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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

SUNKUS KELIAS 1 
TĖVYNĘ

Šį aktualu straipsnį mums, 
kurie norime atstatyti Lietuvos 
pilietybę, "Lietuvos Aidas" 
paskelbė š.m. spalio 26 d. Ja
me išdėstyta ką reikia tuoj pa
daryti, kad pilietybės atstaty
mas nebūtų stabdomas ir tei
siniais ir administraciniais ne
aiškumais. Jį čia ir perspaus
diname. Red.

Tėvynės sąjungos me
morandumas dėl Lietuvos 
pilietybės klausimų.

1991 m. gruodžio 5 d. 
priimtas Lietuvos Respubli
kos Pilietybės įstatymas ligi 
šiol nėra tinkamai įgyven
dinamas. Be to, jame yra 
neaiškumų, o Vyriausybės 
aktai bei įstatymo įgyvendi
nimo taisyklės tuos neaišku
mus dar padidino. Todėl 
daug kitose šalyse gyvenan
čių lietuvių, turinčių Lietu
vos pilietybės teisų, susidu
ria su įvairiais sunkumais, 
kuriuos dažnai dar padidina 
valdininkų nepaslaugumas, 
prasta įstaigų veikla.

įstatymo 17 straipsnyje 
aiškiai nurodyta, jog visi 
lietuvių kilmės asmenys, 
gyvenantys kitose valstybė
se, turi teisų į Lietuvos pi- 
lietybų ir gali gauti atitinka
mą šios teisės patvirtinimo 
dokumentą. Su tokiu doku
mentu jie vyksta į Lietuvą ir 
iš Lietuvos be vizų ir gyve
na čia nevaržomi Imigraci
jos įstatymo reikalavimų.

Ši teisė ligi pastarojo 
meto pažeidžiama, įstatymo 
nesilaikoma, neteisėtai rei
kalaujama vizų ir mokesčio 
už jas, nors Vyriausybės 
1992 m. kovo 39 d. nutari
me buvo numatyta išduoti 
teisės į Lietuvos pilietybų 
išsaugojimo pažymėjimus. 
Tačiau daugybė asmenų, 
turinčių Lietuvos pilietybės 
teisų, ligi šiol neturi atitin
kamo dokumento, kuris at
stotų neterminuotą vizą. Ši 
asmenų kategorija (turintys 
teisų į pilietybų, tačiau dėl 
kurių nors priežasčių atide- 
dantys jos įgyvendinimą ar
ba dar nespėju, dažnai ne 
dėl savo kaltės, to padaryti) 
- apskritai pamiršta ir net 
neminima 1993 m. rugpjū
čio 23 d. Vyriausybės pri
imtose "Lietuvos Respubli
kos piliečių dokumentų ren
gimo ir nagrinėjimo taisy
klėse".

Keblumų žmonėms su
sivokti sudaro tai, kad pai
niojamos penkios skirtingos 
(1) pilietybės suteikimo - 

gavimo, (2) pilietybės teisės 
pripažinimo, (3) tos teisės 
įgyvendinimo, (4) pilietybės 
atstatymo bei (5) jos grąži
nimo sąvokos ir procedūros. 
Atitinkamai - ir asmenų ka
tegorija. Trečioji yra pla
tesnė (buvų lietuvių kilmės 
piliečiai), iš to - neaišku
mai. Antroji, kaip minėta, 
egzistuoja tik įstatyme, ir be 
pažymėjimo niekas negali 
ja pasinaudoti; ketvirtoji nu
mato lengvatą lietuvių kil
mės asmenims (jiems nebū
tina nuolat gyventi Lietuvo
je ir atsisakyti kitos valsty
bės pilietybės), bet ši sąvo
ka ir kilmų įrodantys doku
mentai vėlgi neapibrėžiami. 
Taigi lengvatoje - naujas 
apsunkinimas, galimas biu
rokratinis varginimas. Pa
prasčiau būtų teikti šią leng
vatą visiems lietuviams, pa
sitraukusiems arba ištrem
tiems iš Lietuvos 1940 06 
15 - 1990 03 11 laikotarpiu, 
ir jų vaikams, kurie save 
taip suvokia, identifikuoja, 
pasisako esą lietuviai pilie
tybės atstatymo pareiškime. 
Apsisprendimas ir noras su
artėti su Tėvyne turėtų būti 
svarbesni už kilmės įrodi
nėjimus arba ginčijimus.

