Joną Reimamą), o ją įsi
gijusi labai džiaugėsi, kelia 
mintį, kad ji mokėjo skaity
ti. Juk, pavyzdžiui, ji galėjo 
geisti kokios tai Šv. Daratos 
relikvijos ir, suprantama, bū 
tų ją gavusi. Tačiau kelių 
liudininkų primygtinai tei
giama, kad Vytautienė labai 
prašiusi būtent knygutės. 
Toks potraukis prie knygos 
leidžia daryti išvadą, kad 
kunigaikštienė Ona buvo ar
timai susijusi su mokslu, 
bendravo ne tik su kilnin- 
gais, bet ir mokytais žmonė
mis.

Kunigaikštienės dažnas 
lankymasis Prūsijoje galėjo 
būti aiškinamas ne vien po
litinėmis misijomis, bet ir 
mokslo troškimu. Juk tuo 
metu Ordino miestai klestė
jo, jų visuomeninis ir kultū
rinis gyvenimas buvo toli 
pažengus, palyginti su kitais 
kraštais. Tai, matyt, negalė
jo nevilioti ir kunigaikštie
nės Onos, kurios, kaip ir Vy 

tauto tikslas buvo atverti 
Lietuvos vartus į Vakarų 
Europos kultūrą, ją apginti 
ir išgarsinti.

Atsižvelgiant į moters 
padėlį tų laikų visuomenėje, 
o ypač pagoniškoje Lietuvo 
je, Didžioji kunigaikštienė 
Ona lietuvių tautos istorijo
je laikytina didinga asmeny
be, didžiųjų Vytauto žygdar 
bių bendrininke ir įkvėpėja.

Nelaimei, 1418 m. rug
pjūčio 11 d. Trakuose akis 
amžinai užmerkė Vytauto 
ištikima gyvenimo draugė ir 
gelbėtoja kunigaikštienė 
Ona. Ji palaidota Vilniaus 
katedros bažnyčioje prie šv. 
Mokote altoriaus. Čia vė
liau visiems laikams atgulė 
ir Vytautas Didysis.

Ką pergyveno Vytautas 
- lietuvių dvasios milžinas, 
netekąs kunigaikštienės 
Onos, dabar sunku pasakyti, 
bet spręsdamas vaslstybės 
reikalus Vytautas nepalūžo.

Tais pačiais 1418 m. per 
Kalėdas Vytautas Gardine 
vedė jau mirusio bendražy
gio Alšėnų kunigaikščio Jo
no, Algimanto sūnaus ir 
Onos sesers, Alšėnų kuni
gaikštienės, dukterį Julijo
ną, Karačevo kunigaikščio 
našlę. Vytautas troško turė
ti įpėdinį. Nors dėl giminys 
tės su Julijona be popie
žiaus dispenso Vytautą su
tuokti atsasakė Vilniaus vys 
kūpąs Petras, tai padaryti 
vis dėlto sutiko kitas dvasi 
ninkas Vytautą gerbiantis 
Vroclavo vyskupas Jonas 
Kropidla.

Julijona iš tėvų pusės buvo 
lietuvaitė, bet priėmusi prova- 
slavų tikėjimą. Todėl ji prieš 
ištekėdama turėjo priimti ka
talikų tikėjimą. Vokiečių kro
nikos rašo, kad prieš savo an
trą santuoką Julijona buvo iš
tekėjusi už kažkokio rusų ku
nigaikščio, kurį Vytautas nu
galabijąs. Kronininkas atpasa
koja jo užgirstą gandą, kad Vy 
tautas su ja ir anksčiau turėjęs 
intymių ryšių. Greičiausiai tai 
paties Jono iš Posilgės kroni
kos tęsėjo sukurtas šmeižtas. 
Mat Ordinas Europos akyse vi
saip stengėsi sukom promituoti 
Lietuvos valdovą. Tai išban
dytas Ordino kovos dėl Žemai
čių būdas. Riteriai nuo seno 
įrodinėjo, kad Lietuva ir Že
maičiai galingo Lietuvos ir Že
maičių karaliaus Vytenio buvę 
ordinui užrašyti. Jogailos ir 
Vytauto senelis Gediminas bu
vęs Vytenio arklininkas (Pfer- 
dcnarshlck). Jis buvęs apšauk
tas Lietuvos karaliumi, būda
mas ne kunigaikščių kilmės, o 
paprastas plikbajoris. To pa
ties buvo siekiama ir šmei- 
žiamt Vytautą: esą negalima 
palikti Žemaičių tokiam kuni
gaikščiui, kurio viena žmona 
buvusi burtininkė, antra - mei
lužė, o jis pats - žudikas.

(Bus daugiau)
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NEO LITHUANIA KORPORACIJOS 
RENGTAS KOVO 11-SIOS 

MINĖJIMAS
Mečys Valiukėnas

Kovo 11 d. (1990) Lietu
vos respublikos aukščiau
sios tarybos aktas, kuriuo 
pagarsintas lietuvių tautos 
sprendimas, atstatyti nepri
klausomą Lietuvos valstybę 
buvo visokeriopai didelis 
ėjimas. Jis aidėjo vienu ar 
kitu požiūriu visuose konti
nentuose. Tad sveikintinas 
Lietuvių studentų tautininkų 
Korporacijos Neo-Lithua- 
nia vyr. valdybos ėjimas, su 
rengti šio akto minėjimą. 
Linkėtina, kad šio akto mi
nėjimas liktųsi tradiciniu 
šios korporacijos renginiu.

Minėjimas vyko Lcmon- 
te, Chicagos priemiestyje. 
Lcmonte ir jo artumoje nū
nai gyvena nemaža lietuvių, 
kaip ir neolituanų. Minėji
mas pradėtas Šv. Mišiomis 
už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės. Pamaldose dalyva
vo pilnutėlė bažnyčia žmo
nių ir trys vėliavos: Studen
čių skaučių, studentų skautų 
ir neolituanų. Mišias atna
šavo ir pamokslą pasakė tė
vas L. Zaremba SJ. Keliais 
(tarpais darniai aidėjo Au
dronės Gaižiūnicnės solo at
liekamos giesmės.

Minėjimas vyko Pasau
lio lietuvių centro salėje. Jį 
pradėjo ir pasigėrėtinai dar
niai pravedė Vida Jonušie
nė, Korp! Neo-Lithuania 
vyr. valdybos pirmininkė. 
Nuaidi mūsų tautos himnas. 
Tylos minute prisimenami, 
pagerbiami žuvusieji dėl 
Lietuvos laisvės, kun. L. 
Zaremba, sukalba invokaci- 
ją. Pirmininkė Vida Jonu
šienė aktoriška tartimi per
skaito kovo 11 d. aktą.

Prie pulto šio minėjimo 
paskaitininkas Vytautas Vo- 
lcrtas, inžinierius, rašytojas, 
visuomenininkas. Jis iške
lia kovo 11 d. akto svarbą 
bei Lietuvos aukščiausios 
tarybos narsą, vieningai pa

Svečiai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo minėjime Pasaulio Lietuvių Centre Lemonte su 
paskaitininku inž V. Volertu. Iš k. stovi: inž. Br. Nainys, dr. L. Kriaučeliūnas ir M. Valiukėnas

K. Biskio nuotr.

skelbiant pasauliui Lietuvių 
tautos valią, atkurti nepri
klausomą Lietuvą. V. Voler 
to paskaitos mintys pagar
sintos "Draugo" kovo 14 ir 
21 d.d. puslapiuose. Audi
torija, pilnutėlė salė, prele
gento mintis sutiko dideliu 
dėmesiu ir plojimų audra 
reiškė jam padėką.

Trumpą sveikinimo žodi 
tarė stud. Asta Būgaitė, Vy
tauto Didžiojo universitete 
atsisteigusios Korp! Neo

Sol. A. Gaižiūnienė ir muz. A. Vasaitis atliko meniną progra 
mos dalį Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo minėjime Le- 
monte. Priekyje gėles įteikusi Kr. Jonušaitė. K. Biskio nuotr.

ASTOS BŪGAITĖS KALBA
Kovo 11 d. aktas paskel

bė pasauliui apie Lietuvą, 
kaip laisvą, nepriklausomą 
kraštą, kuriame gyvena lais
vės trokštantys žmonės ir 
sugebantys savarankiškai 
tvarkyti savo dabartį bei kur 
ti ateitį.

-Lithuania senjonė. Jos kal
ba spausdinama skyrium.

Meno valandėlėj solistė 
Audronė Gaižiūnienė, akom 
ponuojant muzikui Alvydui 
VasaiČiui, nuotaikingai pa
dainavo mūsų kompozitorių 
keletą dainų. Solistė apdo
vanota gėlių puokšte ir paly 
dėta plojimais.

♦ * *

Asta Būgaitė ir Algė Macai 
tytė, neolituanės, Vytauto Di
džiojo universitete studijavo 
biznį ir administraciją, šį se
mestrą, kaip Lietuvių tautinio 
kultūros fondo stipendininkės, 
atkilusios į JAV ir studijuoja 
Valley Community College 
anglų kalbą ir tęsia studijas 
savo srityje.

Noriu Jus pasveikinti su 
šios šventės diena, kuri su
teikė daug jaudinančių nau
jovių mūsų gyvenimui. Ši 
diena pradėjo naują tarpsnį 
visos lietuvių tautos istori
joje.

