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VYTAUTO LANDSBERGIO 
PAREIŠKIMAS DĖL 

PILIETYBĖS ATSTATYMO
Mieli Tautiečiai,

ateina žinių, kad Jus ligi šiol tebejaudina neaiškumai, 
nesusipratimai ir nuoskaudos dėl mūšy naujojo ir po to dar 
pataisyto Lietuvos pilietybės įstatymo. Noriu pasakyti, kad 
pagal paskutine šio įstatymo raide Jums, kurie buvote 
Lietuvos Respublikos piliečiai iki 1940 m. birželio 15 d., 
reikia tiktai turėti dabartinį Lietuvos Respublikos pilietybe 
patvirtinantį dokumentą, tai yra gauti mūsų ambasadose, 
konsulatuose arba Vidaus reikalu ministeriioie Lietuvos 
Respublikos piliečio pažymėjimą arba naują Lietuvos 
Respublikos piliečio paša. Daugiau ką paaiškinti paprašiau 
mano juridinį patarėją Lietuvos Respublikos Aukščiausiojoje 
Taryboje.

Vytautas Landsbergis 
Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 

1992 m. balandžio 6 d. Pirmininkas

TEISINIO PATARĖJO
Šarūno adomaviCiaus paaiškinimas
Pernai, gruodžio 10 d. 

Lietuvos Respublikos Aukš 
čiausioji Taryba priėmė Pi
lietybės įstatymą ir kartu pa 
naikino dar 1989 m. lapkri-*’ 
čio 3 d. senojo šaukimo 
Aukščiausiosios Tarybos 
priimtą tokios pat paskirties 
teisinį aktą.

Naujasis įstatymas pirmą 
kartą pokario istorijoje 
sprendžia, kaip atstatyti pi
lietybę lietuvių kilmės žmo
nėms. Ir kartu pasakysiu, 
kad šią procedūrą nustato 
aiškiai ir palankiai.

Taigi norėčiau nuodug
niau paaiškinti kai kurias 
Pilietybės įstatymo ypaty
bes ir naujoves.

Šiame akte nustatyta, 
kad Lietuviu kilmės asme
nys, turėję Lietuvos Respub 
likos pilietybę ir nuo 1940 
m. birželio 15 d. iki 1990 
m. kovo 11 d. pasitraukę iš 
Lietuvos ir gyvenantys ki
tose valstybėse, norėdami 
atstatyti Lietuvos Respubli
kos pilietybę nebūtinai turi 
atsisakyti turimos kitos vals 
tybės pilietybės ir persikelti 
nuolat gyvenliu į Lietuvą. 
Tokią pat teisę atstatyti Lie
tuvos Respublikos pilietybę 
turi ir nurodytų asmenų vai
kai, kurie gimimu neįgijo 
kitos valstybės pilietybės. 
Šis paaiškinimas skiriamas, 
pirmiausia, gyvenantiems 
Vakarų valstybėse.

Tie žmonės, kurie iki 
1940 m. birželio 15 d. turė
jo Lietuvos pilietybę, taip 
pat jų vaikai ir vaikaičiai, 
gyvenantys už Lietuvos ribų 
- buvusioje SSRS teritorijo
je yra Lietuvos piliečiai, nes 
buvusi Sovietų Sąjungos pi
lietybė yra niekinė.

Asmenims, kurie atstato 
Lietuvos Respublikos pilie
tybę, Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministerija ar 
diplomatinės įstaigos turi iš
duoti Lietuvos Respublikos 
piliečių pasus. Tačiau kol 
nėra pagaminta reikiamo 
kiekio Lietuvos Respubli
kos pasų, šiems asmenims 
išduodami Lietuvos Respub 
likos piliečio pažymėjimai, 
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A MERIKOS 
DANTŲ

GYDYTOJŲ 
PAGALBA 
LIETUVAI

Dr. L. Ragas D.D.S. įkū
rė organizaciją, pavadintą 
"Amcrican DcntaI Assistan- 

Pulk. Dr. J.A. Bužėnas, USAF DC.

ce to Lithuania" (ADAL), 
kurios paskirtis yra pagerin
ti dantų priežiūrą Lietuvoje. 
Greitu laiku į šią organiza
ciją įsijungė visa eilė lietu
vių kilmės dantų gygytojų, 
kurių vienas, Amerikos 
Aviacijos pulkininkas J. 
Arūnas Bužėnas, laišku krei 
piasi į visus lietuvių kilmės 
dantų gydytojus, prašyda
mas šią organizaciją parem
ti.

Dr. Bužėnas pamini, kad 
Amerikos valdžiai mažinant 
kariuomenę, daug odontolo
gijos įrengimų bus parduo
dama varžytinių būdu ir 
kreipiasi, prašydamas tam 
lėšų, o be to ir patiems gy
dytojams jau nereikalingų 
įrengimų bei reikmenų. 
Šios organizacijos nariai 
planuoja Lietuvoje įrengti 
modernią kliniką, taip pat 
žada kasmet bent mėnesį 
praleisti Lietuvoje, supažin
dinant studentus ir kolegas 
dantų gydytojus su naujais 
metodais ir modernia tech- 
nikologija.

Ši pasišventusi profesio
nalų grupė aukoja dabar ir 
žada ateityje aukoti savo 
laiką ir patyrimą, patys pa
dengdami su šiuo reikalu 
susijusias išlaidas, jie tik 
prašo jiems padėti įgyti kli
nikai reikalingus įrengimus.

Būtų gražu, jei prie šio 
kilnaus vajaus prisidėtų ir 
plačioji lietuvių visuomenė, 
juo labiau, kad aukos gali 
būti nurašomos nuo mokes
čių.
Adresas:
American Dental Assistance 

to Lithuania
511 East 127 th Street
Lemont, IL. 60439

Telefonas (708)529-0955

KEIČIASI SĄLYGOS, KEIČIASI 
IR ALT SĄJUNGOS TIKSLAI 

Pokalbis su ALT S-gos pirmininku 
DR. POVILU ŠVARCU

Jurais Janušaitis

Čia pat Dvidešimt antra- 
sis ALT S-gos seimas. Ta 
proga ir užkalbinome Sąjun 
gos pirmininką Dr. Povilą 
Švarcą, su kurio pareikšto
mis mintimis dalinamės su 
Dirvos skaitytojais.

- Sparčiai artėja Dvide
šimt antrasis ALT Sąjungos 
seimas. Sakykite, Pirminin
ke, kaip vyksta seimo pa
ruošiamieji darbai?

- Taip, Seimas čia pat. 
Paruošiamieji darbai vyksta 
sėkmingai ir pilnu tempu. 
Kaip žinote, Seimą groboja 
St. Petersburgo ALT S-gos 
skyriaus darbščioji valdyba, 
vadovaujama Antano Jonai
čio. Seimui ruošti yra suda
rytas specialus komitetas, 
kuriam vadovauja uolus vi- 
suomeninkas Juozas Šulai- 
tis. ALT S-gos valdyba su 
seimo rengėjais palaiko 
glaudų ryšį, planuoja drau
ge programas ir manau, kad 
ir šis Seimas bus sėkmin
gas. Seimas vyks gegužės 
16-17 d.d. gražiame Dol- 
phin Bcach Resort, ant jūros 
kranto. Dalyviai turės pro
gos pabuvoti pajūry, pasi
grožėti vaizdais ir paben
drauti. O Seimo išvakarėse, 
gegužės 15 d. visi seimo da
lyviai su svečiais pabendrau 
sime susipažinimo vakare, 
Lietuvių klube.

- Seimas vyksta jau Lie
tuvai atgavus nepriklauso
mybę. Ar šis seimas kuo 
skirsis nuo ankstyvesniųjų, 
kokias problemas Seimas 
svarstys ir į ką daugiausia 
bus kreipiama dėmesio?

- Taip, skirsis. Lietuvos 

nebereikės vaduoti. Ji nepri 
klausoma. Tačiau ALT Są
jungos tikslai, sąlygoms kei 
čiantis, turės gerokai keistis. 
Seimas, manau, realiai pa
žvelgs į dabartinę Lietuvos 
padėtį, išnagrinės būdus, 
kaip konkrečiai bus galima 
padėti Lietuvai moraliniai ir 
ekonominiai, o taip pat Lie
tuvių Tautininkų Sąjungai ir 
tautininkų frakcijos - atsto 
vams Lietuvos Aukščiau
sioje Taryboje. Seimas tu
rės rimtai pagalvoti ir spręs
ti tautinės spaudos ateitį šia
me krašte.

- Ar turėsite garbės sve
čių, iš kur ir kokia jų misija 
Seime?

- Seime pažadėjo daly
vauti Lietuvių Tautininkų 
Sąjungos pirmininkas Ri
mantas Smetona iš Vil
niaus. Taip pat Seimo iškil
mingame posėdyje, o taip 
pat ir simpoziume dalyvaus 
Lietuvos Ambasadorius 
Jungtinėse Tautose Anice
tas Simutis ir Lietuvos ge
neralinis garbės konsulas 
Los Angeles, Vytautas Če
kanauskas. Gal ir daugiau 
sulauksime garbingų svečiu. 
Šie svečiai dalyvaus sim
poziume ir diskusijose, 
ryškinant Lietuvos ir išei
vijos santyk;

- Gal s Jte, Pirmi
ninke, dabartinės ALT S- 
gos Centro valdybos ryš
kesnius atliktus darbus 
kadencijos laikotarpyje?

- Pirmiausia aš pats ir 
valdybos vicepirmininkė 
Rūta Šakienė buvome pa
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Girdėta iš Vilniaus
Balys Gaidžiūnas

• ELTOS KORESPONDENTAS ALGIMANTAS 
DEGUTIS iš Lenkijos rašo, kad Lietuvos lenkų sąjunga 
kreipėsi i Hagos tarptautinį tribunolą dėl Lietuvos lenkų teisių 
pažeidimų.

Tuo tarpu Lenkijos lietuviai, kurie beveik jokių teisių ne
turi, Punske vykusiam Lenkijos lietuvių suvažiavime tereika
lavo Seinuose ir kitose Suvalkų vaivadijos vietose įkurti 4 lie
tuviškas aštuonametes pradžios mokyklas, paruošti lietuvių 
kalbos ir Lietuvos istorijos vadovėlius ir baigti statyti kultūros 
namus Punske.

• LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJ TARYBOJ BUVO PA
TVIRTINTAS nutarimas, kad apie 30% - 50% aukštesnių ir 
aukštųjų valdininkų rbikia patikrinti ar jie teisingai i tas vietas 
paskirti ir ten gerai atlieka gautąjį darbą. Dabar, subruzdus, 
kad tokiuo patikrinimu gali suvedinėti sąskaitas ir nukentėti 
net gerai dirbantieji. Aukščiausioj Taryboj buvo perbalsuota. 
Už panaikinimą tokio nutarimo balsavo 67 atstovai, 13 
susilaikė ir 1 balsavo prieš. Taigi iš viso posėdyje dalyvavo 
81 atstovas. Labai įdomu, kur buvo 60 kitų atstovų?

• GEDIMINAS VAGNORIUS, ministeris pirmininkas gin
damas savo vyriausybės reikalus pasakė, kad atėjo momen
tas, kada visokie bandymai sugriauti vyriausybe nepavyko, 
tai dabar nori ją sugriausti iš vidaus. Mat, dešimt ministerių 
ir ministerio rango aukštųjų valdininkų įteikė pareiškimus, 
kad pirmininkas keistų pirmininkavimo taktiką į nuoširdų ben
dradarbiavimą o ne į diktavimą. Kuo tai baigsis, dar anksti 
pranašauti, bet vyriausybės reikalai, kaip daug kas sako jau 
senokai braška. Pats G. Vagnorius yra sakes, kad vyriau
sybei normaliai veikti trukdo Lietuvos Bankas, Prakoratūra, 
savivaldybės ir net Aukščiausios Tarybos nariai.

• IKI REFERENDUMO, KURIS TURI ĮVYKTI GEGUŽĖS 
23 D., likę tik trys savaitės ir dar neaišku, ar prie prezidenti
nio posto įvedimo Lietuvos vyriausybėje, bus prijungtas ir 
antras klausimas, kad svetima kariuomenė iš Lietuvos turi 
boti išvesta iki šių metų pabaigos. Auksčiausios Tarybos 
pirmininkas Vytautas Landsbergis pasisakė, kad kariuome
nės išvedimo reikalas turi būti įjungtas.

• VOLDEMARAS KATKUS, VIENAS iŠ UŽSIENIO 
REIKALU MINISTERIO PAVADUOTOJU, kaip balandžio 22 
d. per Vilniaus radiją buvo pranešta, atleistas iš einamųjų 
pareigų. Tik nepranešta atleidimo priežasties, nes jis būvąs 
labai aktyvus kelionėse į užsienius.

Atleidimo priežasties nepasakė nė min. pirm. G. Vagno
rius; kol negavo kaltinimo, nepasisakė nė V. Katkus.

• BALYS GAJAUSKAS, 66 METU AMŽIAUS, 36 ME
TUS KALĖJĘS SOVIETINIUOSE LAGERIUOSE, Auksčiau
sios Tarybos paskirtas labai svarbiam postui - Lietuvos na
cionalinio saugumo vadovu.

• MEDININKU ŽUDYNĖSE IŠ ASTUONIU UŽPULTUJU 
tik vienas gyvas likęs sargybinis Tomas šernas, kurį laiką 
gydytas Lietuvoje, dabar tolesniam gydymui išvežtas į Vokie 
tiją. Dėl suprantamų priežasčių, kad kaip vienintelis išlikęs 
gyvas liudininkas nebūtų nužudytas, jo gyvenamoji vieta bu
vo slepiama. Dabar visa tai skaitytojams "išplepėjo” Lietu
vos Rylas ir už tai nuo daugelio gavo pylos.

• IGNALINOS ATOMINĖJ ELEKTRINĖJ vėl buvo rasta 
sugedusių ir susidėvėjusių dalių, kurios spėta pakeisti naujo
mis. Bet yra tokių brangių dalių, kurias reikia keisti, bet jų 
nėra gatavų ir reikia laukti kol pagamins. Tos brangiosios 
dalys ir kelia didžiausią rūpestį.

• LENKIJOS PREZIDENTAS LECH VALESA, kalbėda
mas per radiją ir televizija užtikrino, kad Lenkija į Lietuvos 
žeme jokių pretenzijų neturi, kad antrojo Želigorskio tikrai 
niekad nebebus. Bet taip pat užsiminė, kad Lietuva sutvar
kytu lenkų mažumos reikalus. Pabaigoj pasakė kad abiejų 
kraštų, Lenkijos ir Lietuvos pakantumas, įveiks ir išlygins 
visus ilgų metų skaudulius.

• JAU EILĖ METU KAI NUSISKUNDŽIAMA, KAD IŠ 
KAUNO FABRIKU ir kitais kanalais labai teršiamas Nemu
nas ir kitos vietos, kurios atsiliepia į viso rajono vandens šva 
rūmą. Dabar pradėtas didelis nušvarinimo projektas, kurį 
prižiūri Švedijos specialistai. Bet tas projektas pilnai bus 
įvykdytas tik 1998 metais.

• ANTRI METAI Iš EILĖS Lietuvoje, balandžio mėnesį 
skelbiama miško diena. 1991 ji buvo balandžio 27 d. ir tal
kininkai (miškininkai, žemdirbiai, studentai ir moksleiviai) 
pasodino 2000 ha miško ir parko želdinių.

šiais metais miško diena buvo paskelbta balandžio 11 
d. sūkiu "Puoškime Lietuvą medžiais žaliais".

Kiek šiais metais pasodinta, dar nepaskelbta. Miško 
dieną skelbė Lietuvos miškų ūkio ministerija ir Lietuvos Miš
kininkų Sąjunga.

Be proginių miško dienų, Lietuvoje vykdomas ir pasto
vus miškų sodinimas, šiais metais numatyta pasodinti 7000 
ha miškų. Po 260 ha miškų planuojama pasodinti Tauragės 
ir Amenės rajonuose. Po 200 ha miškų pasodinti Panevė
žio, Mažeikių ir Šiaulių miškų urėdijose.

Lietuvos Respublikos 1992 išduotas užsienio pasas

AR TAI NE SAPNAS, 
TAI TIKROVĖ?...