Penktoji kategorija ir 
Lietuvos pilietybės grąžini
mas jos atsisakiusiems tu
rėtų būti labiau diferenci
juoti, apibrėžti, nesupainio- 
jami su ketvirtąja - piliety
bų atstatančių užsienio lie
tuvių - kategorija.

Ši kategorija ir pilietybės 
atstatymo sąlygos apibūdi
namos įstatymo 18 straips
nio trečiojoje dalyje. Jos 
naują redakciją, kuri praple
čia pilietybų atstatančių 
asmenų ratą ir palengvina 
procedūrą, 1993 m. rugsėjo 
14 d. pateikė Seimo narys

(Nukelta į 2 psl.)

Vokietijos Prezidentas Richardas von Waiozekeris kalbasi su Vilniaus universiteto studentėmis apie 
mokslą ir ateities planus. "Lietu- -os Aido" nuotr.

M1

Vilniaus žurnalistų surengtame protesto mitinge buvo daug tokių plakatų, kurie kaltino vyr.ausybinę partiją 
už tai, kad nesuvaldo mafijinių sauvaliautojų, nes patys dalyvauja tuose nusikalamuose darbuose.

"Lietuvos Aido " nuotr.-

BALTIJOS SALYS STIPRINA 
POLITINĘ SĄJUNGĄ

Sekmadienį Taline pasi
baigusioje Baltijos asamblė
joje Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos parlamentinės dele
gacijos nutarė įkurti Baltijos 
Tarybą. Ji veiks remdamasi 
Baltijos asamblėja ir Balti
jos valstybių Ministrų Tary
ba, kuri taip pat kuriama.

Seimo pirmininko pava
duotojas Egidijus Bičkaus
kas Baltijos Tarybos įkūri
mą pavadimo vienu reikš
mingiausių Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos politinio gyve
nimo įvykių po nepriklauso
mybės atkūrimo. Padaryta 
tai, ką reikėjo padaryti dar

VOKIETIJOS PREZIDENTO DĖMESYS 
LIETUVAI

Kaip jau buvo pranešta, 
dviejų dienų oficialiu vizitu 
Lietuvoje viešėjo Vokietijos 
Prezidentas Richardas von 
Waiczekeris. Jis sakė, kad 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimas Vokietijoje buvo 

prieš 1940 metus, pasakė jis 
spaudos konferencijoje. 
Bičkauskas tikisi, kad Mi
nistrų Taryba pradės funk
cionuoti pavasarį. Jos nuo
statų projektus pateiks vy
riausybės, kurios taip pat 
pritarė šio organo įkūrimui. 
Bet jau dabar sutarta dėl 
Baltijos Tarybos Generali
nio sekretoriaus institucijos. 
Jos būstinė, tikriausiai, bus 
Rygoje. Taip pat Rygoje 
reziduos ir Baltijos asam
blėjos sekretoriatas. Jo va
dovas kol kas bus Latvijos 
atstovas.

sutiktas su dideliu susijaudi
nimu. Per oficialius susiti
kimus ir bendraudamas su 
Vilniaus universiteto senato 
nariais, kultūros ir meno 
darbuotojais. Prezidentas ne 
kartą pabrėžė Vokietijos ir

Lietuvos kultūrinio bendra- 
.darbiavimo rcikšmų.