Mes, Lietuvoje buvome

Asta Būgaitė ir Algė Macaitytė Vytauto Didžiojo u-to stu
dentės neo-lituanės su dr. L. Kriaučeliūnu, inž Vac. Mažeika ir 
P. Buchu Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo minėjime, kurį 
suruošė Korp! Neo-Lithuania vyr. valdyba Lietuvių Centre, 
Lemonte. Ir. Kriaučeliūnienės nuotr

50 metų uždaryti nuo viso 
pasaulio, tuo pačiu ir nuo 
Jūsų, gyvenančių anapus 

Atlanto! Jokia laisvę me
nanti mintis neturėjo teisės 
prasiskverpti pro geležines 
sienas, kurių erdvėje mes 
gyvenome. Šių sienų sta
tytojai nenumatė, kad kiek
vieno tikro lietuvio širdyje 
ruseno laisvės kibirkštėlė. 
Ir toji kibirkštėlė ryškiai su
žibo, kai visa tauta susikibo 
už rankų ir petys prie peties 
sustojo Baltijos kelyje. 
Kiekvienas nuo jauno iki 
senelio pajuto tarpsusavio 
vienybę ir jaudulį bei viltį 
širdyje.

Praėjo pusmetis ir toji 
viltis reiškėsi tikrove. Su 
bundančiu pavasariu, budo 
ir kėlė, keliasi visa Lietuva. 
Kovo 11 d. aktas paliko 
tuos kalinimo metus istori
jai. Norisi tikėti, kad tai jau 
istorija, kuri niekad nesikar- 
tos.

Kelias į nepriklausomy
bę nebuvo ir nėra lengvas ir 
paprastas. Net tuo metu, 
kai tauta giedojo laisvės 
himną, tankų burzgimas, 
kurtinantys šūviai siekė pa
sukti istoriją atgal. Žmonės 
supratę ir pajutę laisvės dva 
šią, nebenorėjo sustoti, su 
laisve skirtis.

Vienas pirmųjų laisvės 
žingsnių buvo lietuviškos 
minties sugrąžinimas Lietu

^Gardinai
EUCLID RETIREMENT VILLAGE

Today’s Best Value in Senior Living
• Private garden apartments • FreeTransportation
• No endowment or entrance fee • 24hour Emergency Pull Cord
• 24-hour security • Free Laundry Facilities
• Planned activities • Nutritious Meals

CALL TODAY FOR A BRIEF 
TOUR AND FREE LUNCH 
25900 Euclid Avė. 

Euclid, Ohio 44132 
(216) 261-8383 

vai, atkuriant Vytauto Di
džiojo universitetą. Atsikū
rė universitetas, atgimė se
nos tradicijos. Susibūrę šio 
universiteto studentai nu
sprendė atkurti ir Korp! 
Neo-Lithuania, kuri kadai
se, sakoma, buvusi univer
siteto širdis ir siela. Mes, 
jaunieji neolituanai, esame 
dar silpni, bet su vyresniųjų 
kolegų-ių talka, bandome 
stotis ant savo kojų ir būti 
savarankiški. Didžiulę pa
galbą jaučiame ir iš Jūsų 
pusės. Korp! Neo-Lithua
nia VD universitete vardu 
dėkojame Jums už nuoširdų 
rūpestį ir paramą.

Viso to mes negalėtume 
turėti, jeigu ne 1990 m. ko
vo 11 d. aktas ir jį lydėję 
laisvės ėjimai. Mes visada 
turime prisiminti šią datą, 
nes ji yra tapusi ir išliks lais 
vės bei nepriklausomybės 
simboliu, taip reikšmingu 
kiekvianam lietuviui. Ir da
bar, mums visiems lietu
viams, reikia susitelkti ir 
bendrom jėgom dirbti Lietu 
vai.

ADOPTION:
LOVING CATHOLIC COUPLE VVISHES 
TO ADOPT YOUR NEVVBORN, INTO A 
HOME FILLED WITH SECURITY, 
HAPPINESS AND LOVE.

CONFIDENTIAL (LEGAL) EXPENSES 
PAID. CALL KATHY AND MICHAEL 

COLLECT 914-763-6033
(4-14)
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 
LOS ANGELES KOLONIJOJE 

Rota Šakienė

Oro pranešėjų tikinimu, 
antrosios vasario mėnesio 
savaitės bėgyje iškrito dau
giau lietaus, nei per visus 
paskutinius penkerius me
tus. Bet sekmadienį, vasa
rio šešioliktą, pirmą sykį po 
ilgos pažliugusios savaitės 
skaidriame danguje šypso
josi saulė, džiovindama ke
lius į Šv. Kazimiero parapi
ją ir nušviesdama susirinku
sius aikštėje tradiciniam vė
liavų pakėlimui. Po iškil
mingų mišių gausi minia 
rinkosi ir netilpo salėn Ne
priklausomybės šventės mi
nėjimui. Šventą kaip ir vi
suomet bendromis jėgomis 
rengė ALTas, Tautos Fon
das ir Bendruomenė. Aka
demijos programą gražiai 
pravedė jau patyrusi ir visų 
mėgiama Vida Čekanaus
kaitė ir ALTo vicepirminin
kas Vytautas Šeštokas.

Po vėliavų įnešimo, 
Amerikos himno ir Invoka- 
cijos, ALTo pirmininkas 
Antanas Mažeika tarė atida
rymo žodį. Pagerbti kovoję 
ir žuvę už Lietuvos laisvę. 
Pirmasis sveikinimo kalbą 
pasakė gen. garbės konsulas 
Vytautas Čekanauskas, po 
jo iškviesti Estijos ir Latvi
jos konsulai. Pristatyti sve
čiai, kurių tarpe du dideli 
lietuvių draugai - kongres- 
manas Christopher Cox ir 
Apskrities Tarybos pirminin 
kas Mike Antanovich, kuris 
įteikė plaketę. Raštu gauti 
sveikinimai iš gubernato
riaus Pete Vilson ir Los An
geles miesto majoro Tom 
Bradley.

Po sveikinimų sccnon iš
kviestas pagrindinis šventės 
kalbėtojas, Lietuvos Am
basados Washingtone narys, 
VIKTORAS NAKAS. Vi
si, kurie seka lietuvišką 
spaudą, gerai žino apie Šį 
jauną politiką ir jo Lietuvai 
nuveiktus darbus Amerikos 
sostinėje, kur jis ne be reika 
lo yra didžiai vertinamas.

Savo gana ilgą, bet nerei 
kalingais žodžiais neužgož
tą, gerai suplanuotą, visus 
mums išeiviams svarbius 
taškus palietusią kalbą pre
legentas pradėjo cituodamas 
Vytauto Landsbergio Tarp
tautinėje Konferencijoje pa
sakytus žodžius: "Lietuva 
yra viena iš mūsų planetos 
skaudžių vietų. Tenai leng
va pajusti pasaulio pulsą..."

Lietuvos su Sovietija ko
vą už laisvę lygindamas su 
Dovydo - Galijoto istorija, 
prelegentas suglaustai per
vedė klausytojus per paskuti 
nius penkiasdešimties, o la
biausiai paskutinių kelių me 
tų įvykius, privedusius prie 
Lietuvos nepriklausomybės 

atgavimo. "Nors kai kas no 
ri, kad Amerika prisiimtų 
visus nuopelnus už šaltojo 
karo laimėjimą", kalbėjo 
prelegentas, "didesnė laurų 
dalis priklauso išsilaisvinu
sioms tautoms, visų pirma 
Lietuvai".

Toliau, prisimenant, kiek 
daug yra apie tai medžiagos 
ir kokia daugybė paskirų te
mų, svečias iš Washingtono 
labai suglaustai perėjo da
bartinius Lietuvos valstybės 
atsikūrimo vargus ir aktua
lijas, pabrėždamas, kad be 
Vasario Šešioliktos Akto 
Lietuva nebūtų tapusi tauti
nio išsilaisvinimo primūne. 
"Kovo Vienuoliktosios Lie
tuva, pasisemdama stipry
bės iš Vasario Šešiolikto
sios Lietuvos, su kitais kar
tu paklupdė Gorbačiovo va
dovaujamą imperiją. Be 
Vasario Šešioliktos nebūtų 
įvykusi nei Kovo Vienuolik 
ta" kalbėjo prelegentas.

Išgvildeno pasaulio ma
žėjantį dėmesį Lietuvai po 
jos priėmimo į Jungtines 
Tautas. "Nebent Lietuvą iš
tiktų kokia baisi nelaimė - 
avarija Ignalinoje ar buvu
sių Sovietų armijos kareivių 
siautėjimas..." Dieve ne
duok. Svarstė prelegentas 
svetimos armijos buvimą 
Lietuvoj, naujo pučo galimy 
bes Maskvoje, kalbėjo apie 
žemės grąžinimą tūkstan
čiams Lietuvos ūkininkų, 
lito įvedimą, kai kurių de
putatų priešinimąsi užsienio 
investatoriams, Rytų preky
bos partnerių nepatikimu
mą. Palietė Lietuvos politi
ką, Aukščiausios Tarybos 
ateitį, naujos konstitucijos 
projektą. Pacitavo iš Lietu
vos Ryto apie buvusius 
KGB ir komunistų partijos 
narius, kurių Lietuvoje pri- 
skaitoma šimtais tūkstančių, 
- darydamas įtikinančias 

Iš Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjimo Los Angeles mieste: garbės konsulas Vytautas Čekanauskas, 
paskaitininkas Viktoras Nakas, programos vedėja Vida Čekanauskaitė ir Cuonty supervisor Mike Antonovich su šventine 
plakėte.

išvadas.
Prisiminė gerbiamas kal

bėtojas ir išeiviją, pastebė
damas, kad septyniolika mė 
nėšių trukęs nervų karas su 
Kremliumi daug reikalavo 
ne tik iš Lietuvos gyvento
jų, bet ir iš išeivijos, ypatin
gai Amerikoje, kur buvo ve
dama įtempta kova už Lie
tuvos nepriklausomybės ir 
jos demokratiškai išrinktos 
valdžios pripažinimą. Da
bar gi, mirtinai grėsmin
goms krizėms pasibaigus, 
kovos objektai irgi pasikei
tė. Beliko, pavyzdžiui, bruz 
dėjimas prieš Amerikos te
levizijos bendrovės nejau
trumą, vietoj Lietuvos iškil
mingo sugrįžimo į Olimpi
nes žaidynes, žiūrovams pa
rodyti dar vieną reklamą. 
Išeiviai klausia: kokie ryšiai 
su Lietuva, kokį vaidmenį, 
jei iš viso, turi išeivija, ar 
dar verta dirbti visuomeninį 
darbą, auklėti vaikus lietu
viškai? Šventas karas lai
mėtas, taigi - mes jau gal ir 
nereikalingi. "Taip", atsako 
prelegentas, "karas su oku
pantu laimėtas. Tačiau, ka
ras su okupacijos pasekmė
mis ką tik prasidėjo ir su jo
mis dar ilgai teks kovoti... 
Išeiviai neturėtų abejoti, kad 
jie yra Lietuvai reikalingi ir 
kad galimybės jai padėti pas 
kuriniu laiku išaugo ir paį- 
vairėjo".