Antanas Dundzila

Nepriklausomybę atga
vus, "Ar tai ne sapnas..." - 
tokiais žodžiais Maironis 
pradėjo vieną savo eilėraštį. 
Tie žodžiai man ant lūpų 
sušalo, pamačius šiandieni
nės Lietuvos Respublikos, 
šių metų vasario 27 dieną 
išduotą užsienio pasą.

Tik pažiūrėkite į vieno 
tokio paso nuotrauką: pasas 
rusiškas, rusų ir anglų kalbo 
mis atspausdintas. Visi es
miniai įrašai yra padaryti ru 
sų kalba, kirilicos raidėmis 
- kaip spaudos draudimo lai 
kais! Paso savininkės pavar 
dė, tiesa, parašyta ir romė
niškomis raidėmis, tačiau ji 
subiaurota, nes versta iš ru
siškojo įrašo. Taigi, mieli 
skaitytojai, patys pažiūrėki
te kaip "lietuviškai" parašy
ta Nijolės Nutautaitės pavar 
dė... Man gėda, gaila ir pik
ta. O kaip jums?

Toks dokumentas bet ko 
kio lietuvio savygarbą bei 
pagarbą jį išdavusioms insti 
tucijoms paprasčiausiai nai
kina. Tačiau čia ne vien 
įžeisto lietuviškumo reika
las. Pase operuojama nuo 
šių metų pradžios nebeegzis 
mojančios valstybės pavadi
nimais, herbais, štampais 
bei "Nalionalily" tautybės 
įrašais. Pase nėra nė vieno 
žodžio, kad tai Lietuvos iš
duotas dokumentas, kad iš
duotas lietuvei, Lietuvos pi
lietei. Kas čia per tvarka, 
kas per padėtis, kas per tarp 
tautinė teisė?

Yra ir daugiau "juodų de 
bosų". Teko patirti, kad 
Lenkijos pasienio tarnauto
jai atsisako vizuoti užsieny
je veikiančių Lietuvos atsto
vybių išduodamus pasus, 
nes, neva tai toks parėdy

mas jiems atėjo iš Vilniaus. 
Gi šie, rusiškieji pasai, yra 
vizuojami. Ar čia ne piktas, 
ciniškas sapnas?

Esame matę ir banknotų 
ir pašto ženklų, kurie padė
čiai pasikeitus, yra kokiu 
nors įrašu perspausdinami ir 
toliau laikinai naudojami. 
Tačiau niekada nei nematė
me nei negirdėjome apie ki
tos valstybės pasų knygelių 
naudojimą, visai net neban
džius tų knygelių pataisyti, 
perštampuoti, jose pažymė
ti, kad čia Lietuvos Respub
likos laikinas dokumentas.

Tik pažiūrėkite - tas pasas 
galios iki 1997 vasario 27 
dienos! Esame taip pat iki 
šiol negirdėję, kad valstybės 
įstaigose nesiskaitoma su 
net komunistiniais dar lai
kais įvesta valstybine lietu
vių kalba, kad pasai išrašo
mi rusiškai.

Visos vakaruose veiku
sios Lietuvos atstovybės (da 
bar kai kurios jos jau yra 
ambasadomis) visą laiką iš
davinėjo lietuviškus Lietu
vos Respublikos pasus. Su 
lietuvišku Lietuvos Respub
likos, tuometinio konsulo 
Aniceto Simučio išduotu pa 
su po Europą važinėja ir Lie 
tuvoje vasario mėnesį lankė 
si Lietuvos Ambasadorius 
Washingtone Stasys Lozo
raitis ( apie tai rašyta DIR
VOJE). Daug Amerikoje 
besilankančių, iš Lietuvos 
atvykusių žmonių Washing- 
tone išsiima Lietuvos Res
publikos lietuviškus pasus. 
Gi Vilnius, kaip sapne, išda 
vinėja rusiškus pasus, juos 
net išpildo rusiškai... Šis 
pasų sapnas yra ne Gedimi
no, ne Maironio, bet dabar
tinės Lietuvos valdžios.

Gal kas sakys, kad Lietu 
va dar nespėjo atsispausdin
ti naujų pasų knygelių. Aš į 
tai atsakysiu, kad Lietuva 
spėjo atsispausdinti gana 
daug įvairių pašto ženklų; 
skelbiama, kad jau bankų 
seifuose guli užsienyje at
spausdinti litų banknotai. 
Galų gale, kokių nors ištai- 
kingų pasų knygelių, vargo 
sąlygomis, dabar ir nereikia. 
Yra tačiau būtina pasuose 
naudoti savo valstybės var
dą, herbą, savo valstybinę 
kalbą.
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Per visą Lietuvos okupacijos laikotarpį užsieniuose veiku
sių Lietuvos atstovybių išduodamų pasų titulinis puslapis. To
kius pasus Lietuvos Ambasada Washingtone išdavinėja ir da
bar. Gaila, kad lenkams Vilnius nurodė tokių pasų nevizuoti...
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KELIONĖ Į LIETUVĄ 
ir skausmu persunkti žingsniai Lietuvoje 

(VLIKo veiklos lapą užverčiant) 
Balys Gaidžiūnas

(Tęsinys iš praėjusio numerio)

Žiūrėdamas į to istorinio 
kambario langą matau: atei
na prof. Steponas Kairys - 
Kaminskas - 1918 m. nepri
klausomybės akto signata
ras, socialdemokratų atsto
vas. Ateina ekonomistas 
Juozas Audėnas - valstiečių 
liaudininkų atstovas. Inž. 
Klemensas Bronius - nacio
nalistų atstovas, Jonas Deks 
nys - Laisvės Kovotojų at
stovas. Daktaras Adolfas 
Damušis - Lietuvių Fronto 
atstovas, adv. Vaitekūnas - 
Katilius - Darbo Fedaraci- 
jos atstovas, Vienybės 
Sąjūdžio atstovas Bronius 
Kazlauskas ir Krikščionių 
demokratų atstovas, daug 
kartų ministeris, advokatas, 
ligotas senukas prof. Anta
nas Tumėnas. Beveik visi 
didelės politinės patirties 
veikėjai. O aš tarp jų jau
niausias, bet kaip "Kuntap- 
lio" redaktorius T. Tilvytis 
įgnybdamas rašė: "Jaunas 
žmogus, bet senas tautinin
kas"...

Kalendoriuje tada buvo 
įrašyta: 1943 m. lapkričio 
25 d. Apžvelgiau visus su
sirinkusius, pasakiau jog vi
sų sutartų grupių atstovai su 
sirinkę, posėdį galima prade 
Ii ir išsirinkti laikiną pirmi
ninką.

Visų mūsų akys sužiuro 
į du atstovus, abu Vytauto 
Didžiojo Universiteto profe
sorius: prof. Steponą Kairį 
ir prof. Antana Tumėną. Ir 
nieko nelaukus pradeda kal
bėti prof. A. Tumėnas:

- Manau, kad amžiumi 
esu vyriausias, todėl ir teks 
pradėti tą nelengvą darbą.

Jį mandagiai pertraukia 
prof. S. Kairys:

- Kada gi jūs, profeso
riau, esate gimęs?

- Esu gimęs 1880 m. 
gegužės 1-13 d.

Profesorius S. Kairys 
jam tuoj atsako:

- Esu gimęs 1878 m. 
gruodžio 20 d., taigi beveik 
pusantrų metų esu vyresnis. 
Tai aš tą nelengvą darbą ir 

pradėsiu.
Pirmam susirinkime, sa

vaime suprantama, buvo 
jaučiamas vienų kitais kaip 
ir mažas nepasitikėjimas. 
Iki tol veikė du centrai. Vy
riausio Lietuvos Komiteto 
nariai į tą naują centrą atėjo 
susigyvenę. Tautos Tary
bos - lyg būtų naujai susi
rinkę. Jų noras nors ir lai
kinai turėti pirmininką nepa 
sisekė. Tuoj užkliuvo ir už 
naujo centro įvardinimo. 
VLK jau buvo išpopulerėjęs 
savo dažnais atsišaukimais, 
atstovo pasiuntimu į Švedi
ją, turimu radijo ryšiu su už
sieniais. Dėl to nenorėjo 
vadintis senu vardu - VLK, 
todėl naujo organo įvardini
me atsirado viena nauja 
raidė I - VLIK.

Jos įvedimo autorius 
prof A. Tumėnas. Išlaisvini 
mo žodis anuo laiku labai 
tiko, todėl niekas perdaug ir 
neprieštaravo, bet dabar, kai 
VLIKą reikėjo uždaryti, vi
siškai nebetiko. Lietuva jau 
išlaisvinta, o pavadinimas 
dar tebekalba apie išlaisvi
nimą.

Dar vienas atmintinas 
įvykis atsitiko kiek vėliau, 
kada į VLIKo posėdį atėjo 
Vietinės Rinktinės klausi
mas.

Vietinės Rinktinės vado 
klausimas buvo svarstomas 
keliuose posėdžiuose. Iš 
anksto buvo paskleista vi
suomenėj, jei VLIKas ras, 
kad jau atėjęs laikas telkti 
savo kariuomenę, kuri vo
kiečių nebus tampoma už 
virvelių, jei ji stovės Lietu
voje ir jos pasieniuose, jei 
vadovaus savi patriotai ka
riai, kariuomenės telksmas 
pasiseks.

Toj kariuomenės telkimo 
istorijoj svarbiausia buvo su 
rasti tinkama vadą. Po viso 
kių tyrinėjimų skyrimui bu
vę likę du kandidatai: gene
rolas P. Plechavičius ir gen. 
S. Raštikis.

VLIKo pirmininkas rė
mė Plechavičiaus kandida-

Prof. Steponas Kairys, pirmasis VLIKo pirmininkas.

KEIČIASI SĄLYGOS, KEIČIASI IR 
ALT SĄJUNGOS TIKSLAI

(Atkelta iš 1 psl.)

kviesti ir dalyvavome Lie
tuvių Tautininkų Sąjungos 
suvažiavime, Vilniuje, 1990 
metų rudenį. Ten buvome 
LTS-gos atgaivinimo liudi

turą. Ir aš, neiškentęs, pir
mininko paklausiau:

- Profesoriau, jūs gerai 
atsimenat, kad gruodžio 17 
d. perversme gen. P. Plecha 
vičius vaidino neeilinį vaid
menį ir jus iš seimo išvaikė. 
Ar jūs už tai Plechavičiui 
esate atleidęs?

- To įvykio neužmiršau 
ir tur būt niekad neužmiršiu. 
Bet dabar kalbėtis ir grumtis 
su vokiečiais gali tik toks 
žmogus, kuris turi kietą nu
garkaulį ir niekad nepasi
duos.

Kaip žinia, Vietinės 
Rinktinės vadu buvo išrink
tas gen. P. Plechavičius. Jis 
visais sunkiais reikalais tarė 
si su VLIKo pirmininku ar 
dviem vicepirmininkais ir 
vokiečių spaudimams nie
kur nenusileido, ir tuo nenu- 
sileidimu pats nuėjo į kon
centracijos stovyklą.

Trumpoj kelionėj po Lie 
tuvą, trukusioj tik 10 dienų, 
kadangi kitas 4 dienas prari
jo sėdėjimas lėktuve ar lau
kiant aerodromuose vėluo
jančių lėktuvų. Mane ne 
tiek įdomavo kiti miestai, 
kad ir pats istorinis Vilnius, 
kiek pirmoji Lietuvos sosti
nė Kernavė. Apie ją buvau 
berods viską perskaitęs kas

- Anų dienų laužai senai užgese, 
Šarvais ir ietimis ginkluoti vyrai 
Po žaliom velėnom miega.
O aš, vaikų vaikaitis,
Iš svetimų kraštų namo sugrįžęs 
Stiprybės lobių ieškau,
Noriu juos i saują susižert
Ir tikėt,
Kad toji mūsų žemė,
Vaisių nešantys laukai, 
Tasai Pajautos slėnis,
Per amžių amžius būtų mūsų...
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ninkais. Valdyba taip pat 
buvo pakvietusi Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos 
tautininkų frakcijos atstovę 
Dr. Rasą Rastauskienę. Ji 

apie ją buvo lietuvių kalbo
je parašyta. Buvau svarstęs 
ir teiginį "kad Kernavė, Tra
kai, Vilnius, tai Lietuvos 
valstybingumo centrai. Ta
me trijų sostinių trikampyje 
per laikus susikūrė tai, kas 
vėliau išaugo į Lietuvos vai 
stybę".

Dabar ten Vilniaus Uni
versiteto studentai vykdo 
kasinėjimus, kurie liečia la
bai senus laikus - maždaug 
8 tūkstančių metų prieš Kris 
tų ir netoli dviejų tūkstančių 
metų po Kristaus. Tat pir
mai progai pasitaikius ir pa
prašiau, kad ten nuvežtų.

I ją važiavom per mažus 
kalnelius, slėnius išpuoštus 
ežerėliais, ir galiu liudyti, 
kad Lietuvos žemė visur gra 
ži, bet apie Kernavę net įs
pūdinga. Neries upės di
džiulis vingis, dešiniojo jos 
kranto nepaprastas aukštu
mas, Pajautos slėnis, o už to 
slėnio keli horizontai į tolu
mas.

Buvo vidudienis. Ilgai 
žiūrėjau į studentus per sietą 
sijojančius iš senų kapų kas 
tuvais sužertą žemę ir ieš
kančių joje sugulusių anų 
dienų liekanų.

Stovėdamas nuošaliam 
kampe galvojau:

3 psl. 

turėjo progos su praneši
mais aplankyti keletą ALT 
S-gos skyrių, tuos, kurie jos 
pageidavo. Mes jos viešna
ge esame patenkinti.

- Ar nemanoma keisti 
ALT Sąjungos veiklos pobū 
džio?

- Tai vienas iš Seimo 
tikslų. ALT S-gos seimas 
susirenka kas antri metai ir 
visada seimuose atkreipia
mas dėmesys į pakitusias 
sąlygas ir jas aptarus, nu
sprendžiama tolimesnė są
jungos veiklos kryptis. O 
ypač šiame seime tos proble 
mos turėtų būti sprendžia
mos ir tikiu, kad Seimo at
stovai atvyks su konkrečiais 
Sąjungos veiklos krypčiai 
siūlymais.

- Ar esate patenkintas 
ALT S-gos veikla bendrai, 
kokia Sąjungos ateitis?

-ALT S-gos veikla gale 
tų būti gyvesnė. Jau dauge
lį metų skundžiamasi am
žiaus našta bei minimi viso
kį kitoki atsiprašymai. Man 
atrodo, kad dauguma Sąjun
gos pajėgesnių narių yra įsi
kinkę į kitus darbelius. Są
jungai permažai laiko belie
ka.

- Ar įstigtasis Lietuvių 
Tautinės Kultūros Fondas 
save pateisina?

- Lietuvių Tautinės Kul
tūros Fondas jau formaliai 
veikia, yra sutelkęs namaža 
lėšų ir jau vykdo numatytus 
uždavinius, skiria Lietuvos 
studentams stipendijas, orga 
nizuoja Lietuvos genocido 
istorijos išleidimą ir šį pro
jektą finansiniai rems, o taip 
pat bibliotekas ir universite
tus numato aprūpinti moks
line literatūra. Tai prasmin
gi ir konkretūs darbai. Fon
dą reikia remti. O šio Sei
mo metu, gegužės 16 d. nuo 
4 iki 6 vai. p.p. įvyks jo pir
mas suvažiavimas. Linki
me fondui, valdybai ir pirmi 
ninkui inž. Jonui Jurkūnui 
sėkmės. Suvažiavime paaiš 
kės ir veiklos atlikti ir pla
nuojami darbai. Seimo me
tu taip pat turės savo suva
žiavimą Vilties draugija, ku 
ri rūpinasi Dirvos leidimu. 
Jos suvažiavimas vyks gegu 
žės 17 d. rytą, nuo 8 iki 12 
vai.

- Ir paskutinis, gal kiek 
nekuklus klausimas. Seime 
bus renkama sekančiam ter
minui Sąjungos pirmininkas 
ir valdyba. Ar nemanote šia 
me poste pasilikti dar vie
nam terminui?

- Sudarėme nominacijų 
komisiją, kurios pirmininku 
sutiko būti Vytautas Abrai- 
tis. Jam ir reikėtų siųsti se
kančios kadencijos pasiūly
mus. Manau, kad Seime pa 
aiškės kandidatai ir Seimas 
tars savo galutiną žodį.