Tačiau tiesioginio atsa
kymo į Lietuvai šiuo metu 
bene labiausiai rūpimą klau
simą - ar Vokietija atlygins 
nacių padarytą žalą - atsa
kymo Prezidentas nedavė. 
Jis sakė suvokiąs tos žalos 
mastą ir stengsiąsis ją atly
ginti humanitarine pagalba. 
Nepažadėjo Prezidentas ir 
įvažiavimo Lietuvos pilie
čiams į Vokietiją be vizų.

Atsakydamas į klausimą, 
koks Vokietijos požiūris į 
Karaliaučiaus srities demili- 
tarizavimą, VFR Preziden
tas pažymėjo, jog karinių 
jėgų koncentracija ten netu
ri perspektyvos.

♦ * *

NOVELĖS 
KONKURSO 
LAIMĖTOJAI

"Dirvos" novelės kon
kurso jury komisija - Julija 
Švabaitė - Gylienė, pirm., 
Genovaitė Modestienė, 
sekr. ir Juozas Žygas, spalio 
26 d., aptarusi ir išnagrinė
jusi visas atsiųstas noveles 
(7), vienbalsiai nutarė: Pir
mąją premiją skirti "Kąsnis 
juodai dienai" (K. Paberžis) 
ir antrąją "Nepažįstamų vai
duoklių žaidimai" (Haris).

Atidarius laimėtojų vo
kelius paaiškėjo: pirmosios 
premijos laimėtojas yra Ka
zys Simanonis iš Viekšnių, 
o antrosios Haroldas Pau
lius Subačius - taip pat iš 
Lietuvos studentas, dabar 
studijuojanti. Chicagoje.

Kol kas apie juos plates
nių žinių neturime.
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Girdėta iš Vilniaus
• SKRIAUDA UŽSIENIO LIETUVIAMS BUS ATITAISY

TA. Pilietybės įstatymo pataisa, leidžianti atstatyti Lietuvos 
Respublikos pilietybę išeivijos lietuviams, ne tiktai panaikintų 
didelę jiems padarytą skriaudą, bet ir padėtų pritraukti j Lie
tuvą nemažai kapitalo, pareiškė Seimo komitetų pirmininkai 
Kazys Bobelis ir Mindaugas Stakvilevičius., Jie sakė esą beveik 
tikri, kad Seimas artimiausiu metu priims tokią pataisą.

Pataisos projektai pateikti Seimui paskutinį spalio antra
dienį. Jau įvyko pirmasis svarstymas. Vienas jų, parengtas 
Seimo žmogaus ir piliečių teisių bei tautybių reikalų komite
to, teigia: "Lietuvių kilmės asmenys, turėję Lietuvos respub
likos pilietybę ir nuo 1940 m. birželio 15 d. iki 1990 m. kovo 
11 d. pasitraukę iš Lietuvos, gyvenantys kitose valstybėse ir 
jų vaikai, Lietuvos respublikos pilietybę atstato, raštu pareiš
kę Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai ar Lietu
vos Respublikos diplomatinėms įstaigoms užsienyje, kad jie 
yra Lietuvos Respublikos piliečiai, ir pateikia tai patvirtinan
čius įrodymus". Pataisos projektai bus svarstomi šį mėnesį.

Seimo komitetų vadovai spaudos konferencijoje apgai
lestavo, kad tokia pilietybės įstatymo pataisą Seimas pava
sarį atmetė. Prieš ją tada balsavo dešiniosios partijos, iš
skyrus tautininkų, ir socialdemokratai. Dabartinė Seimo 
opozicija pakeitė savo nusistatymą.

• KAIP BALTIJOS ŽALIU GYVENTOJAI PASITIKI PRE
ZIDENTAIS. įtakinga sociologinių tyrimų organizacija "Balti
jos tyrimai", į kurią įeina Lietuvos, Latvijos ir Estijos moksli
ninkai, paskelbė rugsėjo mėnesį darytos apklausos apie pa
sitikėjimą šių šalių Prezidentais rezultatus. Aukščiausią 
reitingą turi Algirdas Brazauskas ir Latvijos prezidentas 
Guntis Ulmanis. Jais pasitiki po 63 procentus apklaustųjų. 
Tačiau Ulmaniu nepasitiki tik 8 procentai, o Brazausku - 28. 
Estijos Prezidentas Lenartas Meris turi beveik po lygiai 
šalininkų ir priešininkų. Juo pasitiki 45 procentai respondentų, 
nepasitiki 39.