Susirinkusius užvaldžiu
sią savo kalbą Viktoras Na
kas užbaigė šiais žodsžiais: 
"Viena kiniečių patarlė la
bai tinka šiai dienai: Tebū
nie pasmerktas gyventi įdo
miais laikais. - Taip, tuo 
mes lietuviai esame pa
smerkti. Ačiū Dievui".

Po prelegento kalbos 
pristatyti svečiai iš Lietu
vos. Priimtos rezoliucijos. 
Paskelbti Lituanistinės mo
kyklos konkurso laimėtojai.

Meninėj daly gražiai pa
sirodė Šv. Kazimiero para
pijos ir "Spindulio" jungti
nis choras, diriguojamas 
Viktoro Ralio. Minėjimas 
užbaigtas Lietuvos Himnu. 
Kaip jau įėjo į tradiciją, po 
minėjimo norintieji susirin
ko Tautinių Namų salėje pie 
tums ir pabendravimui su 
garbės svečiais.

Losangcliečiai, visuomet 
buvę itin dosnūs Vasario 
Šešioliktos proga, Šį kartą 
irgi rengėjų neapvylė. Lie
tuvos reikalams surinkta 
$15.000.-, o Ambasadai 
\Vashingtone - $5.000.-.

Bravo losangcliečiai ir 
ačiū rengėjams, ačiū prele
gentui Viktorui Nakui.

KONSULARIONIAM 
KORPUSIU RUOŠTAS 

PRIĖMIMAS
Nuotaika svečių, tiek lie

tuvių, tiek gausiai susirin
kusių kitų kraštų atstovų bu 
vo ypatingai pakili, nes pri
ėmimas buvo iškilmingas. 
Juk šiemet pirmą kartą kon
sulas Vytautas Čekanauskas 
ruošė priėmimą kaipo lais
vos ir nepriklausomos Lie
tuvos pilnateisis atstovas!

Šių švenčių rengimui, pa 
sitclkęs grupę darbščių pa
dėjėjų, daug darbo įdeda ir 
laiko paaukoja prityręs or
ganizatorius, žinomas Los 
Angeles lietuvių veikėjas 
Jonas Petronis. Šiemet gi 
niūrioji Šv. Kazimiero para
pijos salė, talentingo Petro 
Maželio nuostabiai išpuoš
ta atgijo ir vykusiai atspin
dėjo pakilią susirinkusių 
nuotaiką. Be abejonės pri
sidėjo ir du skalsūs barai, 
bei mūsų sumanios šeimi
ninkės Oenovaitės Plukie- 
nės ir jos padėjėjų puošniai 
ir gausiai apkrauti stalai gė
rybėmis, kuriomis pasigar
džiuotų ir Baltųjų Rūmų iš
kilmingi ir išlepinti svečiai.

Priėmime dalyvavo veik 
du šimtai kviestinių svečių, 
kurių skaičiuje buvo apie 70 
kitataučių. Iš jų dvidešimt 
du konsulai su savo palydo
mis, penki amerikiečiai val

džios atstovai. Keli konsu
lai, tarnybinių reikalų su
trukdyti, negalėjo atvykti, 
bet atsiuntė sveikinimus. 
Prie mikrofono priėjęs iš
kalbusis mūsų konsulas Vy
tautas Čekanauskas, visuo
met buvęs mėgiamas ir po
puliarus kolegų kitataučių 
tarpe, šį kartą buvo suriktas 
ypatingai audringais ploji
mais. Trumpu žodžiu atida
ręs šventę ir pasveikinęs su
sirinkusius, pristatė garbin
guosius svečius, kurių kai 
kurie ėjo prie mikrofono. 
Atatinkamas proklamacijas 
įteikė ir sveikinimo žodį ta
rė Los Angeles Majoro pro
tokolų šefė Bee Kantcrbury 
Lavery ir Orange apskrities 
tarybos protokolų šefė Mary 
Bonino Jonės. Ovacijas su
kėlė Valstybės Departamen
to protokolų įstaigos įgalio
tinis Richard Gorkin, trum
pai bet labai nuoširdžiai pa
sveikinęs susirinkusius. 
Los Angeles Apskrities Ta
ryba atsiuntė proklamaciją 
per specialų pasiuntinį.

Prisiklausę gražių žo
džių, prisivaišine nenoromis 
svečiai skirstėsi namo. Gai
la tik, kad mūsų lietuviai da 
lyviai, kaip ir pereitais kar
tais, taip ir šį iškilmingą va
karą, būriavosi ir šnekučia
vosi daugumoje lik tarp sa
vęs, lyg ignoruodami sve
čius kitataučius.

MAISTAS 
ŠV, VELYKOMS 
PRISTATOMAS 

Į NAMUS LIETUVOJE.
55 SVARU: dešros, 
sūris, aliejus, kava, 
cukrus, vaisiai ir kt., $85._ 
22 SVARAI vien tik mėsos 
gaminių, $85._
11 SVARU: dešrų, 6 
dėžutės amerikietiškos 
kavos, $58._
Prie visų siuntinių galim 
pridėti aspirino ir vitaminų.

TRANSPAK, 
2638 W. 69th St., 

Chicago, IL 60629, 
312-436-7772. >
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AR PILIETYBĖ YRA BŪTINA 
LIETUVYBĖS SĄLYGĄ?

Vytautas Skuodis

1. OPOZICIJA IŠEIVIJOJE
Pagieža ir net įniršis dėl 

Lietuvos Respublikos pilie
tybės įstatymo išeivijoje ir 
toliau plinta kaip gripo epi
demija. Tos epidemijos pa
liestų "ligonių" visai nedo
mina tai, kad pati Lietuva 
neseniai prisikėlė beveik iš 
mirties patalo ir jos jėgos 
dar labai silpnos, kad galėtų 
suderinti visų individų, ne
priklausomai kur jie gyve
na, Lietuvoje ar Amerikoje, 
norus ir net piktus reikalavi
mus. Tie išeivijoje gyvenan 
tys pretenzijų Lietuvai reiš
kėjai, savo laiku laisva valia 
atsisaką Lietuvos pilietybės 
ir tapą kitos valstybės pilie
čiai, dabar reikalauja, kad 
tas Lietuvos pilietybės įsta
tymas būtų pakeistas, ir kad 
jie taip pat būtų pripažinti 
Lietuvos Respublikos pilie
čiais, nors, turbūt, nei vie
nas iš jų neketina sugrįžti 
gyventi Lietuvoje. Apsi
sprendusių tokiam žygiui, 
įstatymas visai nejaudina, 
nes jis užtikrina jiems Lie
tuvos pilietybės pripažini
mo dokumentų gavimą.

įstatymas nejaudina ir tų 
lietuvių, kurie yra kitų kraš
tų piliečiai, gerai supranta 
dabartiną sunkią Lietuvos 
padėtį, ir į viską žiūri platės 
niu akiračiu, nes žino, kad 
tam tikromis sąlygomis, ku
rias numato dabartinis Lie
tuvos Respublikos piliety
bės įstatymas, jie ir dabar 
gali tapti Lietuvos Rcspubli 
kos piliečiais, jeigu jie to 
panorėtų.

Taigi, nusiskundimai 
spaudoje, kad Lietuvos val
džia "lietuvių kilmės išei
vius laiko nieko bendro su 
Lietuva neturinčiais žmonė
mis", kad "Pagal šį įstatymą 
(’..) lietuvių tautos išeivija 
yra nukertama nuo Lietuvos 
respublikos kamieno", kad 
"toks Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos priimtas įstaty
mas yra nusikaltimas lietu
vių tautai", kad "kovoju
siems dėl savo tėvynės atga
vimo atimta pilietybė" arba, 
kad "Stalinas iš lietuvių atė
mė turtą (...), o dabar Lietu
vos vyriausybė jiems atėmė 
pilietybą, kurios Stalinas ne 
buvo spėjąs, ar užmiršus 
atimti" ir kiti panašūs šūka
liojimai neturi nei morali
nio, nei juridinio pagrindo.