Šia proga dėkoju Jums p. 
J. Janušaitį, už šį pasikal
bėjimą ir už seimo garsini
mą. Ačiū ir Jums, pirminin
ke, už reikalingą pokalbį.
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LIETUVIŲ KATALIKU BAŽNYČIOS 
KRONIKAI - 20 METU 
Apžvalga ir apmąstymai 

Vytautas Skuodis

Šiais metais Šventojo 
Juozapo dieną - kovo 19-ją,
- suėjo lygiai 20 metų, kada 
Lietuvos pogrindyje buvo 
išleistas pirmasis numeris 
leidinio, kuris pasaulio dė
mesį nukreipė į beveik už
mirštą Lietuvą. Tai buvo 
"Lietuvos katalikų Bažny
čios kronika", kuri, nežiū
rint nuožmių persekiojimų, 
siekiant ją sunaikinti, buvo 
leidžiama 17 metų. Pasku
tinis jos numeris - 81-sis 
buvo išleistas taip pat Šv. 
Juozapo, LKB Kronikos 
globėjo dieną 1988 -sisis 
metais. Tada jau buvo aiš
ku, kad tikėjimas ir Bažny
čia Lietuvoje jau atgauna 
laisvę, dėl kurios taip ilgai 
buvo kovota.

Lietuvių katalikų mokslo 
akademija surengė "LKB 
Kronikos" jubiliejinius mi
nėjimus Vilniuje, Kaune ir 
kitose Lietuvos vietose. To 
kį minėjimą kovo 21 d. Chi- 
cagoje, Jaunimo centre su
rengė ir Lietuvos Kronikos 
sąjunga. Ta pačia proga bu
vo paminėta ir pačios sąjun
gos 20 metų sukaktis.

Šią dvigubą jubiliejinę 
sukaktį sąjungos valdyba pa 
sitiko išleisdama paskutinįjį
- dešintąjį "LKB Kronikos" 
tomą lietuvių kalba, kuris 
tiktai prieš tris dienas iki mi 
nėjimo buvo gautas iš spaus 
tuvės. Taigi, ta pačia proga 
įvyko ir "LKB Kronikos" X 
tomo sutiktuvės.

Toji triguba šventė Chi- 
cagoje, į kurią susirinko 
apie pusšimtis žmonių, šio 
rašinio autorių įtaigojo pla
čiau pažvelgti į "LKB Kro
niką", apmąstant jos reikš
mę tautai ir pasauliui, įver
tinti išeivijos vaidmenį, 
skleidžiant tą Kroniką pa
saulyje, ir įvertinti pačios 
Lietuvos Kronikos sąjungos 
veiklą bei jos atliktą darbą.

I. "LKB KRONIKA" 
TAUTOJE IR 
PASAULYJE

Kada 1974 metais Chica 
goję buvo išleistas pirmasis 
"LKB Kronikos" tomas, ap
jungęs septynis pirmuosius 
sąsiuvinius, knygos redak
torius, 1941 metais buvęs 
Lietuvos laikinosios vyriau
sybės pirmininkas, profeso
rius J. Brazaitis (Ambraze
vičius), įvade rašė:

"LKB Kronika" yra tau
tinės bei religinės gyvybės 
bei jos kovos apraiška. Ji 
yra taip pat kovos priemonė 
už tautinį bei religinį išliki
mą. (...) Kronikos laikotar
pis organiškai išplaukė iš 
partizanų kovos laikotarpio 
ir jį pratęsė.(...) "LKB Kro
nikos" informacija virsta ko 
vos priemone bendroje ko

voje už žmogaus teises." 
(LKB Kronika, It. 10 ir 22 
psl.).

Tokia kovos priemone 
"LKB Kronika" išliko per 
visus 17 savo gyvavimo me 
tų. Sovietinės valdžios pas
tangos sunaikinti ją, Šitam 
tikslui panaudojant valsty
bės saugumo galingą apara
tą, Lietuvoje gyvenantiems 
iš tiesų daug kuo priminė 
tos pačios valdžios pastan
gas palaužti ir likviduoti Lie 
tuvos partizanų rezistenciją. 
Sovietinė valdžia joje matė 
didžiulį pavojų sovietinei 
santvarkai ir Sovietų Sąjun
gos prestižui pasaulyje.

Reikia pripažinti, kad šv. 
Juozapas dvasiniu būdu tik
rai rūpestingai "LKB Kroni
ką" globojo, apsaugodamas 
ją nuo sunaikinimo. "LKB 
Kroniką" globojo ir laimino 
pats Dievas.

"LKB Kronika" sudėtin
gais keliais patekusi į Vaka
rus, pačios sąmoningiausios 
išeivijos dalies pastangų dė
ka buvo pagarsinama pasau
lyje. Po pirmojo "LKB Kro 
nikos" numerio pasirodymo 
Lietuvoje, praėjus vos ke
liems mėnesiams, šio nepa
prastai svarbaus darbo išei
vijoje ėmėsi dabar tebevei
kianti Lietuvos Kronikos 
sąjunga, anksčiau turėjusi 
kitus pavadinimus.

"LKB Kronikos" infor
macijų atgarsis pasaulyje 
buvo stiprus. Pavyzdžiui, 
laikraštyje "Los Angeles 
Times" 1974 m. kovo 10 d. 
numeryje taip buvo rašoma:

"Nuo 1973 metų pra
džios "LKB Kronika" tapo 
dokumentu, kurio dėka pa
dėtį Lietuvoje vaizdavo opi
nijos formuotojai, Kongreso 
nariai. Politinės padėties 
vertintojai naudojosi Kroni
kos informacijomis, konsta
tuodami žmogaus teisių pa
neigimą ir tautoje vykstantį 
pasipriešinimą, kurio Sovie
tams nepasisekė užgniaužti 
ir lietuvius sutirpinti rusiš
koje jūroje."

Taip ir panašiai "LKB 
Kronika" buvo vertinama 
pasaulyje jau jos atsiradimo 
pirmaisiais metais. Ji iŠ kar 
to įgijo tarptautinį pripaži
nimą. O po 15 metų, kada 
Kronika Lietuvoje užbaigė 
savo gyvavimą, Venecuelos 
vyriausybės Atstovų rūmų 
pirmininkas d r. Jose Rodri- 
guez Iturbe, grupei parla
mente apsilankiusių lietu
vių, kurie jam padovanojo 
"LKB Kronikos" Vl-jį tomą 
ispanų kalba, taip apie ją 
kalbėjo:

"Kronika Bažnyčios is
torijoje yra išsamiausias ir 
vertingiausias dokumentas

Lietuvos Katalikų Bažnyčios

KRONIKA

apie nuožmų tikėjimo perse 
kiojimą ir apie didvyrišką 
Lietuvos katalikų laikyseną 
(...) Vakarai semiasi dvasi
nės stiprybės ne iš savo pa
čių religinių tradicijų, o iš 
lietuvių, kurie savo gilų ti
kėjimą išlaiko dabartinio 
amžiaus katakombose.(...) 
Tikėkite, lietuviai, - kalbėjo 
J, Rodriguez Iturbe, - Vene 
cuela ir laisvasis Vakarų pa
saulis pasiliks jums amžinai 
dėkingi už "Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kroniką", stip 
raus ir nepalaužiamo tikė
jimo liudininkę." (LKBK, 
IX t., XXXIII psl.).

Taip jis kalbėjo būdamas 
susipažinęs tiktai su dviem 
pirmaisiais tos Kronikos to
mais, Lietuvos Kronikos są
jungos išleistais ispanų kal
ba.

Anglų kalba pirmas to
mas buvo išleistas 1981 m., 
ir recenzijoje, atspausdinto
je "Arlington Catholic He- 
rald" 1981 m. nr. 36 buvo 
taip rašoma: "Ši knyga, tai 
puikūs komentarai, kurie 
parodo ką reiškia gyventi ti
kėjimu, stovint prie nukry
žiuotojo Kristaus. Nepada
rykite klaidos, šiandieną 
Kristus dar tebėra prikaltas 
prie kryžiaus Lietuvoje!"

Žurnalas "Messenger" 
1982 m. vasario mėnesio nu 
meryje rašė: "Šios pogrin
džio kronikos atskleidžia 
tikrąjį naikinančio komuniz 
mo paveikslą, kuris melu, 
apgaulėmis ir brutalia jėga 
siekia sunaikinti žmogaus 
kūno ir sielos laisvę.(...) 
Kronikos skaitymas padės 
geriau pažinti komunizmo 
prigimtį ir duos geresnį su
pratimą apie didžiausią mū
sų laikų nelaimę - komuniz 
mo tironiją." Kanados lai
kraštyje "Thc B.C. Catho- 
Įįc" tų pačių 1982 m. lapkri
čio 16 d. numeryje atspaus
dintoje recenzijoje apie 
"LKB Kronikos" pirmąjį 
tomą buvo rašoma: "Pir
mieji 9 žurnalo numeriai 

(...) išleisti anglų kalba (vie 
noje knygoje - V.Sk.)(...) 
yra patys svarbiausieji do
kumentai, kurie gauti iš So
vietų Sąjungos šiais pasta
raisiais metais, kadangi jie 
tiksliai atspindi tai, kaip vai 
džia stengiasi sunaikinti 
Bažnyčią."

Užsienio spaudoje buvo 
daug ir kitų teigiamų "LKB 
Kronikos" pirmojo tomo 
anglų kalba įvertinimų. Be 
to, jį išleidusi Lietuvos Kro
nikos sąjunga gavo daugiau 
kaip 500 padėkos laiškų su 
gražiais atsiliepimais ir ver
tinimais. Dar keli šimtai to
kių pat laiškų buvo gauta 
atsiliepiant apie "LKB Kro
nikos" I ir II tomus, išleistus 
1979 ir 1982 metais ispanų 
kalba. Tie visi laiškai yra 
saugomi Lietuvos Kronikos 
sąjungos archyve kaip 
"LKB Kronikos" vertės liu
dininkai.

"LKB Kronikos" reikš
mė ir Lietuvoje buvo labai 
didelė. Minint jos pirmąjį 
dešimtmetį, Kronikos 51-ja
me numeryje buvo rašoma: 
"Jeigu tikintieji nebūtų jutę 
"LKB Kronikos" pozityvios 
įtakos dabartiniame Lietu
vos tikinčiųjų gyvenime, tai 
ji nebūtų tapusi tokia popu
liari ir įtakinga.(...) Daug 
kur prievarta tapo atsarges
nė ir žengė žingsnį atgal. 
Todėl neperdėtai galima 
teigti, kad šiuo metu Lietu
vos tikintieji yra sąmonin
gesni, gerieji kunigai vienin 
gesni, o kolaborantai ne
vaikšto iškėlę galvų, kaip 
tai buvo per kelius pirmuo
sius pokario dešimtmečius.”

"LKB Kronika" turėjo 
didelę ir politinę reikšmę. 
Kitas Lietuvos pogrindžio 
žurnalas "Perspektyvos" 
1979 m. nr. 9 apie ją taip ra
šė:

"Šis leidinys - dabarti
nės pogrindžio periodinės 
spaudos Lietuvoje pradinin
kas - savo kryptingumu jau 
suvaidino labai reikšmingą

politinį ir istorinį vaidmenį, 
atkreipdamas daugelio pa
saulio kraštų dėmesį į Lie
tuvą ir įjos gyventojų betei
siškumą dabartinio režimo 
sąlygose. Prisiminkime: 
kol mūsų išeiviai ilgus me
tus kėlė į viešumą tikrai lie
tuvių tautos nacionalinio 
beteisiškumo klausimus, 
pasaulis tylėjo, o Lietuva 
buvo beveik užmirštas kraš
tas. "LKB Kronika" daug 
prisidėjo prie to, kad žmo
gaus teisių gynimo klausi
mas tapo svarbiu tarptauti
nės politikos veiksniu. Lie
tuvoje iškovojus religijos 
laisvę, tuo pačiu didele da
limi išsispręstų ir kiti žmo
gaus teisių atgavimo šiame 
krašte klausimai."

Šio straipsnio autorius 
yra įsitikinęs, jog to, kad 
mažiau kaip prieš metus 
žlugo komunistų patija So-
vietų Sąjungoje, o prieš ke
letą mėnesių iširo ir Sovietų 
Sąjunga kaip valstybė, dide
lis nuopelnas yra ir "LKB 
Kronikos" bei jos leidėjų 
Lietuvoje ir pakartotinų lei
dėjų išeivijoje. Šią tezę bū
tų galima įrodyti, ir ateityje 
tai padarys objektyvūs isto
rikai ir politologai.

Pažymint "LKB Kroni
kos" 20 metų sukaktį, Lie
tuvoje gražų ir vertingą dar
bą atliko mokslinė Martyno 
Mažvydo biblioteka Vilniu
je. Ji iš Lietuvos kronikos 
sąjungos yra gavusi nemažą 
"LKB Kronikos " I - IX to
mų siuntą, kuri buvo paskirs 
tyta visoms Lietuvos moks
linėms ir rajonų centrinėms 
bibliotekoms.

Martyno Mažvydo biblio 
tekos Lituanistikos skyrius, 
"LKB Kronikos" jubiliejinei 
sukakčiai baigė ją aprašyti 
kartotekose. Apie 1500 kor 
tolių dabar teiks išsąmią in
formaciją apie šio, kaip pa
brėžiama žinutėje iš Lietu
vos, unikalaus leidinio 
straipsnius ir kitas publika
cijas. Sudarytos taip pat per 
sonalijų ir vietovių kartote
kos. (Draugas, 1992.III. 
18). Taigi, Lietuvos Kroni
kos sąjungos išleisti "LKB 
Kronikos" tomai jau dabar 
tampa mokslinių tyrimų 
obJektu- (Bus daugiau)

MAISTO SIUNTINIAI 
pristatomi į namus. 55 
SVARAI - dešros, sūris, 
cukrus, aliejus, kava ir tk., 
$85.- 22 SVARAI vien tik 
mėsos gaminių, $85.- 
11 SVARU dešrų, 6 dėžu
tės amerikietiškos kavos, 
$58- Prie visų siuntinių 
galite užsakyti aspirino ir 
vitaminų.

TRANSPAK, 
2638 W. 69th St., 

Chicago, IL 60629, 
312-436-7772.
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KŪRYBA IR MOKSLAS
Pablo Piccaso 

XX-to AMŽIAUS FENOMENAS
Henrikas Stasas

Clcvclando meno muzie
jus, šalia gausios pasaulinių 
meno kūrėjų kolekcijos, lan 
kytojus bent keletą kartų 
metuose supažindina su įvai 
rių tautų bei išskirtinių pa
saulio dailininkų darbais ir 
surengia specialias parodas.

Po triumfalinės japonų 
stiliaus meno parodos, nuo 
vasario 26 d. muziejuje ati
daryta XX-to amžiaus feno
menalaus dailininko Pablo 
Picasso darbų paroda pava
dinta: "Picasso and Things".

Parodoje išstatyta virš 
100 minėto dailininko na- 
turmortų ir keletas skulptū
rų. Visi šie kūriniai apima 
dailininko kūrybinį laiko
tarpį nuo 1901 iki 1969 me
tų. Ir juose atsispindi Picas
so vingiuotas gyvenimo ir 
kūrybos kelias, jo klajoji
mai iš vieno stiliaus į kitą, 
iš vienos nuotaikos į kitą, 
nuo cinizmo iki žaismingos 
fantazijos. Tad nenuostabu, 
kad šis dailininkas savo kū
ryba suformavo visą XX-to 
amžiaus meno pasaulį.

"Aš niekur taip nepa
vargstu, kaip aiškindama 
modemų meną", išsireiškė 
Londono Tote galerijos va
dovė, kai su ja perėjau gale
riją ir galiausiai atsidūrėme 
abstraktinio meno skyriuje.

Ir nenuostabu, kad ji šia
me skyriuje labiausiai pa
vargsta, nes išskaityti ir su
prasti šių dailininkų mintis 
iš vadovo bei žiūrovo reika
lauja nemažai jausminės ir 
intelektualinės reakcijos. 
Žinoma, viską išskaityti yra 
beveik neįmanoma, bet jei 
žiūrovas meno kūriny mato 
bent viena suprantamą ženk 
lą ar mintį, tai reikia many
ti, kad tai jau ne blogas dai
lininko pažinimas. Prof. A. 
Maceina sako, kad kelias į 
kūrinį yra interpretacija, o 
su ja kartu atskleidžiame ir 
patį kūrinį. Tad juo aty- 
džiau į meno kūrinį žvelgsi
me, tuo giliau jį interpre
tuosime.