• ADMINISTRACINĖ-TERITORINĖ REFORMA: 10 
APSKRIČIU CENTRU IR 48- VALSČIAI? Lietuvoje vėl bus 
atkurtos apskritys ir valsčiai. Administracinės-teritorinės 
reformos darbo grupė, vadovaujama Klaipėdos universiteto 
rektoriaus profesoriaus Stasio Vaitekūno, pateikė projektą, 
pagal kurį numatoma sudaryti 10 apskričių. Su juo iš es
mės sutinka vyriausybė, Prezidenti patarėjai bei Seimo Sa
vivaldybių komiteto nariai.

Siūlomų apskričių dešimtukas atrodo taip:
VILNIAUS apskritis, į ją įeitų dabartiniai Vilniaus, Šalči

ninkų, Trakų, Širvintų, Ukmergės ir Švenčionių rajonai. 
KAUNO apskritis, jungianti Kauno, Jonavos, Kėdainių, Ra
seinių, Kaišiadorių ir Prienų rajonus. KLAIPĖDOS apskritis 
- Klaipėdos, Skuodo, Kretingos ir Šilutės rajonai bei Nerin
ga. ŠIAULIŲ apskritis - Šiaulių, Akmenės, Joniško, Pakruo
jo, Radviliškio ir Kelmės rajonai. PANEVĖŽIO apskritis - 
Panevėžio, Pasvalio, Biržų, Kupiškio ir Rokiškio rajonai. 
MARIJAMPOLĖS apskritis - Marijampolės, Vili; iviškio ir 
šakių rajonai. ALYTAUS apskritis - Alytaus, Lazcijų ir Va
rėnos rajonai. TELŠIŲ apskritis - Telšių, Plungė; ir Mažei
kių rajonai. TAURAGĖS apskritis - Tauragės, Šilą ės ir Jur
barko rajonai. UTENOS apskritis - Utenos, Anykščių, Mo
lėtų, Zarasų ir Ignalinos rajonai.

Dabartiniai rajonų centrai taptų valsčių centrais, prie jų 
dar prisidėtų Palanga, Neringa, Druskininkai ir Birštonas.

• LIETUVOS IR BALTARUSIJOS PREMJERAI SUSITA
RĖ DĖL VALSTYBINĖS SIENOS. Tarp Lietuvos ir Baltaru
sijos neliko jokių problemų dėl valstybinės sienos. Vienin
telis likęs ginčytinas sienos taškas buvo Adutiškio geležin
kelio stotis (geležinkelio linijoje, vedančioje iš Vilniaus į Vi
tebską) ir jai priklausanti 5,6 hektaro teritorija. Ji nuo šiol 
priklausys Lietuvos Respublikai. Baltarusijai savo ruožtu 99 
metams išnuomota "Belorusj” sanatorija Druskininkuose, jai 
priklausiusi nuosavybės teise, kol Lietuva buvo SSRS su
dėtyje.

šitaip susitarė Lietuvos ir Baltarusijos vyriausybinės de
legacijos, vadovaujamos Ministrų pirmininkų Adolfo Šleževi
čiaus ir Viačeslavo Kebičiaus per darbo susitikimą Vilniuje.

Baltarusijos delegacija palankiai sutiko Lietuvos 
sprendimą atidėti Baltarusijos gyventojams vizų režimo 
įsigaliojimo terminą iki sausio pirmos dienos. Visų kitų 
buvusių sovietų respublikų piliečiams toks režimas įvestas 
nuo šio pirmadienio.