Prisimintina, kad tokios 
ir panašios reakcijos išeivi
joje kilo kai 1991 melų va
sarą Lietuvos spaudoje bu
vo pakartotas 1989 metų 
lapkričio 13 dieną priimtas 
Lietuvos TSR pilietybės įs
tatymas. Tada visai nebuvo 
atkreiptas dėmesys į to įsta
tymo išleidimo datą, aplin
kybes ir jo pakartojimo tiks

lą. Taigi, audra kilo stikli
nėje vandens. įstatymas Lie 
tuvos žmonėms buvo pri
mintas, kad jie visi iki 1991 
m. lapkričio 3 dienos apsi- 
sprąstų dėl pilietybės, nes 
formaliai visi tebesiskaitė 
Sovietų Sąjungos piliečiais, 
ką tvirtino jų sovietiniai pa
sai.

2. PRIEŠTARINGOS 
NUOMONĖS

Kelia nuostabą ir Lietu
vos Respublikos Vyriausy
bės atstovo Jungtinių Tautų 
Organizacijoje bei Genera
linio konsulo Amerikoje 
Aniceto Simučio plati Lietu 
vos pilietybės įstatymo kri
tika, kurioje jis pats sau 
prieštarauja tvirtindamas, 
kad tas "pilietybės įstatymo 
pirmas straipsnis visiškai 
(pabraukta mano - V. Sk) 
išjungė iš Lietuvos gyveni
mo užsienio lietuvius, nusta 
tydamas, kad Lietuvos pilie 
Čiai yra asmenys iki 1940. 
VI. 15. tarėją Lietuvos pilie
tybą, jų vaikai ir vaikaičiai, 
jeigu jie neįgijo kitos vals
tybės pilietybės." Toje pa
grindinėje įstatymo dalyje 
jis mato užsienio lietuvių 
diskriminaciją. A. Simutis 
visai nemini to įstatymo 
straipsnių, pagal kuriuos tai 
komos išimtys arba privile
gijos tiems lietuviam, kurie 
tari kitos valstybės piliety
bą. Tačiau jis akcentuoja, 
kad neapsigyveną Lietuvoje 
negalės atgauti arba įsigyti 
nuosavybės. Jis pritaria ki
tų minčiai, kad tokie įstaty
mai "tai stalinizmu nudažy
to mąstymo nuosėdos" (Dar 
bininkas, 1992.11.28).

Kitokios mnuomonės 
yra Lietuvos garbės konsu
las Vaclovas Kleiza, kuris 
tvirtina, kad pirmoji versija 
(tikriausiai, 1989 metų įsta
tymas - V. Sk tikrai buvo 
skaudi.(...) Tą įstatymą pa
keitė, papildė mūsų naudai" 
(Draugas, 1992.11.27).

Visai objektyviai dabarti 
nį pilietybės įstatymą verti
na R. Bulovas: "Aš visai su
tinku su dabartiniu piliety
bės įstatymu: išeivis ar jo 
vaikai bei vaikaičiai gali 
grįžti Lietuvon, atsisakyti 
turimos pilietybės, prisiekti 
Lietuvos respublikai ir ten 
gyventi. Visi Lietuvos gy
ventojai, priimdami piliety
bą, turi prisiekti. Mums 
lengva mokyti, kokius įsta
tymus išleisti, bet ten negy
venant ir tikros padėties ne
žinant, geriau susilaikyti 
nuo kritikos." (Tėviškės ži
buriai, 1992.11.18).

Kažin, ar teisus dr. K. 
Šidlauskas tvirtindamas, 
kad "retas kuris iš tų 1944 
m. pabėgėlių, išgyvenąs be
veik pusšimtį metų už Lietu

Philadelphijos bendruomenės ir Pennsylvanijos Vyčių 63-čios kuopos atstovai pasirašant 
proklamaciją Vasario 16-tos proga.

Pirmoj eilėj: Kun. Timotiejus Burkauskas, Gub. Robert Casey, Anna Wargo. Antroj: Charles 
Liscosky, Ani Mašalaitienė, Julija Dantienė, Dorothy Banos, Nelle Bayoras - Romanas, Helen Chesco, 
Jeanette Klizas, Albert Klizas, Dolores Liscosky ir Viktoras Balten.

vos ribų, liko nepriėmus ku
rios nors svetimos valstybės 
pilietybės, nekalbant jau 
apie tų pabėgėlių vaikus" 
(Lietuvių balsas, 1992.11. 
20).

Lietuvos garbės konsu
las V. Kleiza tvirtina, jog 
"yra nemažai žmonių, kurie 
(...) niekada nepriėmė kitos 
šalies pilietybės, o dabar ma 
no, kad jiems atimta ta pilie 
tybė, kurią jie turėjo 50 me
tų." (Lietuvos aidas, 1992. 
11.11).

Kad taip klaidingai jie 
mano, kalta ne Lietuvos vy
riausybė, ir ne tas pilietybės 
įstatymas, o kurstytojai, - 
vietiniai ir iš Lietuvos, - ku 
riems dabartinė Lietuvos 
valdžia nepatinka. Prie to
kių, atrodo, priskirtini ir Lie 
tuvos žemės savininkų są
jungos vadovai, kurie savo 
sausio 31 d. pareiškimu ne
va gina užsienio lietuvių tei 
sės į turtą Lietuvoje. (Tėviš
kės žibuiriai, 1992.III.3).

Tačiau visai nesupranta
ma, kas paskatino ir Lietu
vos aukščiausios valdžios 
autoritetą Kazimierą Motie
ką viešai reikalauti priimto 
pilietybės įstatymo veikimo 
sustabdymo, nes jis neatsi
žvelgiąs į išeivijos intere
sus. Tas jo kritinis straips
nis buvo paskelbtas "Lietu
vos aide" (1991.XII.21), ku
rį perspausdino "Dirva" 
(1992.11.20). Dabar išeivi
joje tuo K. Motiekos straips 
niu remiasi ne vien tik A. 
Simutis. Deja, straipsnio 
autorius pasisakė tiktai kaip 
išeivijos visuomeninis advo 
katas, o ne kaip valstybės 
teisės teorijos specialistas, 
ne kaip politikas, ir net ne 
kaip Lietuvos aukščiausios 
valdžios atstovas. Aplamai, 
tas jo straipsnis neišlaiko 
objektyvios kritikos ir yra 
klaidinantis. Todėl būtų bū
vą gerai, jeigu "Dirva" būtų 
perspausdinusi ir teisininko 
Kąstačio Lapinsko straipsnį 
iš to paties "Lietuvos aido", 
kuriame nurodytos visos K. 
Motiekos samprotavimų 
klaidos. To plataus straips
nio pagrindinės mintys yra 
tokios.

K. Motieka, reikalauda

mas sustabdyti įstatymo vei 
kimą ir parengti būtinas pa
taisas, kaltina įstatymą tuo, 
kad "jis prieštarauja visuoti
nai pripažintoms tarptauti
nės teisės nuostatoms ir, an
tra, iš esmės pažeidžia Lie
tuvos Respublikos piliečių 
teises, taip pat žmogaus tei
ses ir laisves". K. Lapinsko 
žodžiais, kad įrodytų šiuos 
teiginius, K. Motieka labai 
laisvai interpretuoja įstaty
mo 1, 17 ir 18 straipsnius ir

AKTORĖ JŪRATĖ NAUSĖDAITĖ - 
ANN JILLIAN SUSILAUKĖ SŪNAUS

Amerikos populiarieji 
žurnalai (National Enųuirer, 
Ladics Home Juomal ir kt.) 
net pirmuose puslapiuose 
spausdino lietuvaitės akto
rės Jūratės Nausėdaitės, ku
rios aktorinė pavardė yra 
Ann Jillian (o pagal vyrą - 
Murcia), nuotraukas su jos 
vasario 3 d. gimusiu sūne
liu, pavadintu Andy vardu.

Jūratė, kuri yra viena iš 
populiaresniųjų Amerikos 
aktorių (ji taip pat ir dainuo
ja koncertinėse programose) 
pagarsėjo ne lik scenoje, fil- 
mosc ar televizijoje, tačiau 
visų dėmesį patraukė savo 
liga, kurios pasėkoje jai bu
vo nupjauta abi krūtys. Ta

netgi netiksliai cituoja. "Tie 
neteisingi teiginiai gali su
klaidinti Lietuvos žmones ir 
mūsų tautiečius užsienyje. 
Pagaliau nepagrįstai kalti
nama Lietuvos Aukščiausio 
ji Taryba." K. Motieka klai
dingai mano, kad "Pilietybė 
gali būti ir tuo atveju, kai nė 
ra valstybės, žmogaus sąvo
ka sutapatinama su piliečio 
sąvoka" (Lietuvos aidas, 
1992.1.17).

(Bus daugiau)

čiau aktorė pasveiko nuo 
vėžio, veda normalų gyve
nimą, toliau dirba, o dabar, 
sulaukusi 41 metų amžiaus, 
pagimdė savo pirmąjį kūdi
kį.

Šią garsią aktorą pažįsta 
gerai ir lietuviai iš jos pasi
rodymų lietuvių tarpe. Pra
ėjusią vasarą ji lankėsi Chi- 
cagoje ir čia buvo pranešėja 
didžiojoje lietuvių šventėje.

Jūratės gyvenimas pla
čiai buvo atžymėtas jos au
tobiografinėje filmojc"Ann 
Jillian Story", kur aiškiai 
buvo užfiksuota ir jos lietu
viška kilmė, vietomis net 
buvo kalbama lietuviškai.

Ir po jos sūnelio gimimo 
Jūratė pareiškė visiems lie
tuviams brangius žodžius. 
Ji pasikalbėjime spaudai pa
žymėjo, kad savo sūnelį 
auklės lietuviškoje dvasioje 
ir net mokys lietuviškai - 
pirmąja savo tėvų kalba. 
"Vienas iš mano vaikystės 
šilčiausių prisiminimų yra 
sėdėjimas ant molinos ke
lių, kuomet ji man sekdavo 
pasakas gimtąja kalba. Aš 
noriu, kad ir mano Andy pa 
tirtų tą pačią šilimą ir globą, 
- kalbėjo Jūratė.