Kalbant apie Picasso kū
rybą arba ją interpretuojant, 
pirmiausia tektų pasakyti, 
kad jo kūriniuose nėra jo
kios misterijos ar paslapčių. 
Jis nuo realybės neatitrūks
ta, o tiesiog pagauna gyve
nimo šviesą. Kaip visi mo
dernistai, taip ir Picasso sa
vo kūriniuose pirmiausia 
parodo pats save, savo gyve 
nimą, savo jausmus bei troš 
kimus.

Juk jis pats sako: "Aš ta
pau tokiu pat būdu, kaip ki
ti, kad rašo savo autobiogra

fijas".
Ištikrųjų meno esmės jis 

nepakeitė, o tik naują meno 
supratimą davė įjungdamas 
i ji gyvenimą. Kaip iš natur 
mortų matyti, jis nuolat pa 
laiko kontaktą su realybe. 
Visur matosi jo išgyvenimai 
įvairiais laiko tarpais, jo san 
tykiai su moterim, jo reaga 
vimas į pasaulio politinius 
įvykius, į karus ir blogus 
bei gerus laikus. Nesvarbu 
koks klausimas ar kokia pro 
blcma kildavo, jis visa tai 
išreikšdavo mene.

Šalia savęs Picasso krei 
pė dėmesį ir į šio šimtmečio 
žmogų: žmogų papuolusį į 
vargą, nusikaltusį ir besišyp 
siantį. Tai išskaityti jo kūry 
boj remiantis vien geometri 
nėm formom ar linijom bū 
tų neįmanoma, jei neatkreip 
tumėm dėmesį į spalvas ir 
šviesą. Jo pasaulis buvo pil 
nas įvairiausių amžinai be
sikeičiančių formų.

Po trumpo mėlynojo peri 
jodo, kuris truko nuo 1901 
iki 1904 metų, Picasso įsi
jungė į kūbizmą, į revoliuci
nį stilių. Jis tada pradėjo 
ieškoti gilesnės medžiagos 

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 i Žemaitiją ir Aukštaitiją yra 
per Rygą. Siūlome keliones iš New Yorko JFK j 

Rygą, kaina pradedant tik

nuo $700.00
l abi puses, plūs JAV mokesčiai 

********

Informacijos ir registracijos reikalais kreipkitės j: 
Albiną Rudzieniene 

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

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

supratimo ir rūpintis dau
giau erdvės reprezentacija, 
šviesa bei spalva. Savo na- 
turmortuose jis čia naudoja 
tokią perspektyvą, kuri su
teikia daiktui daugiau iliu
zijos.

Patys daiktai dabar jam 
neturi reikšmės, o daugiau 
šviesa ir jo kultivuotos lini
jos. Tad nenuostabu, kad 
ąsotis sulaužytų linijų ir 
keisti vaisiai tokioj pat lėkš
tėj. Jis daiktus matė kitaip 
negu eilinis žmogus ir juos 
rekordavo pagal savo viziją. 
Kubizme jis priartėjo prie 
vaikų ir primityvių žmonių, 
kuriems jokio matavimo ne
reikia.

Kaip minėjau parodoje 
gausybė Picasso darbų, ta
čiau pasitenkinsiu čia pami
nėjęs tik keletą.

įėjus į parodą suitinkame 
vieną jo jaunystės darbą iš 
1901 metų. Tai lyg išvaka
rės mėlynojo perijodo, kurį 
čia ryškiai nusako mėlynas 
naturmorto fonas. Kūrinys 
dar jaučiamas impresijoniz- 
mo įtakoje. Gražiai padeng 
tas stalas su vaisiais, lėkštė 
su austrėm, puokštė gėlių, 
vienu žodžiu gana prabangi 
aplinka. Tuo tarpu autorius 
tuo laiku dar gyveno netur
te. Atrodo, kad šiuo savu 
darbu ir norėjo, kaip tik iš
kelti skirtumą tarp praban

gaus gyvenimo ir vargšų.
Tolimesni darbai jau ku

bizmo įtakoje. Šio laikotar
pio pirmiausia pažymėtini 
jo kolažai. Picasso buvo pir 
mas, kuris ant drobės, vietoj 
dažų, pradėjo lipdyti kitas 
medžiagas: laikraščių iškar
pas, tapetų ir medžiagos ga
balus, etiketes ir kt. Kola
žai pasižymi spalvingumu, 
žaismingi ir įdomesni negu 
pirmieji kubizmo darbai.

Kituose naturmortuose 
atsispindi daugiau autoriaus 
gyvenimo problemos, jo 
nuotaika bei santykiai su 
moterim, kurios turėjo įta
kos jo gyvenime ir kūryboj.

1915 metais Picasso ap
sigyveno Paryžiuje ir čia su
artėjo su Eva Gouel, kuri 
tuo metu sirgo džiova. Ji 
savo ligą nuo Picasso slėpė, 
bet atrodo, kad autorius ži
nojo, nes tai galima spręsti 
iš labai intensyvių spalvų, 
kurias panaudojo savo to 
meto naturmortuose.

1917 m. Picasso susipa
žįsta su rusų balerina Olga 
Koklova, kurią vėliau vedė. 
Iš šio laikotarpio yra čia ke
letas kubistinio stiliaus na- 
turmortų ir vienas neoklasi- 
kiniame stiliuje. Pastarojo 
stiliaus labai ryškus natur- 
mortas vaizduojantis ąsotį 
su obuoliais. Tai labai išba
lansuotas ir dvelkiąs tikra 
klasine ramybe. Indo formo 
je nesunku įžiūrėti Olgos fi
gūros linijas... I ncoklasi- 
cizmą jį pastūmėjo pažintis 
su romėnų klasikiniu menu, 
studijuojant Pompėjos iš
kasenas.

Netrukus Picasso įsimyli 
kitą moterį, būtent Maria 
Thcrese Waltcr. Šio laiko
tarpio naturmortai pilni gy
vybės ir erotikos. Vienas jų 
vaizduoja keistoką stalą ant 
kurio švelnių linijų auksinės 
spalvos ąsotis reprezentuo
jantis Maria Theresės plau
kus, o du žali vaisiai jos krū 
tis. Stalas ir kiti vaisiai re
prezentuoja jos kūną. Spal
vos švelnios sugestionuo

DĖMESIO

Tai savaitinis Lietuvių tautininkų sąjungos 
laikraštis leidžiamas Lietuvoje, redaguojamas 
Rimanto Smetonos. VILTIS ieško paramos ir 
prenumetatorių JAV valstybėse.

Prenumerata metams oro paštu 45 doleriai.
VILTI galima užsisakyti pas Vaclovą Mažeiką 

519 N. Halien Terr. Park Ridge, IL. 60068 
Tel. 708-823-3607

jančios pavasarį.
Ispanų civilinis karas ir 

antras pasaulinis karas taip 
pat įrėžė gilią antspaudą į 
Picasso tuometinę kūrybą. 
Būdamas priešiškas tokiems 
pasaulio įvykiams, savo na
turmortuose išreiškia pyktį, 
ir demonišką jėgą, kurios 
kulminacinį tašką pasiekia 
karą simbolizuojanti jaučio 
galva, padėta ant stalo su 
vaisiais prie kurių raudonai 
bei oranžiniai dažytas ąso
tis. Jaučio galva be raume
nų su iškreiptu žandikauliu 
ir dantimis pasiruošušiais 
pulti, visas kūrinys dvelkia 
mirtimi ir teikia agresyvų 
groteskinį vaizdą. Tik du 
obuoliai, kurie kaip nekal
tos gamtos produktai atsto
vauja gėrį, o violetiniam fo
ne mažas medelis - viltį.

Pokarinis perijodas, kada 
Picasso gyveno Paryžiuje ir 
pietų Prancūzijoj, pasižymi 
lengvesne nuotaika, leng
vesniu kvėpavimu. Šio lai
kotarpio čia yra keletas 
skulptūrų: pvz. avino galva 
ir bonka su žvake. Šiais dar 
bais atrodo autorius nori pa
gauti žiūrovo protą ir akis. 
Avinui vietoj ragų uždėjo 
vaikiško dviračio rankenas, 
jis visvien sukelia reikiamą 
efektą ir išgauna vaizdo gi
lumą ir kubistinės estetikos 
išraišką.

Reikia pastebėti, kad Pi
casso kūrybinis pajėgumas 
sulyg amžiumi nesusilpnė
jo. Būdamas jau 90 metų 
1970 m. dar parodoje išstatė 
167 darbus. Ypač sukūrė 
daug keramikos, kurios pri- 
skaitoma iki 2000. Tai tik
ras XX-to amžiaus fenome
nas meno pasaulyje.

Iš Lietuvos paieškomi gimi
nės: dėdė Jonas Paliūtis iš Cle
velando, jo vaikai ir kiti giminės.

Prašom parašyti šiuo adresu: 
Aldona Piontkaitė, 
Stanevičiaus g-vė 92, butas 30 
Vilnius, Lietuva.
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LIETUVOS PAŠTAS
AIŠKINA

E. Knuricnčs atsakymas į 
skaitytojų laiškus. 

Kovoti su gaunamos pa
prastos tarptautinės kores
pondencijos ir valiutos grob 
stymu yra gana sunku, nes 
Pasaulinės pašto konvenci
jos reikalavimu visuose per
siuntimo etapuose ši kores
pondencija siunčiama nepri
rašant prie lydimųjų doku
mentų, o gavėjo paštuose 
neregistruojama ir įteikiama 
adresatams nepasirašant. 
Be to, minėta Konvencija 
nenumato jokios atsakomy
bės už paprastos korespon
dencijos dingimą.

Lietuvos pašto adminis
tracija, negalėdama taiksty
tis su siuntų grobstymais, 
nuo 1992 -02-25 sugriežtino 
paprastos tarptautinės korės 
pondcncijos persiuntimo ir 
įteikimo adresatams tvarka. 
Vilniuje iš užsienio šalių 
paprasti tarptautiniai laiškai 
ir banderolės adresatui siun
čiami pridedant lydimuo
sius dokumentus su atski
rais pašto paketais užplom
buotuose ir užlakuoluose 
maišuose, o įteikiami pasira 
šytinai kaip registruotos 
siuntos.

Manome, kad tokia tvar
ka mūsų Respublikoje pa
dės išvengti paprastos tarp
tautinės korespondencijos 
grobstymo.

balandžio 30 d.

Kreipiamės į Lietuvos 
žmones prašydami, kad jų 
adresatai užsienyje nesiųstų 
laiškuose valiutos. Pažeis
dami Pasaulines pašto kon
vencijos reikalavimus, siun
tėjai nukenčia patys ir suda

ro valiutos grobstymo sąly
gas nesąžiningiems pašto 
darbuotojams.

Saugiau pinigus pervesti 
į mūsų Respublikos piliečių 
bankuose atidarytas valiuti
nes sąskaitas.

A.A.

ALDONAI RASTENIENEI

taip staiga ir netikėtai iškeliavus 
iš šio pasaulio, velionės vyrui 
JONUI, dukrai LAIMAI ir sūnui 
JONUI su šeimomis, reiškiame 
gilią užuojautą ir dalinamės 
skausmu

E. A. Bliūmentaliai
J. Dautienė
T. Gaškienė
A. M. Kudirkai
B. B. Paulioniai
V. Petkus
P. A. Petraičiai
V. E. Račkauskai
S. Rydelienė 
E. I. Rydeliai
H. R. Tatarūnai

AR TAI NE 
SAPNAS?

(Atkelta iš 2 psl.)

Pasai nėra išimtina, ko
kia nors "užmiršta" smulk
menėlė. Štai, 1992 kovo 5- 
11 d. GIMTASIS KRAŠ
TAS paskelbė chicagiškio 
Gintauto Vėžio laišką: "I 
mano rankas pateko aukoja
mų pinigų Lietuvos Nepri
klausomybės fondui kvitas. 
Kvitas išspausdintas vien 
tik rusiškai." GIMTASIS 
KRAŠTAS klausia (ir gal 
pats stebisi): "Kokia Lietu
vos valstybinė kalba?"

Šiuo metu lietuvių spau
doj gana daug diskutuojama 
apie Lietuvos pilietybę išei
vijai. Yra nuomonių ir už ir 
prieš. Santa Monicos Lietu
vių Bendruomenės valdyba 
net viešą pareiškimą padarė, 
remdama dabartinį Lietuvos 
valdžios nusistatymą. Žino
me, kad yra išeivių lietuvių, 
"atgavusių" Lietuvos pilie
tybę. Aš norėčiau žinoti, ar 
tie "atgavusieji" pilietybę 
taip pat gavo ir rusišką, ru
siškomis raidėmis įrašytą, 
Lietuvos Respublikos net 
1992 metais išduodamą už
sienio pasą. (1992-IV-9)

A.A.
JANINAI ŪSIENEI

mirus, dukrai Dr. GRAŽINAI PAULIU- 
KONIENEI, sūnui architektui VYTAU
TUI ŪSUI ir jo žmonai AINAI, anūkėm 
BARBARAI OSAITEI, advokatei 
JŪRATEI PAULIUKONYTEI ir proanū
kėms ILONAI ir LEILAI JASON gilią 
užuojautą reiškia

Ohio Lietuviu Gydytojų 
Draugija

Mylimai Motinai

JANINAI ŪSIENEI
mirus, mūsų gili užuojauta dukrai Dr. 
GRAŽINAI PAULIUKONIENEI, sūnui 
VYTAUTUI ŪSUI su žmona AINA bei jų 
šeimoms ir drauge liūdime netekties 
sielvarte.

Birutė Sidzidauskienė 
Jūratė ir Silva Šukiai

Mylimai Motinai
A.A.

JANINAI ŪSIENEI'
mirus, dukrą GRAŽINĄ ir sūnų VYTAUTĄ su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Valerija Anysienė
Aldona Raulinaitienė 
Andrius ir Klari Raulinaičiai 
Ingrida ir Steve Forgac 

Jūratė Virnuišienė

RAIMUNDUI KUDUKIUI

netikėtai žuvus reiškiame užuojautą 
žmonai, vaikam ir mielam PETRUI 
KUDUKIUI.

Inga ir Alfonsas Tumai

Lietuvių Bendruomenės darbuotojui

RAIMUNDUI KUDUKIUI

tragiškai žuvus, gilią užuojautą 
reiškiame žmonai GRAŽINAI, dukrai 
ALEKSANDRAI, sūnui RAIMUNDUI ir 
visiems artimiesiems.

Emilija ir Vytautas Kutkai 
Marytė ir Vytautas Petruliai 

Liūda ir Algis Rugieniai 
Gražina ir Jonas Urbonai

A. A.
RAIMUNDUI KUDUKIUI

žuvus, žmonai GRAŽINAI, dukrai 
ALEKSANDRAI, sūnui RAIMUNDUI Jr., tėvui 
PETRUI ir visiems giminėms reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Buvę Australijos draugai
Stasys ir Judita Dargiai 
Adelė Baltramonaitienė 
Henrikas ir Roma Tatarūnai

A. A.

RAIMUNDUI KUDUKIUI

tragiškai žuvus, jo mylimą žmoną 
GRAŽINĄ, vaikučius, tėvą PETRĄ 
KUDUK1, gimines, draugus ir visus 
velionio artimuosius giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Jonas ir Irena Kapčiai, 
Florida

--------------------------------1
A. A.

RAIMUNDUI KUDUKIUI

tragiškai žuvus, jo žmoną, mūsų mielą nare 
GRAŽINĄ, dukrą ALEKSANDRĄ, sūnų 
RAIMUNDĄ ir kitus gimines nuoširdžiai 
užjaučia

Vyr. sk. Židinys

A.A.
ANASTAZIJAI BUKŠNIENEI

mirus, broliui VYTAUTUI AUKŠTUOLIUI su 
žmona NATALIJA, visiems giminėms nuošir
džią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

A. L. T S-gos
East Chicagos skyriaus nariai



KALBĖJO V. NAKAS 
IR R. NARUŠIENĖ

Iš Chicagos lietuvių veiklos

Balandžio 8 d. "Scklyčio 
je" įvyko įdomi informacinė 
popietė, kurioje pranešimus 
padarė ir į klausytojų klau
simus atsakė Lietuvos Am
basados Washingtone dar
buotojas politiniams ir spau 
dos reikalams Viktoras Na
kas, o taip pat JAV Lietuvių 
Bendruomenės krašto val
dybos vicepirmininkė Regi
na Narušienė.