Premjerai susitarė, kad Lietuva sudarys sąlygas atidaryti 
Baltarusijos atstovybę Klaipėdos uoste. Baltarusija pasiūlė 
savo investicijų plečiant šį uostą, ją domina galimybės per 
Lietuvą išeiti į Baltijos jūrą. Planuojama taip pat pasikeisti 
prekybos atstovybėmis.

Per susitikimą susitarta dėl Baltarusijos skolos Lietuvai - 
apie 10 milijonų JAV dolerių - už tiekiamą elektros energiją. 
Negaudama pinigų maždaug nuo gegužės mėnesio už jos 
eksportą, Lietuva buvo sustabdžius jos tiekimą į Baltarusiją 
Baltarusijos Ministras Pirmininkas pažadėjo per vio.ią, mėne
sį grąžinti susikaupusią skolą, dalį jos sumokant rubliais, o 
dalį JAV doleriais. , ,

E LT/ (Š. B. j

1993 m. L. Fondo taryba posėdžiauja. Iš kairės - Antanas Juodvalkis, dr. Antanas Razma, Marija 
Remienė, Alė Steponavičienė, dr. Ferdinandas Kaunas, Vytenis Kirvelaitis, Daina Kojelytė ir kiti.

SUNKUS KELIAS Į TĖVYNĘ
(Atkelta iš 1 psl.) 

V. Landsbergis, ir Tėvynės 
sąjunga remia šį pasiūlymą 
Lietuvos Seimui:

"(Pilietybę atstato) Lie
tuviai, turėję Lietuvos Res
publikos pilietybę arba teisę 
į ją ir nuo 1940 m. birželio 
15 d. iki 1990 m. kovo 11d. 
pasitraukę arba ištremti ir 
gyvenantys kitose valstybė
se, bei jų vaikai, raštu pa
reiškę Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministerijai 
arba Lietuvos Respublikos 
diplomatinėms įstaigoms 
užsienyje, kad jie yra lietu
viai, ir pateikę savo arba 
savo tėvų Lietuvos pilietybę 
patvirtinančius dokumentus. 
Jų atžvilgiu netaikomos šio 
straipsnio pirmosios dalies 
ir Pilietybės įstatymo 1 
straipsnio pirmosios dalies 
išlygos".

Minėtose Vyriausybės 
1993 m. rugpjūčio 23 d. tai
syklėse smulkiai reglamen
tuojami - pagal 1993 m. 
birželio 8 d. Seimo nutari
mą - požymiai, įrodantys, 
kad norintis gauti Lietuvos 
pilietybę tikrai nuolat gyve-

na Lietuvoje. Čia itin gausu 
prieštaravimų ir keistų kliū
čių - ypač asmeniui, juo la
biau lietuviui, norinčiam 
grįžti į Lietuvą ir joje įsi
kurti.
. Teisės į pilietybės išsau
gojimą pažymėjimui gauti 
asmuo turi pateikti penkis 
dokumentus, nors trys rei
kalaujamieji atspindi tris 
įstatymo numatytus atvejus 
ir aišku, kad reiktų tik vieno 
iš jų.

Visa tai būtina skubiai 
peržiūrėti palankumo ir pa
lengvinimo, o ne apsunkini
mo požiūriu.

Kartu Tėvynės sąjunga 
ragina Lietuvos Vyriausybę 
greičiau rengti ir siųsti pa
sus užsienyje gyvenantiems 
piliečiams, kurių daugelis 
yra senyvo amžiaus, ir vi
siškai atsisakyti muitų mo
kesčio dovanų siuntiniams į 
Lietuvą.

Tėvynės sąjungos poli
tinė taryba: V. Landsber
gis, A. Katkus, M. Laurin
kus, A. Stasiškis, G. Vag
norius. 1993 m. spalio 18 d.