Na kagi, reikia palinkėti 
mūsų tautietei Jūratei geros 
kloties auklėjant mažajį An
dy lietuviškoje dvasioje.

Ed. Šulaitis

Skaitykit ir pfatinfa



MENININKU DOVANA 
KILNIAM TIKSLUI

Aurelija M. Balašaitienė

Penkis dešimtmečius Lie 
tuvą teriojusi "darbininkų 
rojaus" sovietinė sistema ne 
tik neturėjo jokių įstatymų 
senelių ar našlaičių teisėms 
apsaugoti, bet brutaliai trė
mė į Sibirą nekaltus asme
nis, jų tarpe vaikus, sene
lius. Kilus minčiai juos pa
remti, sumani organizatorė 
Dana Čipkienė, pasitarusi 
su Clevelando BALFo sky
riaus pirmininku Vincu Apa 
niu, kreipėsi į solistę Aldo
ną Stempužienę, kad ji suor 
ganizuotų lietuvių kilmės 
menininkus koncertui, kurio 
pelnas būtų skiriamas Lietu
vos senelių, našlaičių ir bu
vusių Sibiro tremtinių nau
dai. Prasidėjo įtemptas dar
bas, o koncertą pavyko išre
klamuoti net "The Plain 
Dealer" ir "The News He- 
rald" laikraščiuose ir surink
ti nemažą skaičių dosnių rė
mėjų.

Š.m. kovo 22 dieną Die
vo Motinos Parapijos audi
torijoje susirinko gausus 
muzikos mylėtojų ir BALFo 
rėmėjų būrys. Koncerto pro 
gramai vadovauti buvo pa
kviesta Vilija Nasvytytė- 
Klimienė. Nors ji gimė 
Amerikoje, bet jos lietuvių 
kalba pasižymi tarsenos ir 
gramatikos grynumu. Ang
lų ir lietuvių kalbomis ren
gėjų vardu pasveikinusi 
klausytojus, ji tarp progra
mos numerių trumpai cha
rakterizavo atlikėjus, veng
dama tekstų atpasakojimų ir 
kitų nereikalingų komenta
rų, sumaniai įterpusi Vytau
to Mačernio eilėraštį.

Koncertą pradėjo 5-12 
metų šešiolikos vaikučių 
grupė, vadovaujama muzi
kės Ritos Kliorienės. Nega
lima buvo nesižavėti vaikų 
scenine laikysena ir jų nuo
stabia klausa. Dainavo bro- 
kiukai su sesutėmis ir drau
gais "solo" partijas ir due
tus, užbaigdami "Mes žy
giuojame tėvynėn" maršu, 
kuriam muziką sukūre Rita 
Kliorienė, o žodžius Eglė 
Laniauskienė. Vaikų dai
nos buvo palydėtos triukš
mingais plojimais. Kai ku
rie klausytojai kritikavo vai
kučių dalyvavimą; anot "ži
novų", jie neturėję pasiro
dyti šalia profesionalų. Ta
čiau reikia įsisąmoninti, kad 
jie yra išeivijos ateitis ir gy
vybės viltis. Proga pasiro
dyti prieš skaitlingą publiką 
jiems yra paskata ir toliau 
Lietuvai tarnauti. Galima 
įsivaizduoti, kaip įtemptai 
jie turėjo pasiruošti, kiek 
daug valandų praleido re
peticijose. Tepasiruošia jie 
dainuoti Lietuvai už kelių 
dešimtmečių vietoje tų, su 

»

kuriais tą vararą dalinosi 
scena...

Pianistas Vytautas Puš- 
korius fortepionu pagrojo 
du Šopeno noktumus, o Aus 
tralijoje savo muzikinę kar
jerą pradėjusi Virginija 
Bruožytė- Muliolienė, su 
Romos Bandzienės forte- 
piono palyda, patraukliai su 
dainavo dvi lietuvių kompo
zitorių dainas ir Rusalkos 
ariją iš to paties vardo A 
Dvorako operos. Jennifer 
Cochran, veiklių Amerikos 
lietuvių palikuonė, Salase- 
vičių šeimos anūkė žavėjo 
publiką Mozarto "Aleliuja" 
ir arija iš operos "Cosi fan- 
tutte".

Vilniaus konservatorijos 
auklėtinė, pianistė Roma 
Bandzienė pagrojo Šopeno 
herojišką polonezą opus 53, 
parodžiusi ne vien savo pirš 
tų techniką, bet ir sugebėji
mą subtiliai interpretuoti vei 
kalą, atkurdama Šopeno re
voliucinių jausmų ir roman
tiškos dvasios dramatišką 
junginį. Varšuvoje gimusi 
Dorota Sobieska, kurios se
nelis buvo kilęs iš Lietuvos, 
sudainavo "Caro Nome" ari 
ją iš Verdi operos "Riogo- 
letto". Akompanuojant jos 
vyrui Jacek Sobieski, ji pa
sirodė kaip plačios balso 
skalės lakštingala su nuos
tabia koloratūra. Originalus 
buvo solisčių duetas iš Čai
kovskio operos "Pikų da
ma", kai Aldona Stempužie- • 
nė ir Dorota Sobieska dai
navo dviem kalbom: viena 
lietuviškai, kita - lenkiškai.
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Paskutinę programos dalį 
atliko Aldona Stempužienė, 
akompanuojama amerikie
čio pianisto Mark George. 
Puikios sceninės laikysenos 
solistė savo dainas lydėjo 
išraiškingu vaidybiniu ele
mentu. Po itališkai sudai
nuotos arijos iš Rossini ope
ros "Sevilijos kirpėjas", ji 
publiką pravirkdė, jautriai 
sudainuodama V. Telksnio 
"O Lietuva, tariu aš Tavo 
vardą!". "Priglausk kaip 
motina visus mus prie krū
tinės, sakyk visiems, kad 
jau laisva..."

Į sceną pasipylė vaiku
čiai programos atlikėjus ap
dovanojo gėlėmis, o sustoju 
si publika sukėlė ovacijas.

TORVIL Ltd dealers:
UKRAINIAN GIFTSHOP 
11758 Mitchell, Hamtramck 
Detroit, Ml. 48212 
Tel: (313) 892-6563 
Fax:(313) 892-0618

GAWEL NORBERT
1001 Rockville Pike 

apt. #1109
Rockville, MD 20852
Tel: (301) 424-8602

UKRANIAN CERAMIX 
PARCEL& TRAVEL 
SERVICE
77 Ontario View 
Rochester, NY. 14617 
Tel: (716)544-6437

KLAIN'S TRAVEL INC.
336 Statė St.
Perth Amboy, NJ 08861
Tel: (908) 826-4496

ALEX PISARCHYK
8840 N. VVestern
Dės Plaines, IL. 60016
Tel: (708)297-2897
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• DIRVA - 1992 m. 
Po koncerto menininkai ir 
klausytojai susirinko į gra
žiai išpuoštą svetainę pasi
vaišinti ir pasidalinti įspū
džiais.

Koncertą reikia laikyti 
labai pavykusiu. Jo tikslas 
buvo sušelpti Lietuvoje 
vargstančius ir ta proga taip 
pat parodyti, kad išeivijos 
menininkai savo talentus su 
džiaugsmu tokiam kilniam 
tikslui dovanoja ir net dėko
jo rengėjams už kvietimą 
dalyvauti. Clevelando lietu 
viai yra dėkingi Clevelando 
BALFo skyriui ir jo darbuo
tojams bei talkininkams už 
daugiaspalvį, originalų kon
certą, taip pat Aldonai Stem 
pužienei už menininkų su-

LEONARDO'S GIFT SHOP 
7101 W. Belmont Avė.
Chicago IL. 60634
Tel: (312)889-5547

VERATHOMAS 
18805 N. 43th Place 
Phoenix, AZ. 85024 
Tel: (602)569-0629

LEMONT TRAVEL & 
SERVICE
106 Stephan St. suite #104 
Lemont, IL. 60439
Tel: (708)257-1700

POLONIA TRAVEL 
AGENCY 
1105 E. Roosevelt Rd. 
Lombard IL. 60148
Tel: (708)932-9875

POLONIA TRAVEL 
AGENCY
2864 N. Milvvaukee Avė. 
Chicago IL. 60618 
Tel: (312)235-0303

balandžio 2 d.- 9 psl
telkimą. Neįmanoma išvar
dinti visų rėmėjų talkininkų, 
vaišių rengėjų - visa tai "ad 
maiorem gloriam patriae".

HELP VVANTED 
CANNERY VVORKERS / ALASKA 

HIRING $600+ VVEEKLY. OVER 8000 
OPENINIGS. MALĖ / FEMALE. FREE 
TRANSPORTATION. ROOM AND 
BOARD. CALL E.I.C. NOWI 

1-206-736-7000 EXT. 7804B4

EARN EXTRA INCOME
Eam $200-$500 weekly 
mailing travel brochures. 