Svečiai prabilo šiuo me
tu išeivijoje labai aktualiais 
Lietuvos pilietybės ir nekil
nojamojo turto Lietuvoje at
gavimo klausimais. Pirmoji 
tuo reikalu kalbėjo neseniai 
Lietuvoje viešėjusi R. Naru
šienė, kuri pacitavo naujai 
priimtą (1991 m. gruodžio 
11 d.) pilietybės įstatymą, 
kuriame jau padaryta visa 
eilė pakeitimų dėl išeivijoje 
gyvenančių lietuvių. Pagal 
šį įstatymą iki 1940 m. Lie
tuvoje gyvenusieji lietuviai, 
o taip pat ir jų vaikai turės 
teisę atgauti tą pilietybę 
(gauti naują Lietuvos pasą), 
jeigu jie to norės. Tačiau ji 
teigė, jog galutinį sprendi
mą dėl pilietybės turės Lie
tuvos Vid. Reikalų ministe
rija.

Kaip atrodė, daugumą 
toks įstatymas jau gali paten 
kinti, tačiau to negalima pa
sakyti apie nuosavybių at
gavimo įstatymą. Pagal jį 
išeivijoje gyvenantieji lietu
viai jo negalės atgauti, jeigu 
nepasirūpins dėl Lietuvos 
pilietybės atgavimo (paso 
įsigijimo) ir negrįž gyventi 
Lietuvon.

Dėl pilietybės plačiau iš
sitarė ir V. Nakas, pasaky
damas, jog Lietuvos Amba
sada Washingtonc jokių de
talių dar nėra gavusi ir todėl 
konkrečiai negali daugiau 
pridėti prie to, ką pasakė 
prieš jį kalbėjusi R. Naru
šienė. Jis tik pažymėjo, jog 
Lietuvos Vid. Reikalų nu
nisterijos kai kurie darbuo
tojai nepripažįsta Washing- 
tone išduodamų Lietuvos 
pasų ir juos laiko žaisliu
kais. Tie, kurie turi tokius 
pasus išsiėmę, Lietuvoje 
juos turės pakeisti į lietuviš
kus pasus, žinoma, jeigu ati 
tiks Pilietybės įstatyme rei
kalaujamas kvalifikacijas.

Jis taip pat nurodė, kad 
vykstantiems apsilankyti 
Lietuvon, nebūtinai riekia 
Ambasadoje išduodamų vi
zų, nes jas galima gauti nu
vykus į Lietuvą. Jis taip pat 
paaiškino, jog imamas 25 
dol. mokestis nėra konkre
čiai už vizą, bet tik už patar
navimą. Mokesčio Lietu
vos Ambasada nenori imti, 
nes, jeigu ji imtų, tai ir Ame 
rikos ambasada Lietuvoje

galėtų už vizas mokestį 
imti.

Šį įdomų informacinį su
sirinkimą atidarė Birutė Ja
saitienė, o po jo sekusią dai
nų programą pravedė Elena 
Sirutienė. Šioje programoje 
su estradinio pobūdžio dai
nomis pasirodė Chicagoje 
jau ilgesnį laiką viešintis dai 
nininkas iš Lietuvos Algi
mantas Barniškis. Jis čia 
klausytojus linksmino padai 
nuodamas beveik desėtką 
kūrinių, programą pradėda
mas populiariu kūriniu "Že
mė gintarinė".

Tą patį vakarą Viktoras 
Nakas iš Washingtono daly
vavo ir Balzeko lietuvių kul 
tūros muziejuje, kur susirin
ko Lietuvos Ambasados rė
mėjai Chicagoje. Šiuo metu 
kaip tik Chicagoje vyksta 
vajus šios Ambasados parė
mimui. Šiame susirinkime 
V. Nakas padarė prenešimą 
apie Lietuvos Ambasados 
veiklą. E. Šulaitis

TĖVIŠKĖS PARAPIJOS 
40 METŲ SUKAKTIS IR 

GIESMIŲ VAKARAS 
Lietuvių Evangelikų Liu 

jeronų parapija "TĖVIŠ
KĖ", minėdama savo 40 su
kaktį, balandžio 12 d. para
pijos bažnyčioje Chicagoje 
buvo surengusi tradicinį 
giesmių vakarą, kuriuos ji 
ruošia kiekvienų metų Ver
bų sekmadienį. Čia progra
mą išpildė parapijos choras, 
kuriam neseniai pradėjo va
dovauti iš Lietuvos atvykęs 
muzikas Ričardas Šokas (jis 
kelis kūrinius išpildė vargo
nais), solistai bei duetas. 
Be to E. Mikaitis grojo 
smuiku, o A. Buntinas davė 
kūrinį pianinu solo. Akom- 
ponavo Robertas Mockus.

Programoje buvo išpil
dytas ir kiek didesnis kūri-

Chicagos "Tėviškės" parapijos choras per jo pasirodymą Giesmių vakare. Ed. Šulaičio nuotr.
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Lietuvos ambasados Washingtone pareigūnas Viktoras Nakas ir JAV LB Krašto valdybos vicepirm.
Regina Narušienė daro pranešimą Chicagos "Seklyčioje" balandžio 8 d. Ed. Šulaičio nuotr.

nys - "Prisikėlimo kantata", 
parašytas buvusio šios para
pijos vargonininko, komp. 
Vlado Jakubėno. Kantatą 
išpildė mišrus choras ir so
listų kvartetas: E. Rūkštely-

Muzikas iš Lietuvos - 
Ričardas Šokas, kuris dirigavo 
Chicagos "Tėviškės" Evange
likų Liurteronų parapijos chorą 
Giesmių vakaro programoje ba
landžio 12 d. Ed. Šulaičio nuotr

tė-Sundstrom, A. Buntinai- 
tė, L. Gružas, J. Jurkšaitis. 
Pradinį bei užbigiamąjį žodį 
tarė parapijos klebonas, 
vysk. Hansas Dumpys.

Po šio koncerto parapi
jos Moterų draugija klausy
tojus bei programos pildy- 

tojus pakvietė pabendravi
mui į parapijos salę, kur visi 
buvo pavaišinti vakariene. 
Čia choro valdybos pirmi
ninkas Leonas Gružas ypa
tingai padėkojo ir dovana 
atžymėjo naująjį choro di
rigentą Ričardą Šoką, be ku 
rio šis giesmių vakaras ne
būtų galėjęs įvykti.

Ta pačią popietę netolie
se esančioje katalikų parapi
jos bažnyčioje Marąuette 
Parke įvyko religinės muzi
kos koncertas, kur pasirodė 
parapijos choras su jo diri
gentu A. Linu priekyje. Čia 
taip pat grojo 22 asmenų 
simfoninis orkestras, o be to 
ir solistai - jų tarpe vienas 
iš žymiausiųjų Lietuvos te
norų Virgilijus Noreika (kiti 
solistai; M. Momkicnė, G. 
Mažeikienė, V. Momkus).

Edv. Š.
*****

CHICAGOS 
"VAIDILUTĖS" NAUJA 

PREMJERA
Chicagos "Vaidilutės" 

teatro vaidintojai ruošia nau 
ją premjerą, kurią žada pa
rodyti gegužės mėn. 17 d. 
Chicagos Jaunimo Centro 
scenoje. Tą dieną Chicagos 
lietuviai turės progą pama
tyti Petro Vaičiūno dviejų 
veiksmų (4 paveikslų) ko
mediją "Patriotai". Ši jau 

senokai - 1924 metais para
šyta ir Nepriklausomoje Lie 
tuvoje daugelį kartų vaidin
ta komedija, šiuo metu vėl 
yra aktuali ir todėl chicagic- 
čiai sumanė ją suvaidinti, 
ypatingai kuomet ji, tik ži
noma, Amerikoje nebuvo 
rodyta.

Šį vaikalą režisuoja spe
cialiai "Vaidilutės teatro pa
kviestas žymusis Klaipėdos 
dramos teatro vyr. režisie
rius Povilas Gaidys, o taip 
pat jame vaidina trys nese
niai iš Lietuvos atvykusieji 
vyrai: Arūnas Šatkus, Vidas 
Damašius ir Vladas Stanke
vičius. Be jų dar pasirodys: 
Laima Šulaitytė, Aldona 
Pankienė, Giedrė Griškė- 
naitė, Regina Kudiulaitė, 
Ona Šulaiticnė (ji eina ir re
žisieriaus asistentės parei
gas), Sigitas Gūdis. Origi
nalias dekoracijas paruošė 
Sean Griškėnas.

Visas kolektyvas inten
syviai repetuoja nuo sausio 
mėnesio pradžios, nes vei
kalas yra gana sunkus, o 
taip pat ir gana ilgas (tęsis 
daugiau negu dvi valandas). 
Tačiau sumanaus ir patyru
sio režisieriaus Povilo Gai
džio didelio užsispyrimo 
dėka jis turėtų scenoje suži
bėti pilnu grožiu.

Šia "Vaidilutės" teatro 
premjera rūpinasi jo valdy
ba, kuriai pirmininkauja dr. 
Petras Kisielius. Kiti valdy
bos nariai Ed. Šulaitis, I. 
Tiknienė, O. Šulaiticnė, A. 
Užgirienė.

Reikia pridėti, kad "Vai
dilutė" jau įžengė į septin
tuosius savo veiklos metus, 
nors šio teatro ateitis dėl 
visuomenės pasyvumo, yra 
labai miglota. Dėl lėšų sto
kos, gali prisieiti kapituliuo
ti. Dar reikia pažymėti, jog 
šis teatras, yra vienintelis iš
eivijoje, kuris pastoviai turi 
režisierių iš Lietuvos. To
kiu būdu užsimezga glau
desnį Lietuvos ir išeivijos 
teatro žmonių bendravimas. 

Edv. Š.
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TEISINIO PATARĖJO 
š. ADOMAVIČIAUS PAAIŠKINIMAS

(Atkelta iŠ 1 psl.)
mas numato ir neterminuotą 
teisės į Lietuvos pilietybę 
išsaugojimą. Ši teisė išsau
gojama asmenims, turėju
siems Lietuvos Respublikos 
pilietybę iki 1940 m. birže-

kurie galioja iki 1993 m. lie 
pos 1 dienos. Šis dokumen
tas bus prielaida Lietuvos 
Respublikos piliečiams iš
duoti naujuosius pasus. Ta
čiau laukti ilgai nereikės, 
nes pirmieji pasai jau išduo
dami.

Kaip ir numatyta įstaty
me, Lietuvos Respublikos 
piliečio pasai pirmiausia iš
duodami asmenims, sukaku 
siems 16 metų ir pirmą kar
tą gaunantiems pasą, taip 
pat buvusiems politiniams 
kaliniams, tremtiniams ir re
zistencijos dalyviams, bei 
tiems žmonėms, kurie iki 
1991 m. rugsėjo 17 d. grąži
no Vidaus reikalų ministeri
jos pasų tarnyboms turėtus 
Sovietų Sąjungos pasus ar
ba pareiškė atsisaką Sovietų 
Sąjungos paso.

Šių metų balandžio pra
džioje Užsienio reikalų ir Vi 
daus reikalų ministrai patvir 
tino ir taisykles, kuriose iš
dėstyta, kaip bus išduodami 
Lietuvos Respublikos pilie
čio pažymėjimai gyvenan
tiems užsienio valstybėse.

Mano paaiškinime nu
rodyti lietuvių kilmės asme
nys, norėdami gauti Lietu
vos Respublikos piliečio 
pažymėjimą, gali kreiptis 
tiesiog į Lietuvos Respubli
kos vidaus reikalų ministe
riją ar į Lietuvos Respubli
kos diplomatines (konsuli
nes) įstaigas užsienyje. 

(Pvz.: į Ambasadą Jungtinė
se Amerikos Valstijose, Am 
basadą Prancūzijos Respub
likoje, Ambasadą Belgijos 
Karalystėje, Ambasadą Vo
kietijos Federacinėje Respu- 
blikoje, Garbės Konsulą 
Australijoje, Garbės Gener. 
Konsulą Kanadoje irkt.)

Kokių dokumentų reikė
tų Lietuvos Respublikos pi
lietybei atstatyti? Pirmiau
sia, aišku, reikia pateikti Lie 
tuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerijai ar Lietu
vos Respublikos diplomati
nėms įstaigoms užsienyje 
raštišką pareiškimą. Prie 
pareiškimo pridedami: do
kumentai (arba jų kopijos), 
patvirtinantys asmens tapa
tybę, tautybę, turimą kitos 
valstybės pilietybę, taip pat 
asmens gyvenamąją vietą 
(šitie duomenys gali atsi
spindėti ir viename doku
mente); trys 2,5X3,5 cm dy
džio foto nuotraukos.

Asmuo, gaudamas Lietu
vos Respublikos piliečio pa
žymėjimą, turi pasirašyti pa 
sižadėjimą laikytis Lietuvos 
Respublikos įstatymų, gerb
ti savo valstybės nepriklau
somybę ir jos teritorinį vien 
lisumą. Taip, beje, pasižadė 
jo ir Lietuvos gyventojai.

Naujasis Pilietybės įstaty 

lio 15 d. ir gyvenantiems ki
tose valstybėse, jei šie asme 
nys nėra repatrijavę iš Lie
tuvos; asmenų, turėjusių Lie 
tuvos Respublikos pilietybę 
iki 1940 m. birželio 15 d., 
vaikams, kurie gimė Lietu
voje ar pabėgėlių stovyklo
se, tačiau gyvena kitose vals 
tybėse; taip pat kitiems lie
tuvių kilmės asmenims, gy
venantiems užsienio valsty
bėse.

Tokiai teisei patvirtinti 
išduodamas dokumentas - 
Teisės i Lietuvos Respubli
kos pilietybę išsaugojimo 
pažymėjimas. Norintieji 
gauti tokį pažymėjimą turi 
pateikti prašymą Lietuvos 
Respublikos diplomatinėms 
(konsulinėms) įstaigioms 
arba Vidaus reikalų minis
terijai (Adresas: 2009 Lietu
vos Respublikos vidaus rei
kalų ministerija, Vivulskio, 
4a, Vilnius). Jeigu kas turi 
išsaugojęs Lietuvos Respub 
likos vidaus arba užsienio 
pasus, gimimo liudijimus, 
archyvų ar kitus dokumen
tus, patvirtinančius šiuos as
menis turėjus Lietuvos Res
publikos pilietybę, lai tokių 
dokumentų kopijas reikėtų 
pridėti prie prašymo.

Prašymus dėl nurodytų 
pažymėjimų išdavimo nagri 
nėja ir sprendžia Vidaus rei
kalų ministerija, o dokumen 
tus išduoda šios ministerijos 
pasų valdyba arba Lietuvos 
Respublikos diplomatinės 
(konsulinės) įstaigos.

Šie asmenys su savo šei
mos nariais bet kada be vizų 
gali aplankyti savo Tėvynę 
Lietuvą, savo tėvų ar protė
vių gimtinę, o gal apsidai
rius ir apsigyventi.

Jau daug kas teiraujasi ir

Marquette 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

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

dėl Lietuvos piliečių daly
vavimo referendume dėl Lie 
tuvos Respublikos Prezidcn 
to institucijos atkūrimo, ku
ris įvyks š.m. gegužės 23 d. 
Užsienyje gyvenantiems 
Lietuvos piliečiams bus taip 
pat sudarytos sąlygos pa
reikšti savo nuomonę šiame 
referendume. Juk pagal Re
ferendumo įstatymą jame 
turi teisę dalyvauti Lietuvos 
Respublikos piliečiai suka
kę 18 metų, t.y. visi, kurie 
tuo metu turės Lietuvos Res 
publikos pilietybę patvirti
nantį dokumentą.