VYTAUTO LANDSBERGIO ATSAKYMAI
l "BALTIC NEVVS" KORESPONDENTĖS KLAUSIMUS

Kl. Ar reikalinga į Lietu
vos Respublikos Konstituci
ją įrašyti, kad lietuviai, ne
priklausomai nuo savo gy
venamosios vietos yra neat
skiriama lietuvių tautos da
lis ir turi teisę į Lietuvos 
Respublikos pilietybę, kad 
Lietuvos valstybė rūpinasi 
savo užsienio tautiečių švie
timu?

Ats. Kas reikalinga dėl 
neatskiriamos tautos dalies, 
pasakyta jau Pilietybės įsta
tyme: kiekvienas lietuvis 
arba lietuvių kilmės asmuo 
turi teisę į Lietuvos piliety
bę, todėl gali atvykti į Lie
tuvą be vizos ir'gyventi joje 
čia ne pagal imigracijos įs
tatymą. Thigi jis traktuoja
mas kaip grįžęs namo, į Tė
vynę. Gaila, kad valdinin-

kai ligi šiol nelabai vykdė tą , 
įstatymą. Dabar pateikėme 
pataisą, kad ir Lietuvos pi
lietybės gavimas išeivių 
vaikams lietuviams būtų 
tvarkomas kaip pilietybės 
atstatymas pagal išsaugotą 
teisę. Švietimo pagalba tau
tiečiams užsienyje Lietuvos 
valstybė turi rūpintis ir be 
naujų referendumų, jai sa
vaime suprantama pareiga.

Kl. Ar Jūsų Sąjunga yra 
už tai, kad kuo daugiau už
sienio tautiečių grįžtų gy
venti ir verstis į Lietuvą? 
Jeigu užt tai kokius įstaty
mus ir, poįstatyminių aktų 
paketą siūlytumėte priimti?

Ats.: Be abejo, taip. 
Kiek įstepgdamas, ir pats 
nuolat raginau, kviečiau į 
Lietuvą. Įstatymus reikia

tiesiog vykdyti, neprasima
nant biurokratinių kliūčių - 
tai liečia jau kai kuriuos 
poįstatyminius Vyriausybių 
aktus, ir apie tai kalbama 
Tėvynės Sąjungos 1993 m. 
spalio 18 d. memorandume. 
Jame paskelbta ir mano pa
taisa dėl pilietybės atstaty
mo užsienio lietuviams, ku
rią pateikiau Seimui šios 
sesijos pradžioje. Iš įstaty
mų dar reiktų įdėmiai per
žiūrėti turto grąžinimo įsta
tymą.

Kl. Jūsų nuomonė dvi
gubos pilietybės klausimu.

Ats. Jokiu būdu negali
me vartoti tokios formuluo
tės, nes tada mums tuoj pri
mes analogiškai dvigubus 
Rusijos ir Lietuvos ar pana
šius piliečius, dar panorės 
juos "ginti". Kas kita, kad 
lietuviams, kurių vienintelė 
kilmės žemė yra Lietuva, 
taikėme ir dabar dar siūlo
me praplėsti tam tikrų leng
vatų. Jie - 1918-1940 m. 
Lietuvos piliečiai ir piliečių 
vaikai (kai kas siūlo jau ir 
vaikaičius) - turėtų atstatyti 
turėtą Lietuvos pilietybę be 
didesnių apsunkinimų...

Kl. Ar reikėtų įstatymą 
"Dėl Lietuvos Respublikos 
piliečių nuosavybės į išliku
sį nekilnojamą turtą atstaty
mo tvarka ir sąlygos" papil
dyti straipsniu, leidžiančių 
grąžinti nekilnojamą turtą 
Lietuvos Respublikos pilie
čiams, nuolatos negyvenan
tiems Lietuvoje? Kokias 
šio įstatymo pataisas siūlytų 
Jūsų Sąjunga?