For information send a stamped 
addressed envelope to: 

Galaxy Travel, Ine. P.O.Box 
13106, Silver Springs, M D 

20911-3106 <*”>

UNIVERSAL SHIPPING
SERVICE
61 Cabot Str.
Chicopee MA. 01013 
Tel: (413) 592-9082 
Fax: (413) 594-7694

EUROPEAN CRISTAL& 
GIFT
2915 W. Devon Avė.
Chicago IL. 60659
Tel: (312)973-7669

MAXI DISCOUNT WORLD 
TRAVEL
3032 N. Milvvaukee Avė.
Chicago, IL 60618
Tel: (312)276-7676
Fax: (312)276-0476

POLISH-AMERICAN 
TRAVEL 
2714 E. Allegeny Avė. 
Philadelphia, PA 19134 
Tel: (215)634-3396

TRAVEL IDEAS 
4857 W. Irving Park Rd.
Chicago, IL 60641
Tel: (312)286-0026

□
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IR VĖL VIENAS IŠ MOŠŲ 
IŠKELIAVO
Jonas Jurkūnas

1992 m. sausio mėn. 30 
d. mirė daugelio lietuviškų
jų organizacijų St. Peters- 
burge, Floridoje, narys Kos
tas Staponkus. Šviesios at
minties Kostas buvo vienas 
iš tų retųjų, kuris ne žodžiu, 
ne pažadais, bet aktyviu dar 
bu talkino visiems lietuviš
kais reikalais besirūpinan
tiems St. Pctersburge.

Kostas Staponkus buvo 
pašarvotas vasario mėn. 2 d. 
Williams R. Lee laidotuvių 
namuose St. Pctersburge. 
Tos dienos vakare su Kostu 
atsisveikinti atvyko labai 
daug jo artimųjų, draugų ir 
bendraminčių. Erdvi koply
čia ir nemažas koridorius 
buvo perpildyti.

Atsisveikinimui vadova
vo Antanas Gudonis. Jis 
atsisveikino su velioniu Ro
mo Kalantos šaulių kuopos 
ir Pensininkų klubo vardu. 
Atsisveikindamas Antanas 
Gudonis pateikė ir labai su
glaustą Kosto Staponkaus 
apybraižą.

- Kostas Staponkus gi
mė 1914 m. spalio mėn. 8 d. 
Plungėje. Iš pat mažens pa
dėjo dirbt tėvui ūkyje, o vė
liau įsigijo savo nuosavą 
ūkį. Ūkininkavo iki pat iš
bėginio iš Lietuvos. Per 
Vokietiją turėjo galimybę 
pabėgti į Švediją, kur dirbo 
įvairius darbus miškuose ir 
fabrikuose. 1949 m. Kosto 
dėdė sutvarkė dokumentus 
ir atsiėmė jį į Ameriką. Gy
vendamas Chicagojc pradė
jo mokytis mūrininko ama
to. Gerai išmokęs tą amatą 
pradėjo dirbti namų staty
bos srityje. Turėdamas tam 
ypatingų gabumų netrukus 
tapo statybos inžinieriaus 
Stankaus partneriu. Pastatė 
daug didelių pastatų, bažny
čių ir privačių namų. 1977 
m. būdamas 62 metų am
žiaus išėjo į pensiją ir persi
kėlė į St. Petersburgą, Flo
ridoje. Atvykęs čia vėl ne
nurimo ir nesėdėjo rankas 
sudėjęs. Turėdamas talentą 
ir įgijęs žinių statyboje ir 
šioje apylinkėje statė na

mus. Kostas Staponkus bu
vo taurus žemaitis, malo
naus ir gero būdo žmogus, 
visuomet padedantis vi
siems kam tik pagalba buvo 
reikalinga."

Lietuvių klubo choro 
vardu atsisveikino to choro 
pirmininkas Henrikas Gi
neitis.
Tam chorui velionis su žmo 
na nuo pat pradžių priklau
sė. Be kitų Henriko Ginei
čio buvo pasakyti šie žo
džiai:

"Velionis, šalia plačios 
lietuviškos organizacinės 
veiklos, buvo stipriai įsijun
gęs į chorą. Nuo įsikūrimo 
St. Pctersburge, be pertrau
kos dainavo klubo chore kol 
jėgos leido. Buvo, ne tik 
pa-vyzdingas choristas bet 
ir žmogus, mūsų bendro 
likimo draugas - visada pa
siruošęs padėti ir pagelbėti 
darbu ar patarimu. Gyveno 
čia - daina gaivindamas pra 
rastos gimtosios žemės il
gėsi, Širdyje nešiodamas 
grįžimo viltį. Tokį mes ve
lionį pažinome ir tokį prisi
minsime."

Toliau atsisveikino Lie
tuvių klubo vardu to klubo 
pirmininkas Klemas Jurgė- 
la, šokių grupės Audra var
du - Kleopą Gaižauskienė, 
Žibinto vaidintojų vardu - 
Kazys Jasinskas, Lietuvių 
Bendruomenės St. Pctcrsbur 
go apylinkės vardu pirmi
ninkas Vytautas Budrioms 
ir Amerikos Lietuvių Tauti
nės sąjungos St. Pctersbur- 
go skyriaus vardu pirminin
kas Antanas Jonaitis.

Visų atsisveikinusiųjų 
žodžiuose skambėjo velio
niui padėka už jo darbus.

Vasario 3 d. po šv. mišių 
bažnyčioje, šviesios atmin
ties Kostas Staponkus dau
gelio žmonių ir artimųjų bu
vo palydėtas į Memorial 
Park kapines.

Nubudime pasiliko: žmo 
na Stasė, posūnis Leon su 
šeima Chicagoje ir sūnus 
Alfredas su šeima ir keturi 
broliai ir sesuo Lietuvoje,

PARENGIMAI
• KOVO 24 ir 31 d. 7:30 v.v. 

Dievo Motinos parapijos auditori
joje šokių pamokos ir baliniai 
šokiai.

• BALANDŽIO 25 d. Grandi
nėlės parengimas Mažoji šokių 
šventė

• BALANDŽIO 26 d. Sv. Jurgio 
parapijos Atvelykio Stalas 11:30 
v j. iki 3:30 p.p.

• GEGUŽĖS 10 d. 12 vai. 
"GINTARAS" Restoranas ruošia 
specialų Motinos Dienos bufetą.

• GEGUŽĖS 23-25 d. d. Lietuvių 
Klubas ruošia "Memorial Day" 
festivalį: "Casino", muzika, šokiai.

• GEGUŽĖS 25 d. Prisiminimo 
diena ruošia šv. Jurgio parapijos 
karo veteranų 613 postas 8:30 v.r. 
vėliavos iškeliamos, 9:00 Mišios ir 
vėliau pusryčiai.

• BIRŽELIO 14 d. Sekmadienį 2 
vai, p.p. Baisiojo birželio minėji
mas - ekumeninės pamaldos Dievo 
Motinos šventovėje rengia Cleve
lando Pabaltiečių Komitetas

• BIRŽELIO 28 dieną, Lietuvių 
Namuose įvyks Clevelando Lietu
vių Pensininkų klubo tradicinė 
gegužinė.

• LIEPOS 12 d. Šv. Jurgio 
parapijos Gegužinė. Parapijos 
sodyboje 11:30 vai.

• LIEPOS 26 d. sekmadienyje 
12-ą valandą popiet, Žalgirio šaulių 
kuopa rengia gegužinę prie ežero 
Bcachland parke - 17815 Canter- 
bury Rd. Cleveland.

• RUGPIOČIO 2 d. - sekma
dienyje 12-ą valandą popiet LKVS 
"RAMOVĖ" Cleveland'o skyrius 
rengia gegužinę prie ežero - Beach- 
land parke, 17815 Canterbury Rd. 
Cleveland.

• RUGPIOČIO 16 d. Lietuvių 
Klubo metinis piknikas nariams ir 
šeimoms.

• RUGSĖJO 11-13 d. Lietuvių 
Namų 20 metų jubiliejus ir 
festivalis.

• RUGSĖJO 12 d. Lietuvių 
Namų 20 metų jubiliejaus balius.

• SPALIO 3-4 d. JAV LB Cle
velando apylinkė ir Ohio apygarda 
rengia Lietuvių Dienas - Lithua- 
nian Fair Clevelando Dievo Moti
nos parapijos patalpose.

• SPALIO 10 d. šeštadienį 7 vai. 
vak. Pabaltiečių Bendravimo Vak
aras - Laivių salėje. Rengia Cleve
lando Pabaltiečių Komitetas.

• LAPKRIČIO 15 d. Šv. Jurgio 
parapijos rudens festivalis 11:30 iki 
3:30v.

• LAPKRIČIO 21 d. LKVS-gos 
"RAMOVE" Clevelando skyrius 
rengia Lietuvos Kariuomenės 
šventės minėjimą Lietuvių Namuo
se - Clevelande.

• GRUODŽIO 24 d. Bendros 
Kūčios - šv. Jurgio parapijos salėje 
9:30 v.v.

juos velionis 1991 metu rug 
sėjo mėn. aplankė.

Dar ilgą laiką pasigęs St. 
Petersburgo lietuviškieji 
sambūriai Kosto darbščiųjų 
rankų. Nežinia ar dekoraci
jas vaidinimui kiti sukals 
taip rūpestingai - dailiai, ar 
plytas klubo bibliotekai kas 
sumūrys taip tvirtai, ar šau
lių vėliava taip lengvai ple
vėsuos kaip ji plevėsavo ne
šama Kosto ir ar golfo svie
dinukai taip toli ir tiksliai 
kils kaip Kosto mušami su 
draugais lietuviais golfinin- 
kais. Taip, daug kas pasi
gęs tauraus lietuvio -žemai
čio Kosto Staponkaus įvai
rių patarnavimų, o jo atmini 
mas dar ilgai bus nepamirš
tamas St. Petersburgo lietu
vių tarpe.