Tad siūlytume kreiptis į 
Lietuvos Respublikos diplo
matines (konsulines) įstai
gas užsienyje arba į Vidaus 
reikalų ministeriją ir tokį do 
kumentą įsigyti. Lietuvos 
Respublikos piliečio pažy
mėjimai jau išsiųsti visoms 
Lietuvos Respublikos diplo
matinėms (konsulinėms)

KALIFORNIJOS LIETUVIU 
RESPUBLIKONU POLITINĖ POPIETĖ

Kovo mėn. 29 d. ponų 
Jack ir Nijolės Singleton 
gražioje rezidencijoje įvyko 
"Lietuvių už Bruce Her- 
schcnsohn į Senatą 92 "ko
miteto rinkiminės propogan 
dos bei parėmimo akcijos 
popietė. Joje dalyvavo gra
žus skaičius lietuvių ir sve
čių.

Popiečio programą pra
dėjo komiteto pirmininkė 
Liucija Mažeikienė. Pasvei 
kinusi susirinkusius tarė: 
"Malonu matyti tiek daug 
susirinkusių tikslu padėti 
išrinkti asmenį į Amerikos 
Valstybės Senatą, asmenį 
kuris yra mūsų visų lietuvių 
geras draugas, šios dienos 
garbės svečias Bruce Her- 
schensohn. Šia proga rengi
mo komiteto vardu reiškiu 
didžią padėką ponams Jack 
ir Nojolei Singleton už leidi 
mą pasinaudoti jų gražia re
zidencija ir sodu. Išreikšti 
mūsų dėkingumą priimkite 
Lietuvoje išaustą tautinę 
juostą su Lietuvos himno

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Av.enue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003

Vysk. Hansas Dumpys, Chicagos lietuvių evangelikų 
liuteronų " Tėviškės" parapijos klebonas kalba savo bažnyčioje 
Chicagoje. Ed. Sulaičio nuotr.

įstaigoms.
Šarūnas Adomavičius 
1992 m. balandžio 6 d.

žodžiais".
Tolimesnę programą ves 

Ii pakvietė mūsų TV artistę 
Rūtą Lee-Kilmonytę.

Programos vedėja savo 
gražia kalba, pagyvindama 
jumoru pristatė garbės sve
čius ir asmenis mūsų politi
nėje veikloje daug dirban
čius bei visokiariopai nuošir 
džiai remiančius lietuvių re
spublikonų politinę veiklą.

Pirmuoju kalbėtoju pa
kvietė ilgametį ir gerą lietu
vių draugą Los Angeles 
County Supcrvisor Mike 
Antonovich. Jis yra buvęs 
Californijos Respublikonų 
Partijos pirmininku, pasku
tiniuose rinkimuose kandi
datavo į U.S. senatą, yra la
bai aktyvus respublikonų 
veikloje. Savo kalboje pasi
sakė būti atsargiems maži
nant karinę pajėgą, nes bu
vusios Sovietų Sąjungos 
Respublikos nors ir nugalė
jus komunizmą, yra reika
lingos didelės pagalbos pe
reinant į demokratinę sant
varką. Amerika privalo pa
dėti prez. Boris Jeltsin pra
vesti reformas ir pagerinti 
Rusijos respublikoje ekono
minę bei politinę demokra
tinę santvarką. Labai svar
bu padėti Pabaltijos valsty
bėm bei kitom respublikom 
atsiskirusiom nuo Sovietų

LIETUVOS RESPUBLIKOS SĄSKAITA
Norintieji savo piniginiais įnašais padėti Lietuvos 

Respublikai galimai greičiau atstatyti okupanto sugriautą 
gyvenimą įvairiose srityse nežinojo, kur ir kaip savo įna
šus nukreipti. Dabar toji problema jau išspręsta. Lietu
vos Respublikos einamoji sąskaita Nr. 1117 atidaryta 
Lietuvių federalinėje kredito unijoje "TAUPOJE", 368 W. 
Broadway, So. Boston, MA. 02127, telefonas: (617) 269- 
1450, faksas:(617) 268-1655. | tą sąskaitą jau įnešti 
Amerikos Lietuvių Tautinės S-gos Bostono skyriaus narių 
visuotinio metinio susirinkimo nutarimu paskirti Lietuvos 
Respublikai 50,000 dolerių.

Respublikos einamoji sąskaita anksčiau buvo neteisingai 
paskelbta. Ji, kaip Siame skelbime atspausta, yra Nr. 1117

Sąjungos ir paskelbusiom 
nepriklausomybę.

Rūta Lee pristatydama 
Bruce Herschensohn labai 
gražiai priminė tas dienas, 
kada Lietuvai buvo labai 
sunku kovoti. Bruce Her
schensohn dažnai savo kal
bose ar tai jos būtų lietuvių 
minėjimuose ar amerikiečių 
respublikonų suvažiavimuo
se kėlė lietuvių ir kitų tautų 
problemas kovoje su komu
nizmu. Šiandieną, kalbėjo 
Rūta Lee-Kilmonytė, atėjo 
laikas, kada mes Jam gali
me išreikšti padėką ir kandi
datuojant į U.S. senatą pa
remti ir padėti, kad būtų iš
rinktas.

Pakviestas, kalbėti Bruce 
Herschensohn, pirmiausia 
padėkojo už tokį malonų ir 
jam reikšmingą priėmimą. 
Pasidžiaugė, kad lietuviai 
yra darbštūs, pareigingi ir 
pasišventę laimėti Lietuvai 
laisvę ir nepriklausomybę.

Pasibaigus oficialiai da
liai sekė vaišės, kurių metu 
su garbės svečiu buvo pada
rytos nuotraukos.

Kalifornijos Lietuvių 
Respublikonu Sąjunga, su
prasdama savo vaiklos reikš 
mę, stengiasi ją puoselėti 
lietuvių tarpe ir bando į sa
vo politinį darbą įtraukti no
rinčius ir galinčius padėti 
Lietuvai.

Antanas Mažeika

atnaujini
'DIRVOS
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VM&s ViJMs
Nei iš šio nei iš to mano 

tarpduryje pasirodė mano 
draugas Florijonas. Nors ne 
kviečiau specialiai, bet ka
dangi jis visados laukiamas 
svečias, tad atidariau duris. 
Florijonas atsisėdęs, nubloš
kė pundą laikraščių ir sako:

- Ar skaitei? Ar supra
tai, ką amerikietiški laikraš
čiai rašo?

- Iš kur čia viską supra
si. Bet jeigu paaiškintum, 
gal mano galvos kompiute
riai kaip nors suvirškintų.

- Pirm negu pajudinsiu 
tavo galvos kompiuterius, 
noriu mažą įžangėlę. Atsi
meni, kai mes dar buvome 
jauni? Atsimeni kas mus 
domino? Ne algebra, ne lo- 
goritmai. Mes labai skaitė
me kriminalinius romanus. 
Ryte ryjome. Antroje vieto
je buvo apie šnipus ir jų nuo 
tykius. Ir mano galvoje dar 
šiandien sėdi istorija apie 
Mata Hari. Kokia įdomi is
torija. Knygų buvo prirašy
ta. Filmų prisukta. Beskai
tydamas visas tas istorijas 
slaptai galvojau. Kodėl 
Kaune nieko tokio panašaus 
nevyksta. Kodėl aš neturiu 
progos įsivelti į įdomias is
torijas. Kodėl aš turiu kas
dien kulniuoti į gimnaziją. 
Drebėti, kad neiššauklų atsa 
kyti pamokas, kurių neiš
mokau. - Bet tai senos isto
rijos. Ar tau neteko pergy
venti tokius nusivilimus?

- Buvo, buvo, kaip ne
buvo. Ir be televizijos turė
jome fantazijų.

- O dabar prie kasdieny
bės. Ar skaitei, kad viena 
mūsų lietuvaitė šnipinėjo ir 
pranešinėjo KGB. Lietuviš
ka Mata Hari. Pavadinkime 
ją Mata Da. Tai ta Mata Da 
aiškina, kad ji dirbo FBI ir 
KGB. Žinoma, moterų ne
suprasi, katriems dirbo iš 
širdies. Ir to nesužinosi. 
Aiškinasi, kad pranešinėjo 
tik tai, kas laikraščiuose bu
vo parašyta. Žinau vieną 
ČIA šnipą, kuris nieko kito 
nedarė tik laikraščių iškar
pas siuntė. Už tai puikią al
gą gavo. Tad ką ta Mata Da 
nori apgauti. Tik ne mane.

Florijonas stabtelėjo. 
Norėjo pailsėti. Naudoda
mas tą progą, sakau:

- Mergaitė prisipažino. 
Tai ko dar nori?

- O kada ji prisipažino? 
Kada KGB slaptus doku
mentus atidarė ir jos pavar
dę rado. Bet žinai, kas juo
kinga iš tos liūdnos istori
jos.

Florijonas ėmė juoktis. 
Būtų ilgiau kvatojęs, bet su
stabdžiau.

- Kas juokinga. Ar ži
nai, kokia slapyvardę KGB 
jai davė? Gracija!

Florijonas vėl prapliupo 
juokais.

- Ko dabar žviegi? Kas 
juokingo su gracija?

- Juokiuosi kartu su 
KGB. Tie vyrukai dar turi 
jumoro. Dviejų su puse šim 
to svarų mergaitei paskirti 
slapyvardį Gracija, reikia 
turėti jumoro.

- Jumoras jumoru, o da
bar rimtai. Ar tiki ką sako 
lietuviška Mata Da?

- Netikiu. Jeigu tarnauji 
dviems ponams, tu kur nors 
suki. O dabar dar trečiam 
nori aiškintis. Kaip tas su
prantama?

Ji aiškina, kad jeigu ne
būtų bendravusi su KGB tai 
vizos į Lietuvą nebūtų gavu 
si. Tad pagalvok apie tuos, 
kurie bolševikmečiu vizas 
gavo. Visados sakiau, kad 
jie įtartini, o dabar kaip ant 
delno. O dar įdomiau, kad 
Mata Da buvo pašalinta iš 
tarnybos Lietuvos vy
riausybės valdyboje. Matyt 
pajuto kas per paukštelis. O 
mūsų ambasadorius Wash- 
ingtone sako, kad priimtų ją 
bet kada. Tad kaip čia? 
Bus įdomu pamatyti, kaip 
bus toliau. Atsimink Drei- 
fuso istoriją Prancūzijoje. 
Ten krito ministeriai, kaip 
lapai rudenį.

_ Tos Mata Da specialy
bė buvo dipukai. Sako apie 

-»;<trisdešimtsavo sąraše turėju 
si. Florijonas labai sukluso.

- Kaip manai apie ką ji 
pranešinėjo? Ir apie mano 
asmeninį gyvenimą? - atro
do nusigando. - Na, jeigu 
kokią moterėlę priglaudžiau 
ir pabučiavau, ar manai ir tą 
pranešė? Kai galutinai ati-

□i
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Balandžio 12, Verbų sek 
madienį, Lietuvių Klubo sa
lėje vyko turininga kultūri
nė popietė, kurią parengė 
LTI Bostono skyrius. Pro
gramos pradžioje pirm. Sau 
lė Šatienė pristatė dailinin
kės Eugenijos Rastonienės 
gobelenų parodą, eksponuo
jamą salėje, ir pasveikino ją, 
įteikiant gyvų gėlių puokš
tę.

Septintajai gobelenų pa
rodai dail. E. Rastonicnė, gy 
venanti Cape Codc pateikė 
17 kūrinių, tarp kurių buvo 
patys naujausi, ką tik nuo 
staklių nuimti. Jos kūrinių 
savitumas, originalus spalvų 
ir formų derinys subtiliai 
perteikia gamtos vaizdų ir 
augmenijos grožį. Spalvin
gi, konkrečių formų daiktai 
persipina su prislopintais, 
pasteliniais įvaizdžiais, su
darydami platų menininkės 
išjautos spektrą. Audinio 
pavidale įgauna naują meniš 
ką išraišką, tarsi iš dailinin
kės tapybos ir grafikos dar
bų gimę gobelenai "Rausvi 
medžiai", "Debesys" ir "Miš 
kas". Susimąstymas apie gy 
venimo prasmę, meilė gyvo 
nimui ir žmonėms atsisklei- 

darys KGB archyvus ir tą 
sužinos?

Buvo gera proga pagaz- 
dinti mano drąsų draugą, 
tad sakau:

- O kaip tu manai? Visi 
viską sužinos. Gal net laik
raščiuose bus paskelbta.

- Tai velnio boba. Kas 
daryti?

- Pakeisk pavardę.
Florijonas ėmė intensy

viai ieškoti gražiai skamban 
čios pavardės. Nors žino
jau, kad tas nieko nepadės.

TAUTODAILĖS INSTITUTO 
POPIETĖ BOSTONE

džia E. Rastonienės darbuo
se "Gyvenimas", "Gyvybės 
gija", "Šeima", "Poezija". 
Su šia paroda dail. E. Raslo- 
nicnė ir pirm. S. Šatienė šį 
mėnesį dalyvaus Philadel- 
phijos LTI skyriaus rengi
nyje.

Antroje programos daly
je A.P.P.L.E. organizacijos 
direktorė Vaiva Vėbraitė - 
Gust išsamiai papasakojo 
apie savo organizacijos tiks
lus ir atsiekimus siekiant pa 
dėtį švietimo reformai Lie
tuvoje, ruošiant vasaros mo
kytojų tobulinimosi kursus.

Pokalbyje dalyvavo pra
eitų metų kursų mokytojos 
Gitą Kupčinskienė, Virga 
Jcrlionytė - Ghayur, Marytė 
Goštautienė ir viešnia iš 
Lietuvos, mokytoja Dainė 
Raicevičiūtė, besistažuojan- 
li New Hampshire.

Kalbėtojos pasidalino sa
vo įspūdžiais, pabrėždamos 
tokių kursų svarbą ir reika
lingumą bei atsakinėjo į 
klausimus. Po to Rūta Kal
vaitytė, PLJS vice-pirm. ir

^Gardinai
EUCLID RETIREMENT VILLAGE

Today’s Best Value in Senior Living
• Private garden apartments
• No endowment or entrance fee
• 24-hour security
• Planned activities

CALLTODAY FOR A BRIEF 
TOUR AND FREE LUNCH 
25900 Euclid Avė. 

Euclid, Ohio 44132 
(216) 261-8383 

Elytė Kazlaitė padarė skaid
rių pranešimą apie 7-ąjį 
PLJK, vykusį 1991 m. gruo 
džio - 1992 m. sausio mėn. 
Pietų Amerikoje. Visoms 
prelegentėms buvo įteikti 
velykiniai suvenyrai.

Prie verbų ir margučių 
stalo buvo galima įsigyti šių 
tradicinių dovanėlių Vely
koms. Renginys baigėsi 
bendru pasivaišinimu. 

BOSTONO LB 
APYLINKĖS NAUJA 

VALDYBA
Balandžio 12, Lietuvių 

Klube įvyko naujai išrinktos 
valdybos posėdis - pasiskirs 
tymas pareigomis. Aidas 
Kupčinskas - pirm., Kazi
mieras Bačanskas - ižd., 
Liuda Žiaugrienė - sekr. 
Brutenis Veilas, Leonas 
Bernotas, Daiva Veitaitė- 
-Ncdhardt, Marius Žiaugra 
ir Arūnas Kleinas - valdy
bos nariai. Išklausyti buvu
sios valdybos pirm. B. Vei- 
to, ižd. K. BaČansko ir LIC 
viršin. G. Čepo pranešimai.

FreeTransportation
24-hour Emergency Pull Cord 
Free Laundiy Facilities 
Nutritious Meals
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KUN. K. PUGEVIČIUS 
IŠEINA IŠ RELIGINĖS 

ŠALPOS PAREIGU
1975 m., Lietuvių Kata

likų Religinės Šalpos direk
torių pakviestas, perėmiau 
Reikalų vedėjo pareigas. Vi 
sas mano gyvenimas, pasi
rodė, buvo pasiruošimas 
tam darbui. Buvau tarnavęs 
lietuvių ir amerikiečių para
pijose dvylika metų, ruošęs 
religines radijo ir televizijos 
programas devynis metus, 
tarnavęs arkivyskupijos ryši 
ninku su plačiąja spauda tris 
metus. Turėjau neblogų pa
žinčių su Amerikos hierar
chija. Visa tai padėjo naujo 
se pareigose. Per praeitus 
šešioliką metų, o ypatingai 
nuo 1987-ųjų metų išgyve
nome istorinius laikus. Prie 
tų įvykių religinė Šalpa, ir 
Religinės Šalpos Lietuvių 
Informacijos Centras turėjo 
garbę kiek prisidėti.