Ats. "Nuolatinio gyveni
mo" nuostata yra užsilikusi 
iš sovietinių laikų. Ji svar
bi, tiesa, nepiliečių, o vis 
dėlto nuolatinių Lietuvos 
gyventojų atžvilgiu, apibrė
žia jų statusą ir teises, tačiau 
netaikytina piliečiams. Gali 
žmogus gyventi pusmetį 
Lietuvoje, kitą pusmetį už
sieniuose, ir čia svarbu tik 
piliečio pareigų atlikimas - 
mokesčiai, kitos prievolės. 
Tegu!turi ir turto, ir su juo 
susijusių prievolių.
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Šimtmečio sukaktis -

BEVEIK UŽMIRŠTOMS 
KRAŽIŲ ŽUDYNĖMS 

Juozas Žygas

Šiemet lapkričio 22-23 d. 
suėjo, beveik nepaminėtas, 
Šimtmetis nuo Kražių sker
dynių. Mano rašiniai iki 
patenka į skaitytojų rankas, 
jau yra 2 -3 savaičių. Vistik 
rašau "beveik nepaminėtas", 
kadangi įvairūs minėjimai ir 
renginiai, per naktį neatsi
randa. O tokį įvykį, vistik 
reikėjo deramai paminėti. 
Jau esu praeityje minėjęs, 
kad išeivijoje jaučiamas 
nuosmukis, kadangi nėra 
diriguojančios rankos. O 
Lietuvoje, sunku tikėtis, kad 
dabartinė vyriausybė išdrįs
tų tokią sukaktį, valstybiniu 
mastu minėti. Jeigu nėra 
paraginimo iš viršaus - tai 
niekas ir nevyksta.

Kuomet aukščiausiame 
poste yra kalbama, apie 
"naujus baltus puslapius" 
Lietuvos - Rusijos santy
kiuose, labai jau netiktų, 
juos kraujo dėmėmis atžy
mėti. Be to, kitakalbiai, ku
rie yra dabartinės vyriausy
bės rūpestis, galėtų dėlto 
užsigauti, tad kam senas 
skriaudas minėti! Todėl, 
kam knaisiotis po praeitį. 
Taip besiknaisiojant, gali 
užeiti noras ir į KGB bylas, 
jeigu jos dar nesunaikintos, 
pasižiūrėti. Kam to reikia! 
Kam reikia skausmą savyje 
nešioti ir apie jį kalbėti? 
Nes yra žinoma, kad skaus
mas gali į neapykantą pa
virsti. O tai jau būtų nege
rai - gali geriems kaimyni
niams santykiams pakenkti. 
Tad ir bandoma, viską užtu
šuoti ir paslėpti. Tokiu bū
du ir okupacija jau nebėra 
minėtina. Brazauskas pa
vyzdį jau davė, pavadinda
mas: "Perijodas, kuomet bu
vome Sovietų sąjungos su
dėtyje".

Kadangi kiti galbūt ne
minės, tad turime sugrįžti į 
tuos laikus, kuomet žemai
čiai krauju, savo bažnyčią 
gynė. Tame jų pasipriešini
me galime įžiūrėti ir tauti
nio atgimimo pradžią. Juk 

tai buvo jau dešimtmečiui 
praėjus, po "Aušros" pirmo
jo numerio pasirodymo. 
Šiaip ar taip, Kražiai davė 
pradžią lietuvių aktyviam 
pasipriešinimui. Jeigu iki to 
momento buvo kovojama 
tik už lietuvišką žodį, tai da
bar jau buvo pradėta kovoti 
už savo teises ir jų reika
lauti.