Padėjusiems pravesti ir apsilankiusiems mano koncertuose, 
savo širdies šiluma padariusiems mano ir tetos viešnage Amerikoje 
- neišblėstančia švente.. Su gilia pagarba

Nijolė Ščiukaitė

SPECIALI KELIONĖ

IŠ BOSTONO

IR NEVVARKO

TIK $800.00
l ABI PUSES, Plūs JAV mokesčiai 

Išvyksta gegužės 22 d. ir grįžta birželio 9 d 
Vietų skaičius ribotas - suinteresuoti 

prašom skubiai registruotis

DĖMESIO ŽEMAIČIAMS IR AUKŠTAIČIAMS

Lengviausias kelias į Žemaitiją ir Aukštaitiją yra 
per Rygą. Siūlome keliones iš New Yorko JFK j 

Rygą, kaina pradedant tik

nuo $700.00
| abi puses, plūs JAV mokesčiai

★ ★★★★★★★

Informacijos ir registracijos reikalais kreipkitės j: 
Albiną Rudzieniene 

Kristiną Mitkute
BALTIC TOURS
770ak St., Suite 4 
Newton, MA 02164

Telefonas: 617-965-8080 Telefaksas:617-332-7781

Marųuette Funeral Home
2533 VVest 71st Street
Chicago, Illinois 60629

l-(312)-476-2345

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE 
FUNERAL HOME

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avjenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003

Hills Funeral Home
10201 South Roberts Road
Palos Hills, Illinois 60465

708-430-4455

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345

ANTHONY B. PETKUS DONALD M. PETKUS
DONALD A. PETKUS LAVVRENCE C. GASUNAS
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LIETUVAITĖ - 
PAGARSĖJUSI 
KVILTENINKĖ

Shaker Heights miesto 
žurnalas išspausdino ilius
truotą straipsnį apie to mies 
to kviltus, pavadinąs juos 
"patchwork". Straipsnio pra 
džioje Rūta Butkutė - Mari
no prie savo darbo, iškabin
to jos vyro krautuvėj, 
Chandler # Rudd. Tas 
straipsnis, pasirodė ir gera 
reklama krautuvės bizniui, 
nes žmonės labai pradėjo 
domėtis Rūtos darbu. 
Straipsnis gražiai iliustruo
tas ir Rūtos darbams skirta 
daugiausiai vietos

Tris savaites prieš jau
niausio sūnaus gimimą Rūta 
pradėjo daryti raudonos ir 
juodos spalvos "čarmo" kvil 
tą ir tą darbą tąsė iki pat 
gimdymo, net pamiršdama 
vis kylantį skausmą. Rūta 
šį darbą tąsia ir dabar ir ne
žada pasitenkinti juo kaip 
amatu, bet padaryti jį kaip 
meniną ekspresiją. Jos dar
bai jau gavo pripažinimą 
Clevelando ir Houston pa
rodose, kur jos darbai pa

kliuvo konkurso keliu. 
1991 metu Hoffman Chal- 
lenge parodoje buvo išsta- 
tytio darbai iš visos Ameri
kos, jų taipe ir Rūtos.

Rūta surinko virš 1000 
drobės gabalų iš viso pasau
lio. Tai 6 colių gabalai siun 
čiami paštu kaip "retežiniai" 
laiškai. Iki šiol ji gavo me
džiagos iš Australijos, Japo
nijos, Prancūzijos, Kanados 
ir Amerikos.

Kai vaikai paaugs (Aida 
7 m. Lidija 5 ir Fredukas 3 
su puse) Rūta žada tuo 
menu užsiimti pilną laiką. 
Sėkmės!

* * *
JULUA NASVYTYTĖ 

vaidina "One woman show" 
"Ali she cares abuot is the 
Yankees" veikale. Veikalo 
autorius taip pat atvažiuos ir 
po vaidinimo kalbės susirin
kusiems žiūrovams.

Vaidinimas vyksta Haw- 
ken School Auditorium, 
Gatės Mills (į Siaurą nuo 
Mayfield Rd.)

Vaidinimų pradžia ba
landžio 2, 3,4 d. 8 vai. vak. 
balandžio 5 d. 2:30 vai. 
Telef. 423-4446 ext. 219.

ATSILIEPKITE
1992 spalio 3-4 dieno

mis Clevelando Dievo Mo
tinos parapijos patalpose 
JAV LB Clevelando apylin
kė ir Ohio apygarda rengia 
Lietuvių dienas - Lithua- 
nian Fair, kurios skirsis nuo 
ankstyvesnių tradicinių die
nų. Šiais metais norima su
daryti galimybą ne tik paro
dyti, bet ir įsigyti visuome
nei lietuviškos kūrybos ga
minius.

Ieškome pavienių asme
nų ar organizuotų grupių, 
kurios norėtų išstatyti me
džio kūrinius, audinius, gin
tarus, margučius, šiaudinu
kus, karpinius, kaukes, kris
talą, įvairius tautodailės kū
rinius, meną, keramiką, vit
ražus, papuošalus, pašto 
ženklus ir monetas, knygas 
ir plokšteles, fotografijas, 
suvenyrus, marškinėlius.

Lietuviškas maistas ir 
gėrimai bus parūpinti rengė
jų iniciatyva.

Norintieji patys dalyvau
ti su savo produktais, arba 
žinantieji kas norėtų daly
vauti, prašomi nedelsiant 
kreiptis į bet kurį JAV LB 
Clevelando apylinkės ir 
Ohio apygardos valdybos 
narį.

* * *

LIGHT 
HOUSEKEEPING

1 DAYAVVEEK 
IN LAKEVVOOD 
521-2803

(...)

NATIONAL TRAVEL
& TOURS

Tel:(216)932-6100 Fax:(216)932-5236

KELIONĖMS l LIETUVĄ IR l 
KITAS PASAULIO ŠALIS

SKAMBINKITE
RITAI STANKUTEI 

932-6100 
(12-15)

ĮAITAUPA
HU Lithuanian Credit Union

CLEVELANDO 
LIETUVIŲ PENSININKŲ 
suėjimas įvyko balandžio 
mėn. 2 dieną, ketvirtadienį, 
2 vai. popiet, Lietuvių Na
mų viršutinėje salėje. Klu
bo nariai svečiai ir nauji 
pensininkai kviečiami daly
vauti ir prie Gintaro valgyk
los paruoštų skanių pietų 
maloniai praleisti popietą.

* ♦ *

BALFO METINIS 
SUSIRINKIMAS

Bal. 10 d. 7:00 v.v. Lie
tuvių namuose, žemutinėje 
salėje. Skyriaus v-ba kvie
čia narius ir rėmėjus gausiai 
dalyvauti.

♦ ♦ ♦

ŽAIBO KREPŠININKAI - 
ČEMPIONATO 

TURNYRE
Dvi LSK Žaibo vyrų 

krepšinio komandos, daly
vaujančios Salvation Army 
lygose jau užbaigė regulia
raus sezono žaidimus. Žai
bo A komanda laimėjo I-mą 
vietą A lygoje su 7 laimėji
mais ir vienu pralaimėjimu. 
Paskutinėse 2-se rungtynėse 
Žaibas įveikė Alliance Prin- 
ting 119:96 kovo 5 d., ir Ma 
rinos 71:60, kovo 19 d. 

Siuntiniai į Lietuvą-
69 centai už svarą, jei siuntinys sveria daugiau 

šimto svarų;
79 centai už svarą lengvesniems siuntiniams. 

Jokių papildomų priemokųl 
Pasiteiraukite dėl skubiau pristatomų maisto 

siuntinių.
Greitai pristatomi pinigai Lietuvoje doleriais. 

atlanta ie 
639 East 185th Street

Euclid, OH44119 
Telefonas (216) 481-0011

Dirbame: antr.- penkt. nuo 9 v.r. iki 6 v.v., šeštad. 
nuo 9 v.r. iki 2 v. popiet

Kaip reguliaraus sezono lai
mėtojas, Žaibas pradės žais
ti čempionato finalą balan
džio 2 d., 8:00 PM. Čem
pionato finale bus 3 žaidi
mai, kiti du - balandžio 9 ir 
16d.d.

Vyrų B komanda liko 
antroje vietoje B lygoje su 6 
laimėjimais ir 2 pralaimėji
mais. Paskutinėse 2-se regu 
liaraus sezono rungtynėse 
Žaibas laimėjo kovo 3 d. 
prieš AIM 84:30, tačiau ko
vo 10 d. suklupo prieš Lin- 
coln Electric 54:56. Kovo 
24 d. žaibiečiai pradėjo čem 
pionato turnyrą, laimėdami 
prieš Bellamy 70:52, pakliū 
darni į pusfinalį, kurį žais 
balandžio 2 d., 9:00 PM.

Primename, kad žaidi
mai vyksta Salvation Army 
salėje, Grovewood ir East 
176-th St. kampas. Žiūro
vai mielai laukiami. įėji
mas laisvas. am b

'DIRVOS

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga 

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

Licenzi/uoti direktoriai ir balzamuoto/ai

936 East 185th Street, CleveM Otio 44119 
Tel 1216) 5311110

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukia atmosferą liūdesio 
valandoje • Didele aikštė automobi

liams pastatyti.

Lietuvių Kredito Kooperatyvas 
767 East 185th Street 

Cleveland, Ohio 44119 

481-6677
RITA MATAS - Broker - G.R.I. - C.R.A. 

yjšš* Matas r e alto rs
2412 CEDARVVOOD ROAD 
PEPPER PIKE, OH 44124

(216) 473-2530

18021 MARCELLAROAD
CLEVELAND, OH 44119 

(216) 486-2530

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas1
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Antanas Dundzila

(Atkelta iš 1 psl.)

ir Telšiai, o Vilniaus - Vil
nius, Kaišiadoriai ir Panevė
žys. Deo gratias! Tai žy
mus politinis laimėjimas 
Lietuvai - ir niekas čia lai 
nekelia balso, kad Vatika
nas rūpinasi tik dangiškais 
dalykais, kad nepolitikuoja.