Dėka Vitos Matusaitie- 
nės bei kitų, anglų kalba bu
vo išversti "Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronikos" 
beveik visi numeriai, išpla
tinta pusė milijono egzem
pliorių. J.E. vyks. S. Tamke 
vičius primygtinai pabrėžia 
to darbo svarbą. Dar bolše- 
vikmetyje, Religinė Šalpa 
slaptais keliais tūkstantinė
mis sumomis remdavo Reli
ginę rezistenciją Lietuvoje. 
Per praeitus tris metus, šal
pa pasiuntė arti 400,000 to
nų vaistų, knygų, bei kitos 
paramos Lietuvai. Religinė 
Šalpa pirmoji iš lietuviškų 
organizacijų pradėjo plačiai 
naudoti kompiuterius ir te
lefaksus lietuviškai veiklai. 
Prieš šešioliką metų, Religi
nės Šalpos biužetas buvo 
$30,000. Pernai, iš lietuvių 
ir kitų surinkome aukų 
$925,000 (devynis šimtus, 
dvidešims penkis tūkstan
čius dolerių), o paramos Lie 
tuvai pasiuntėm daugiau 
kaip už 7 milijonus dolerių 
per vienus metus.

Šių metų pradžioje Reli
ginės Šalpos nauji direkto
riai nutarė kad senstelėjęs, 
sergu, ir Religinei Šalpai da 
rau žalą. Vasario mėnesį 
pirmininko ir dabartinių di
rektorių priremtas, atsistaty
dinau iš reikalų vedėjo pa
reigų. Balandžio 20 d., Re
liginės Šalpos nauji direkto
riai, sulaužydami raštu duo
tą žodį, staiga atleido nuo 
visų pareigų.

Lieku dėkingas buvu
siam Šalpos pirmininkui, 
J.E. vysk. Vincentui Briz- 
giui, kad pakvietė į Religinę 
Šalpą, a.a. kun. Viktorui Da 
bušiui, už padrąsinimą pra
džioje, mano pirmtakiui 
kun. Stasiui Railai ir poniai 
Joanai Pumputienei, kurie 
pastatė Religinę Šalpą ant

tvirtų pamatų. Dr. Rožei 
Šomkaitei, kad 1976 m. su
rišo mus su religine rezis
tencija Tėvynėje ir eilę me
tų slaptai, pasišventusi eks- 
pedijuodavo Religinės Šal
pos bandaroles "Kronikos"

LK RELIGINĖ ŠALPA 
APIE PASIKEITIMUS RAŠO

Š.m. balandžio 20 d. 
kun. Kazimieras Pugevičius 
užbaigė savo ilgametę veik
lą Lietuvių Katalikų Religi
nėje Šalpoje.

Kun. PugeleviČius, pri
klausąs Baltimorės arkivys
kupijai, LKR Šalpos orga
nizacijai sėkmingai vadova
vo nuo 1975 metų, išplės
damas jos veiklą ir materiali 
nės pagalbos teikimą sąži
nės kaliniams, kunigams bei 
pogrindyje veikiančioms 
vienuolėms.

Talkinamas gabių ben
dradarbių, ypač Gintės Da- 
mušytės ir Viktoro Nako, 
prie Religinės Šalpos įkūrė 
Lietuvių Informacijos Cent
rą, kuris buvo patikimiau
sias objektyvios informaci
jos šaltinis. Ta informacija 
apie Lietuvą, ypač kun. K. 
Pugevičiaus ir M. Skabci- 
kienės L.K.B. Kronikos ang 
liškais vertimais naudojosi 
ir didžioji pasaulio spauda.

Pakitėjus sąlygoms, pasi 
keitė ir Religinės Šalpos 

Po VLIKo valdybos posėdžio sausio 25 d. Wash. D.C. Sėdi iš kairės: Tautos Fondo valdybos pirm. 
A. Vakselis, VLIKo valdybos pirm. dr. K. Bobelis, ižd. dr. E. Armanienė, pirm. pav. dr. D. Krivickas; stovi 
iš k.: v.p. P. Narutis, v.p. dr. A. Budreckis, Sperauskas iš N.Y., v.p. V. Jokūbaitis, ALTo ir VLIKo Tarybos 
pirm. G. Lazauskas, ALTo atst. dr. J. Genys, Jurgis Bobelis iš N.Y., v.p. dr. L. Kriaučeliūnas, reikalų 
vedėja J. čikotienė, buv. ELTos dir. Jonas Bobelis. R, Šakienės nuotr.

leidėjams, kaliniams, slap
toms vienuolėms.

Dėkoju pranciškonams, 
kurie priėmė ne vien kaip 
nuomininką, bet ir kaip kon 
fratrą, Marijonai Skabcikie- 
nci ir Gintei Damušytei, be 
kurių pasišventimo ir suge
bėjimų nebūtų prie Religi
nės Šalpos Lietuvių Informa 
cijos Centras atlikęs tokią 
svarbią misiją. Dėkoju kun. 
klcb. J. Pakalniškiui kun. 
kleb. V. Palubinskui, kurie 
priėmė kaip neformalų vika 
rą sekmadieniais ir švenčių 
proga, bei visiems, kurie vie 
nu ar kitu būdu talkino, drą
sino.

Labiausiai, dėkoju Die
vui už jo globą per tiek me
tų. Atėjo kiti laikai ir kiti 
žmonės dirbti. Meldžiu kad 
Dievas jų darbą laimintų.

kun. K. Pugevičius 
1992.IV.22

veikla. Paskutiniu melu 
L.K.R.Š. išvystė masinį kny 
gų, technologijos, ligoninės 
įrengimų bei vaistų siunti
mą į nepriklausomybę atga
vusią bet visko stokojančią 
Lietuvą.

Šiuo metu L.K.R. Šalpai 
vadovauja direktorių tary
bos Vykdomasis Komitetas: 
vysk. Paulius A. Baltakis, 
OFM, ir Antanas Sabalis, o 
einamuosius reikalus tvarko 
generalinė sekretorė Rūta 
Virkutytė, talkinana Ramu
lės Adams ir Andriaus 
Adams.

EARN EXTRA INCOME
Earn $200-$500 vveekly 
mailing travel brochures. 

For information send a stamped 
addressed envelope to: 

Galaxy Travel, Ine. P.O.Box 
13106, Silver Springs, MD 

20911-3106 (10-1 )>.

"VVanted to Buy"
OLD ORIENTAL RŪGS 

wanted.
Any size or condition. 

Call toli free 1-800-553-8021

SODO - DARŽO DARBAI
Vincas Apanius

Balandžio mėnuo pa
prastai yra lietingas ir tempe 
ratūra nėra pastovi. Visa tai 
sutrukdo pavasarinius dar
bus sode ar darže. Laikas 
pagalvoti ir nelaukiant - są
lygoms leidžiant, reikia so
dinti - sėti daržoves, buro
kus, morkas, lapines salo
tas, ridikėlius. Sėti pamido- 
rus, viduje paruošti daigus.

Gėlynuose geras laikas 
persodinti daugmetines gė
les, lelijas (day lilies), plu
kes anemones, hostas - leli
jos, vilkdalgis - iris, našlai
tes - pansies, raktažolę - 
primula, auskarėliai - dicen 
tra ir kt.

Rožes reikia maitinti - 
tręšti tris kartus metuose. 
Pirmą kartą tuojau po apkar 
pymo ir atidengimo, jeigu 
jos buvo pridengtos. Antrą 
kartą po pirmo gausaus žy
dėjimo ir trečią - rugpiūčio 
mėn. vėlesniam žydėjimui 
balansuotas trąšas 5-10-5 
patartina vartoti.

Vienodos drėgmės palai
kymas rožėms yra labai svar 
bus faktorius. Todėl patarti 
na jau po pirmo tręšimo ro
žių lysvę apdengti su me
džio drožlėm - woodchips, 
pušų spygliais, kukurūzų 
drožlėms - comchips, gri
kių lukštais - buckvvheat 
hulls. Tos medžiagos vad. 
mulch apsaugoja ir nuo pik- 
tažolių, palaiko vėsią drėg
ną žemę.

Labai svarbu palaikyti 
rožių sveikatingumą t.y. 
kova su kenkėjais ir ligo
mis. Tam reikalui turime 
gerų preparatų - vaistų. Ge 
ra kontrolė atsiekiama tik 
purškiant skiediniu šių che
mikalų. Inscktams - vabz
džiams malathio 50% arba 

diazinon 5%. Bakterinėms 
ligoms - blackspot - juo
dos dėmės ant rožių lapų 
pradžia iš apatinių lapų, rust 
-rūdys- rusvos dėmės ir 
mildew - miltligė, balsvi pe 
lėsiai rekomenduotina nau
doti bcnlate, ferbam. Sekti 
- vartojant firmos instruk
cijas. Čia paminėti chemi
kalai galima vartoti jų miši
nį, tokiu būdu atsiekiama 
kontrolė vienu purškimu ir 
kenkėjų - insektų ir ligų 
kaip čia jau minėjau. Purkš 
ti rožes augimo metu tarp 
10 - 14 dienų. Manyčiau, 
kad verta tas triūsas, kada 
nori turėti puikius rožių žie
dus.

Pievų reikalai prasti - 
gana drėgna šiuo metu. 
Reikia palaukti kol žemė 
pradžius dar yra tinkamas 
laikas naujai atsėti arba 
pagerinti paliečiant blogas 
vietas.

Laikas patikrinti žolės 
piovimo mašinas, svarbu 
patikrinti jų veikimą ir dal
giai, kokie jie bebūtų, priva
lo būti aštrūs - norint turėti 
kiliminę pievelę.

TŪKSTANTMETIS 
GRYBAS

Michigane - Viršutinio 
Pusiasalio (Upper Peninsu- 
la) ąžuolynuose yra atrastas 
"Armillaria bulbosa" gry
bas. Jo daviniai: amžius ma 
žiausia 1500 metų; grybas 
yra labai atsparus, nes pergy 
veno 1928 m. miškus nu
siaubusį gaisrą; svoris - 
apie 100 tonų; dydis - uži
ma 38 akrų plotą. Armilla
ria šeimos grybai populia
riai šiame krašte vadinami 
"honcy mushrooms", o bul
bosa - šakniagumbis, nes 
visa to grybo masė yra že
mėje.

Po vasaros ir rudens lie
taus bulbosa išleidžia aug
lius (grybelius) į žemės pa
viršių. Tokie troškinti ir pa
spirginti medaus grybai yra 
skanėstas. Mokslininkas 
Johann Bruhn, kuris atrado 
1988 m. šį milžiną grybą, 
neišduoda jo vietos, sakyda
mas - "jis yra po žeme", tuo 
apsaugodamas bulbosą nuo 
bereikalingų žioplių ir sunai 
kinimo. Gcr.J.

(DIRVOS



cceveiAM>e t>
Y

METINIS 
SUSIRINKIMAS 

Gegužės 17 d. sekmadie
nį po 10:30 vai. Sumos S v. 
Jurgio parapijos salėje yra 
šaukiamas parapiečių meti
nis susirinkimas. Bus prane 
Šimai apie pereitais metais 
nuveiktus darbus ir svarsto
mi ateinančių metų veiklos 
planai.

***
PENSININKŲ KLUBO 

NARIŲ SUĖJIMAS 
ĮVYKS 

gegužės mėn 7 dieną, ketvir 
tadienį, 2 vai. popiet, Lietu
vių Namų viršutinėje salėje.

Programa: Motinos Die
nos paminėjimas, skanūs 
Gintaro valgyklos pietūs ir 
gera nuotaika.

Pensininkai ir svečiai ma 
loniai kviečiami dalyvauti.

J.B.
♦ ♦ ♦

ŽAIBO TINKLININKAI 
IRGI NESNAUDŽIA
Paskutiniu metu nemažai 

skaitėte apie pagyvėjusią 
Clevclando LSK Žaibo spor 
tinę veiklą, ypatingai apie 
aktyvius krepšininkus. 
Tinklinio pasaulyje, veikla 
taipogi nėra apsnūdusi. 
Tinklinį vadovauja Vitas 
Čyvas. Kaip žinote, vyrų 
tinklinio komanda pereitų 
metų vasarą dalyvavo IV-se 
Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynėse Lietuvoje. Vyrų 
komandos treneris yra Leo
nardas Kedys, o kapitonas - 
Paulius Kijauskas. Pastebi
mas suaktyvėjimas ir mote
rų tinklinyje. Veikia mote
rų A ir B komandos. A ko
mandos vadovė yra Eglė 
Laniauskienė. Neseniai su
siorganizavo ir moterų B 
komanda, kuriai vadovauja 
Daina Tatarūnienė.

Žaibo Co-Ed komanda 
(komandoje žaidžia 4 vyrai ir 2 
moterys) dalyvavo Grcatcr 

Clcvcland Vollcyball Associa- 
tion lygoje, Opcn Division. Ši 
lyga turėjo 2 sezonus. Ru
dens sezonas užsibaigė 
prieš Kalėdas, kur žaibiečiai 
laimėjo 2-trą vietą. Žiemos 
sezonas tik ką užsibaigė. 
Žiemos lygos reguliariame 
sezone Žaibas užėmė 2-trą 
vietą.

Dėl čempionato žaidė 4 
pirmos reguliaraus sezono 
komandos vieno minuso 
(Single elimination) sistema.

Balandžio 13 d., žaibie
čiai pusfinalyje nugalėjo 3- 
čios vietos komandą H.A.B., 
pasekme 2:0. Finalinėse 
rungtynėse, balandžio 20 d., 
Žaibas įveikė kito pusfina
lio laimėtojus, Diggers ko
mandą 2:0 (15:3; 15:7) ir ta
po lygos čempionais. Iš vy
rų, šioje komandoje žaidė 
Leonardas Kedys (treneris),

Paulius Kijauskas (kapito
nas), Vytas Apanavičius, 
Vitas Čyvas, Marius La- 
niauskas, ir Linas Vaitkus; 
iš moterų - Rūta Maželytė, 
Jane Gužauskaitė ir L San- 
ders. Eglė Laniauskienė 
žaidė tik rudens sezone.

Žaibo moterų B koman
da dalyvauja Euclid Recrea- 
tion Dcpartment pavasarinė
je lygoje, kurios sezonas dar 
neseniai prasidėjo.

42-se Š. Amerikos lietu
vių sporto žaidynėse, š.m. 
gegužės 8-10 d.d., Toronte, 
tinklinyje užsiregistravo da
lyvauti Žaibo vyrų, moterų 
A ir moterų B komandos. 
Šiose žaidynėse Žaibą dar 
atstovaus vyrų A, vyrų B ir 
jaunučių D krepšinio koman 
dos ir po keletą dalyvių kėg 
liavime, raketbole, lauko te
nise ir šachmatuose, viso 
apie 60 sportininkų kontin
gentas. amb

♦ ♦ *

AR ILGAI GYVENA 
EUROPIEČIAI?

Į šį klausimą atsako Jung 
tinių Tautų Sekretoriato ne
seniai išleistas "Demografi
jos metraštis" (Dcmographic 
Yearbook).

Jame pažymėtina, kad 
Švedijos vyrų vidutinė gyve 
nimo trukmė (1987 m. duo
menimis) - 74 metai. Jie 
Europoje gyvena ilgiausiai. 
Pasaulyje juos pralenkia tik 
japonai, kurių vidutinė gy
venimo trukmė - 75 metai. 
Mūsų žemyne po švedų ei
na islandai (73 metai).

Švedijos moterys gyve
na 6 metais ilgiau negu vy
rai. Jų vidutinė gyvenimo 
trukmė - 80 metų. Europo
je su jomis lygiuojasi tik is- 
landės, prancūzės, taip pat 
Šveicarijos, moterys irgi 
gyvenančios vidutiniškai 80 
metų.

Sovietų Sąjungoje vyrų 
gyvenimo trukmė - tik 64 
metai(1986 m. duomeni
mis).

Socialinę pažangą, kultu 
rą, sveikatos apsaugą ir me
dicinos mokslo pasiekimus 
gerai apibūdina kūdikių mir 
tingumo rodiklis. Jis ma
žiausias Japonijoje (iš tūks
tančio naujagimių miršta tik 
5,4), Švedijoje (5,8), Suo
mijoje (5,9), o didžiausias - 
Rumunijoje (22,5) bei Alba 
nijoje - (23,3).