♦ * *

Džiaugsmas telieka 
džiaugsmu, tačiau nebūki
me paiki: arkiv. A. Bačkio 
duona Vilniuje nebus leng
va. Štai ką šia proga man 
parašė padėtį žinanti asme
nybė: "Labai daug susirū
pinimo kelia tas paskyri
mas, nes tai labai, labai sun
kus postas, kur daug turėjo 
visi buvę lietuviai vyskupai 
Vilniuje". Reikia tikėtis ir 
melsti, kad arkiv. A. Bačkio 
ilgi metai diplomatinėje tar
nyboje, jo kontaktai Vatika
ne, ryšiai su pačiu popie
žium šią neeilinę naštą jam 
lengvins.

įdomu, kad Vilniaus ar
kivyskupu Vatikanas pasky 
re ne Lietuvoje užaugusį lie 
tuvį. Bažnytiniai paskyri
mai neapsieina, žinote, be 
konfratų "komentarų", ku
riuos - reikia manyti - jų 
autoriai vėliau išpažįsta sa
viesiems nuodėmklausiams. 
Štai, kai 1940 m. iš Suval
kijos į Kauną buvo paskir
tas vysk. V. Brizgys, ėjo 
kalbos (kaip dūmai pažeme) 
kad va, iš kitos vyskupijos; 
arba visai neseniai skaitėme 
DRAUGE, apie mirusio 
kan. F. Kapočiaus "vanoji- 
mą" už... religinę sielovadą 
pabėgėlių stovyklų laikais.

Taigi lieka neatsakytas 
(ir viešai neatsakomas) klau 
simas: kaip iš tikrųjų šį ga
nytoją priims dvasiškija Lie 
tuvoje? Juk prieš šį arkiv. 
A. Bačkio paskyrimą buvo 
spėliojama, kad jis gal bus 
popiežiaus nuncijum Lietu
voje - tai buvo visai natū
rali, logiška prielaida. Ka
žin ar kas ir pagalvojo, kad 
jis būtų skiriamas arkivys
kupu metropolitu? - Savo 
ėjimais Vatikanas dažnai 
pasaulį nustebina!

Skaitytojams gali kilti 
mintis: kas dabar Lietuvoje 
vyresnis - ar sostinės metro 
politas, ar Kaune reziduojan 
tis kardinolas V. Sladkevi
čius? Jeigu tas klausimas 
tikslus ir iš vis keltinas, tai į 
jį reikėtų atsakyti šitaip: bet 
kokioj Bažnytinėj provinci
joj "vyriausiu" laikomas tos 
provincijos vyskupų konfe
rencijos pirmininkas. Taigi 
Lietuvoj vyriausiu - ir savo 
rangu ir einamomis pareigo

mis - yra kard. V. Sladke
vičius.

Imant dėmesin arkiv. A. 
Bačkio naująsias pareigas, 
reikia manyti, kad jis bus 
sekančiu į kardinolus pakel
tu lietuviu ir, laikui bėgant, 
Lietuvos vyskupu konferen
cijos pirmininku. Spren
džiant iš praeities, Šventasis 
Sostas be arkiv. A. Bačkio 
tarnybos neapsieina... Lai 
naująjį Arkivyuskupą Metro 
politą kartu su visa Lietuva 
ir toliau Dievas glogoja bei 
gina.

Čia iš tikrųjų buvo 2:0 
Lietuvos naudai ne tik toje 
Neries upės pakrantėje, bet, 
Vatikanui tarpininkaujant, ir 
danguje. (992-III-8)

♦ ♦♦

PASAULIO LIETUVIŲ 
VERSLININKŲ 2-ASIS 

SUVAŽIAVIMAS 
VILNIUJE

Antrasis Pasaulio Lietu
vių Verslininkų Suvažiavi
mas įvyks šių metų birželio 
16-21 dienomis Vilniuje, 
Lietuvoj. Suvažiavimą or
ganizuoja Lietuvos Pramo
ninkų Asociacija, Lietuvos 
Verslininkų Sąjunga ir Lie

A. A.

DR. HENRIKUI BRAZAIČIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame 
žmonai TAMARAI, dukrai ir anūkei.

Elena Damijonaitienė 
Irena ir Stasys Giedrikiai
Genovaitė ir Algirdas Maciūnai

Mylimai Motinai

ONAI ŠIKŠNIENEI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukte
rims NIJOLEI PUŠKORIENEI ir vyrui PRANUI, 
ELVYRAI VADOPALIENEI ir vyrui JURGIUI, 
sūnui ROMUI su šeima, anūkams ir proanū- 
kams

Jucaičiai

A. A.
ANELEI BUTKIENEI

iškeliavus Amžinybėn, užuojautą reiš
kiame Jos broliui DIRVOS redaktoriui 
BALIU! GAIDŽI0NUI ir kitiems arti
miesiems

Amerikos Lietuviu Tautinės 
Sąjungos Valdyba

tuvos Tarptautinių Organi
zacijų Komitetas.

Šiame suvažiavime bus 
nagrinėjami Lietuvos verslo 
tarptautinės integracijos, 
verslo informacinio aprūpi
nimo, finansavimo, teisinių 
garantijų, darbo jėgos per
kvalifikavimo ir kiti klausi
mai.

Lietuvos Parodų Centre, 
"Litexpo" vyks suvažiavime 
atstovaujamų įmonių pro
dukcijos paroda. Verslinin
kams, negalintiems dalyvau 
ti suvažiavime, skatiname 
savo firmos pristatymą at
siųsti į parodą.

Suvažiavimas tai puiki 
proga išeivijos verslinin
kams susitikti su Lietuvos 
verslininkais bei konkrečiai 
prisidėti prie Lietuvos eko
nominio gerbūvio. Apie da
lyvavimą kviečiame versli
ninkus kuo skubiau pranešti 
organizaciniam komitetui: 
M Černiauskas - 18, V. Ku
dirkos, suite 402, 2600 Vil
nius, Lithuania Tel: (0122) 
61-45-32. Fax (0122) 222621.

Amerikoje kreiptis į In
gridą Bublienę IB Communi- 
cations, 18021 Marcella Rd., 
Cleveland, Ohio 44119, 

Tel: 216-486-8692 
Fax: 216-496-8612

* * *
KVIEČIA Į VASAROS 

STOVYKLĄ LIETUVOJE 
JAV LB Švietimo taryba 

informuoja, kad Lietuvos 
Respublikos Kultūros ir 
Švietimo ministerija kviečia 
JAV lietuvių bendruomenės 

jaunimą, o jei norėtų ir tė
velius, į vasaros stovykla 
Lietuvoje. Stovykla vyks 
dvejomis pamainomis: pir
ma nuo liepos 11 d. iki rug
pjūčio 2 d. ir antra - nuo 
rugpjūčio 3 d. iki rugpjūčio 
23 d.

Stovykloje numatoma 
kultūrinė pažintinė-moko- 
moji programa, paįvairinta 
ekskursijomis po Lietuvą. 

A. A.

RIMUI KUBERTAVIČIUI
Lietuvoje mirus, jo seseriai DALIAI 
KUBERTAVIČIOTEI - MAURUKIENEI, 
jos vyrui JONUI ir visiems artimiesiems 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

Birutė ir Gediminas 
Biskiai

Ą | A.
KAZIMIERAI SAKALIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą DR. 
ROMUI, jo žmonai DANUTEI ir anū
kėms: RIMAI, DAIVAI ir VIDAI.

Virg i Uja, Evaldas, Dainius ir 
Arvydas Remezai

A. A.

MARTAI ŠVARCIENEI

mirus, sūnui DR. POVIULUI ŠVARCUI 
ir žmonai ALDONAI nuoširdžią užuo
jautą reiškia ir kartu liūdi jų kaimynai

Janina ir Vytautas Čekanauskai 
Aleksas ir Birutė Griciai 
Antanas ir Regina Pavasariai 
Alfonsą Pažiūrienė 
Juozas ir Gražina Raibiai 
Alfonsas ir Inga Tumai

A. A.
STASYS NATKEVIČIUS

sulaukęs 71 m. mirė vasario 22 d. Kaune. 
Reiškiame nuoširdžią užuojautą, Lietuvoje 
likusiems - žmonai MARYTEI, dukrai BIRUTEI 
AMBROZAITIENEI su šeima, sūnui KĘSTU
ČIUI su šeima, seserims Amerikoje - SOFIJAI 
PETRAVIČIENEI su šeima, STASEI BLIO- 
DŽIUVIENEI su šeima, Dr. DANUTEI NAI- 
KAUSKIENEI su šeima Kanadoje, svainei JO
ANAI NATKEVIČIENEI, seserėčiai Dr. GIED
REI MATIENEI su šeima, Independence, Ohio, 
ir sūnėnui- kirkštasūniui ARĖJUI NATKEVI
ČIUI su šeima, Brecksville, Ohio.

Ilsėkis ramybėje - gimtoje žemėje, mielas 
STASY!

Juškėnų šeima 
Cleveland Hts., OH

Vaikams išlaikymas, išsky
rus kelionę, nemokomas. 
Tėveliams, norintiems daly
vauti kartu, bus paskelbtas 
sausio mėn. Stovyklautojų 
amžius: nuo 9 m. iki 14 m. 
Išimtys bus daromos, jei kar 
tu važiuoja vienas iš tėvų. 
Suinteresuoti šiuo reikalu 
prašomi skambinti 
(312)778-0358.
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