Algimantas Krygeris

Skaitykit ir piatinkit

FOR SALE B Y OWNER
Beverly Hills area

4 Bedroom brick bungalow 
ASKING $95,900 
CALL 951-3322

♦ ♦ ♦

• DIRVA • 1992 m. balandžio 30 d.

PARENGIMAI
• GEGUŽES 5, 12, 19 ir 26 d. 

7:30 v.v. Dievo Motinos parapijos 
auditorijoje šokių pamokos ir bali
niai šokiai.

• 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 Clcve- 
lando Pabaltiečių Komitetas

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

• LIEPOS 12 d. šv. Jurgio para
pijos Gegužinė. Parapijos sodyboje 
11:30 vai.

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

• RUGPI0ČIO 2 d. - sekmadie
nyje 12-ą valandą popiet LKVS 
"RAMOVĖ" Clevelando skyrius 
rengia gegužinę prie ežero - Beach- 
land parke, 17815 Canterbury Rd. 
Cleveland.

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

Šimto svarų;
79 centai už svarą lengvesniems siuntiniams. 

Jokių, papildomų priemokų!
Pasiteiraukite dėl skubiau pristatomų maisto 

siuntinių
Greitai pristatomi pinigai Lietuvoje doleriais.

Galite užsisakyti video aparatūrą tinkančią naudoti 
Lietuvoje.

atlanta «
639 East185th Street

Euclid, OH44119
Telefonas (216) 481-0011

Dirbame: antr.- penkt. nuo 9 v.r, iki 5 v.v., šeštad 
nuo 9 v.r. iki 2 v. popiet

11 psl.
• 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
vclando 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 
"RAMOVĖ" Clevelando skyrius 
rengia Lietuvos Kariuomenės 
Šventės minėjimą Lietuvių Namuo
se - Clevclande.

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

NATIONAL TRAVEL
& TOURS

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

KELIONĖMS l LIETUVĄ IR l 
KITAS PASAULIO SALIS

SKAMBINKITE
RITAI STAŠKUTEI 

932-6100
(12-15) Į

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delta E., William J. Sr.,

Lietuvių Kredito Kooperatyvas 
767 East 185tti Street 

Cleveland, Ohlo 44119

481-6677
William J. Jakubs Jr. ir
Barbaro Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuoto/ai

936 (ast 185th Street, Clenlaml. Olio 44119
Tel (216| 5311110

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio 
valandoje* Didele aikštė automobj. 

liams pastatyti.

* RITA MATAS - Broker - G.R.I. - C.R.A.

Matas r e alto rs NORMLS

16021 MARCELLAROAD 
CLEVELAND, OH 44119 

(216) 486-2530

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas

2412 CEDARVVOOD ROAD
PEPPER PIKE, OH 44124 

(216) 473-2530



DIRVA
įvykiu kronika

MIRĖ 
JUOZAS 

STEMPUŽIS 
Dirvą baigus paruošti ga 

vome pranešimą, kad penk 
tadienio vakare mirė Juo
zas Stempužis, Clevelando 
lietuvių ir šio miesto visuo
meniniam bei kultūriniame 
gyvenime giliai įleidęs šak
nis.

Velionis ilgai sirgo ir he- 
roiškai nepasidavė nepagy
domai vėžio ligai, dar vis 
rūpestingai atlikdamas Tė
vynės Garsų radio vedėjo 
pareigas.

Plačiau apie velionį se
kančiam Dirvos numeryje.

SIMBOLINIS VLIKO 
SEIMAS VILNIUJE

Simbolinis VLIKo užda
rymo seimas įvyks Vilniuje 
1992 m. gegužės m. 30-31 
d. Seimas yra globojamas 
Lietuvos vyriausybės. •

Didelė Amerikos lietu
vių grupė (apie 110 asme
nų) vyksta į seimą ir, ta pa
čia proga, aplankyti Lietu
vą.

Pirmoji grupė išvyksta 
gegužės 25 d.

* * *
VLIKO ISTORIJA

VLIKo valdyba įpareigo 
jo dr. Algirdą Budreckį pa
rašyti VLIKo istoriją. Dr. 
Budrcckis jau parašė chro
nologišką VLIKo veiklos 
pažvalgą, kurią pristatė val
dybos nariams papildyti ar 
pataisyti.

♦ ♦ ♦

GENOCIDO PARODA 
IŠSIŲSTA I LIETUVĄ
Pilypo Naručio vadovau

jama komisija, susidedanti 
iš ALTO atstovų: Stasio 
Briedžio ir Juozo Leko, iš
siuntė genocido parodą į 
Lietuvą - Lietuvos valsty
bės muziejų. Taip pat kartu 
buvo išsiųsta ir Dr. K. Erin- 
gio biblioteka į Vilniaus bi
blioteką. Jei paroda laiku 
atvyks į Lietuvą, tai yra pa
prašyta, kad ji būtų išstatyta 
Vilniuje, simbolinio VLIKo 
uždarymo seimo metu.

* * *

TAUTOS FONDO 
SUVAŽIAVIMAS

Metinis Tautos Fondo 
suvažiavimas įvyksta New 
Yorkc Kultūros židinyje 
1992 m. gegužės 2 d. Šia
me suvažiavime yra numa
tyta svarstyti įstatų pakeiti
mą, pritaikant Tautos Fondą 
tolimesnei veiklai. Įstatų 
pakeitimas buvo apsvarsty
tas 1992 m. kovo 28 d. 
VLIKo valdybos posėdyje 
kartu su Tautos Fondo at

stovais ir principiniai buvo 
sutarta ką ir kaip reikia pa
keisti. Visi Tautos Fondo 
nariai kviečiami dalyvauti.

♦ ♦ ♦

CHICAGOJE ILGĄ 
LAIKĄ 

gyvenusio ir čia mirusio 
komp. Vlado Jakubėno mi
nėjimas bus Kaune gegužės 
24 dieną. Į šį minėjimą 
vyksta Amerikoje veikian
čios VI. Jakubėno draugijos 
pirmininkas Edvardas Šu- 
laitis. Praėjusių metų gruo
džio mėnesį toks minėjimas 
buvo jo gimtinėje - Biržuo
se, o po to Kompozitorių 
Namuose Vilniuje. Tais 
minėjimais Lietuvoje rūpi
nasi VI. Jakubėno draugijos 
skyrius Vilniuje, kuriam va
dovauja muzikologė Rita 
Nomicaitė.

* * *
ANTANAS VALIULIS, 

iš Los Angeles CA. mokė
damas metinę prenumeratą, 
ir šiais metais atsiuntė $50 
auką. Tai paskatino pažiū
rėti į jo kartotekos kortelę. 
Ir štai kas įrašyta nuo 1986 
metų.

1986 - $60 auka; 1987 - 
$50; 1988 - $50; 1989 - 
$50; 1990 - $75; 1991 - 
$50 ir 1992 $50. Taigi per 
7 metus - $385 gražaus prie 
do. Štai kokie tie mūsų skai 
tytojai, kurie padeda galą su 
galu suvesti ir lietuvišką 
spaudą išlaikyti.

* * *
MARGUČIŲ IR ŠIAUDŲ 
PAVEIKSLŲ PARODA 

Balzcko Lietuvių Kultū
ros muziejuje, Chicagoje, 
vyksta liaudies menininkės 
Uršulės Astricnės margučių 
ir šiaudų paveikslų paroda. 
Paroda skirta pažymėti po
nios Astricnės artėjančiam 
aštuoniasdešimtmečiui ir 
jau dvidešimt penkerius me
tus nenutrūkstančioms jos 
kasmetinėms Velykų margu 
čių marginimo pamokoms. 
Nuo 1967 m. muziejus orga 
nizuoja šias pamokas, ku
rias U. Astrienė dabar prave 
da kartu su kelių kartų šei
mos nariais.

Paroda tęsisi iki gegužės 
mėnesio galo. Ją galima ap
lankyti kasdien nuo 10 vai. 
ryto iki 4 vai. po pietų. 
Penktadieniais iki 8 vai. va
karo.

♦ ♦ ♦

LOS ANGELES ALTO 
METINIS 

SUSIRINKIMAS 
Sekmadienį, balandžio 

12 d. sušauktam ALTO me
tiniam susirinkime dalyva
vo 23 organizacijų atstovai.

Pirmininkas Antanas Mažei 
ka susirinkumui pirminin
kauti pakvietė Feliksą Ma- 
saitį ir sekretorę Daivą Če
kanauskaitę. Visi praneši
mai pirimti ir patvirtinti plo 
jimu.

Kontrolės komisijos 
pirm. Algis Raulinaitis pa
dėkojo iždininkui Ramūnui 
Bužėnui už tvarkingai veda
mas knygas. Susirinkimas 
dėkojo valdybai, o ypatin
gai darbščiąjam pirmininkui 
Antanui Mažeikai už įdėtą 
darbą ir didelį rūpestį.

Jono Petronio pasiūlyta, 
susirinkimo paprašyta val
dyba sutiko pasilikti sekan
čiai kadencijai.

Valdybos sąstatas: pirmi 
ninkas Antanas Mažeika, vi 
cepirmininkai Vytautas Šeš
tokas, Tadas Dabšys ir Dai
va Čekanauskaitė, sekretorė 
Elena Gedgaudienė, iždinin 
kas Ramūnas Bužėnas, iždo 
sekretorius Simas Kvečas.

Revizijos Komisija - Al
gis Raulinaitis, Jonas Petro
nis ir Juozas Dzenkaitis.

* * *

PETRO VAIČIŪNO 
komedija "Patriotai" pirmą 
kartą Chicagoje bus parody
ta gegužės 17 d. 3 vai. p.p. 
Jaunimo Centre. Šį pasta
tymą rengia Chicagos "Vai
dilutės" teatras, o jį režisuo
ja iš Klaipėdos atvykęs re
žisierius Povilas Gaidys. 
Bilietai jau gaunami Vaznelių 
krautuvėje, 2501 W. 71 St.

♦ ♦ ♦

REKORDINIAI ŠARŪNO 
MARČIULIONIO 

KREPŠIAI
Mūsiškis Šarūnas Mar

čiulionis, žaidžiantis už 
Golden Statė "Warriors" 
profesionalų krepšinio ko
mandą, vis gerina savo įmes 
tų krepšių rekordus. Kovo 
17 d. Seattle, WA. įvykusio 
se rungtynėse prieš vietos 
"Sonic" penketuką, Šarūnas 
įmetė 30 taškų (iki tol jis 
daugiausia buvo pelnęs 29 
taškus), o kovo 28 d., išvy
koje žaidžiant prieš New 
Jcrsey komandą, jis sumetė 
net 35 taškus, kas yra tikrai 
išskirtinis pasiekimas, nes 
tiek krepšių nepadaro ir 
NBA lygos senbuviai, tuo 
tarpu Šarūnas žaidžia dar tik 
trečią sezoną.

San Francisco apylinkių 
amerikiečių spauda (ją gau
nu ten gyvenančio priete- 
liaus Vytauto Bikulčiaus dė

ROMAS PŪKŠTYS,
Transpak firmos sąvininkas, 
vėl vyksta į Lietuvą. Pinigai 
pervedami doleriais, pasieks 
jūsų artimuosius gegužės m. 
gale. Prašome atsiskaityti iki 
gegužės 19 d. Taip pat 
galite užsakyti AUTOMOBI
LIUS.

TRANSPAK, 
2638 W. 69th ST., 

CHICAGO, IL. 60629. 
Tel, 312-436-7772

MIRĖ VERONIKA SUTKIENĖ
(1900-1992)

Veronika Jasinauskaitė - Sutkienė mirė 1992 m. kovo 
11 d. Kreuznach, Vokietijoje. Velionė - našlė Gen. St. 
pulkininko Viktoro Sutkaus, mirusio 1989 m. gruodžio 28 d.. 
Abu, Viktoras ir Veronika Sutkai, palaidoti Huttenfeldo kapi
nėse, netoli Vasario 16 gimnazijos, kurios dosnūs rėmėjai jie 
buvo daugelį metų.

Viktoras ir Veronika Sutkai taurios lietuviškos asmeny
bės, išskirtinai dideli išeivijos lietuvių organizacijų, jų veiklos 
rėmėjai, filantropai. Lauktina platesnė jų teiktosios paramos 
apžvalga, studija.

Paskutiniais metais Veroniką ir Viktorą Sutkus globojo, 
jų ūkinius reikalus tvarkė, iš Lietuvos atsikviesti jų giminai
čiai. Štai med. gydytoja Vida Sabaliauskienė, Veronikos 
Sutkienės krikšto duktė, taip apibūdina Sutkus:. "Jie buvo 
nepaprastai taurios sielos žmonės, begaliniai mylėję Lietuvą, 
iki mirties tikėję šviesia Lietuvos ateitimi ir visą savo turtą 
testamentu palike Lietuvos nepriklausomybės, tautos, Vilies, 
Vydūno fondams. Savo namus ir garažą užraše Vasario 16 
gimnazijai, Vokietijoje...

Testamento vykdytoju išskirtas Andrius Šmitas, Vasario 
16 Lietuviu gimnazijos direktorius.

ka, kuris nepraleido nė vie
nų "Warriors" komandos 
namuose žaidžiamų rungty
nių) daug rašo apie mūsiš
kio Šarūno vis gerėjantį žai
dimą. Ji taip pat nekartą pa
žymėjo trenerio Don Nelso
no neigiamą atsiliepimą 
apie kai kuriuos teisėjus, ku 
rie kažkodėl prieš Šarūną 
yra nusistatę ir nešvilpia 
jam daromų aiškių baudų, 
tuo tarpu jam dažnai skiria 
visai neužtarnautas baudas. 
Taip pat rašoma, kad kai ku 
rie teisėjai Šarūną pravar
džiuoja "rusu" ir pan.

Ypatingai buvo šiltas 
Inos Bertulytės-Bray atsiųs
tas rašinys iš Seattle "Ti- 
mes" dienraščio, kovo 18 d. 
laidos. Jame žurnalistas 
Glenn Nelson labai draugiš
kai atsiliepia ne lik apie Ša
rūno žaidimą, bet ir pažymi 
visas jo pastangas pagelbėti 
Lietuvos krepšiniui, net duo 
damas istorinių žinių apie 
buvusią Lietuvos okupaciją.

Ina Bray, siųsdama ilgą 
aprašymą iš amerikiečių 
spaudos teigia: "Štai kaip 
rašo mūsų Seattle spauda 
apie Šarūną. O tas viskas 
yra "Gerosios valios" žaidy
nių laikų aidai, kuomet tų at

PADĖKA
A. A.

RIMUI KUBERTAVICIUI

mirus staiga Lietuvoje, dėkojame Visiems 
pareiškusiems mums užuojautą žodžiu, raštu ir 
spaudoje. Jūsų jautri paguoda lengvina mūsų 
sielvartą

Nuliūdę
Sesuo Dalia Kubertavičiūtė - Maurukienė

(U.S.A.), 
žmona Dr. Aldona; sūnūs Ramūnas ir Arnas 
su šeimomis • (Lietuvoje)

Mečys Valiukėnas

siliepimų apie Lietuvą daug 
būdavo. Dabar, kuomet už 
mėnesio pas mus atvyks Lie 
tuvos irkluotojai, vėl žurna
listas Glenn bus pasiruošęs 
savo plunksną Lietuvos 
naudai panaudoti".

E. Šulaitis

SAULĖLEIDŽIO 
SONETAI

A.a. Stasio Santvara pas
kutinė poezijos knyga, išleis
ta Vilties Draugijos, įrišta j 
kietus viršelius ir sukrauta 
Dirvos redakcijoje.

Knyga parduodama po 
lū.OOdol. ir gaunama šiuo 
adresu: DIRVA 

19807 CHEROKEEAVE. 
CLEVELAND, OH. 44119

BILIETAI l
TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

ŠVENTĘ 
ir jos banketą jau gaunami 
Gift Intemational - Vazne
lių prekyboje Chicagoje, 
arba paštu: Lithuanian Folk 
Dance Festival 2713 West 
7 lst St. Chicago, IL. 60629.

Šventės bilietai yra po 
$10.00, $15.00 ir $20.00 
asmeniui, o banketo bilietai 
po $35.00 Čekius rašyti 
"Lithuanian Folk Dance 
Festival" vardu.
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