Apie caro vyriausybės 
norą bažnyčią uždaryti, kra- 
žiečiai žinojo iš anksto. 
Gubernatoriui ir pačiam ca
rui buvo pasiųsta daugybė 
prašymų, bet atsakymų ne
buvo gauta. Tad buvo apsi
prasta su mintimi, savo šven
tovę ginti. Tuomet jau buvo 
ir pogrindžio spauda, kuri 
įsijungė į kovą prieš admi
nistraciją. "Žemaičių ir Lie
tuvos apžvalga" taip rašė: 
"Apskelbiu jums, Lietuvei 
ir žemaiezei, idant isz laiko 
žinodami, galėtumite pasi
saugoti. Susirinkite į tą vie
tą isz visų Lietuvos kampų 
ir užkampių ir laukite tai 
valandai ateinant, o atbraz
dėjus maskoliams stovėkite 
tvirtai, isz savo kūnų pada
rykite sieną, per kurią be
dievei negalėtų įsilaužti, o 
jeigu reiktų galvą padėti, tai 
už tikėjimą ir tėvynę, ar 
begali būti geresnis smertis 
už ką?"

Kaip matome, panašus 
scenarijus pasikartojo ir 
sausio 13-tąją kuomet lietu
viai žuvo, bet nesitraukė. Ir 
vienu ir kitu atveju, sukilo 
Rusijos ir pasaulio viešoji 
nuomonė. Toks caro vy
riausybės elgesys, buvo vi
suotinai pasmerktas.

KražieČius nemokamai 
ginti stojo, geriausi Rusijos 
advokatai. Caro valdžia nu
sigando, nes pajuto, kad jų 
kėdės braška. Lietuviai tos 
sukeltos bangos padrąsinti, 
daugiau malonių nebeprašė, 
bet pradėjo kelti reikalavi
mus.

Iškilo pirmieji autonomi
jos reikalavimai, kražiečiai
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ANTILITUANIZMO 
MANIFESTACIJA VILNIUJE

Antanas Dundzila

Jau 1991 m. DIRVOJE 
rašiau, kad mums reikia 
naujo žodžio. Reikia "anti- 
lituanizmo" sąvokos, angliš
kai - "antilithuanic". Ple
čiant šią sąvoką Latvijai ir 
Estijai, galėtų būti ir "anti- 
baltic" žodis. Šis žodis 
reikštų bet ką, kas atrodytų 
prieš tų tautų ar žmonių in
teresus.

Tiek amerikiečių spau
doje tiek televizijoje neretai 
sutinkame, ypač juodosios 
rasės ir žydų visuomenės 
atstovų, pareiškimus, kurie 
nuskamba kaip koks viešas 
kaltinimas visiems, kurie tik 
nepritaria tos visuomenės 
dalies norams. Jų komenta
toriai sako, kad toks ar toks 
elgesys, pasakymas, laiky
sena, straipsnis ar knyga yra 
"rasistinio" arba "antisemiti
nio" pobūdžio. Angliškai 
sakoma "racist" arba "anti- 
semitic". Šie terminai yra 
taip paplitę ir tokie efektingi, 
kad aš nelinkiu niekam, kad 
ir paprastame pokalbyje, 
gauti rasisto ar antisemito 
etiketę. Leksikoje šie du 
terminai neturi sau lygių: 
angliškieji antinazi, anti- 
communist, unamcrican, 
antiabortion, anticlcrical, 
antichristian ir kiti panašūs 
savo svoriu neprilygsta ra
sizmui ir antisemitizmui.

Gi antilituanizmo, anti- 
baltizmo terminų nėra. 
Vardan lygybės, jie privalė
tų egzistuoti. Juk ir lietu
viai ir latviai ir estai ne tik 
yra, bet ir buvo įvairiose 
gyvenimo aplinkybėse nio- 
kiojami, terorizuojami, kali
nami, jodomi ir žeminami.

*****
1994 liepos 6-10 d.d. 

Vilniuje ruošiamas simpo
ziumas, pavadintas "Lietu
vių ir žydų santykiai pirmo
je XX-o amžiaus pusėje." 
Šiuo metu dar neaišku, kas 
simpoziumą rengia, kieno 
pinigais, iš kur ši iniciatyva. 
Nepatikrintomis žiniomis, 
rengėjų tarpe figūruoja ir 
Lietuvos Mokslų akademi
jos Istorijos institutas. Ta
čiau jo programa jau nu
matyta.

Konferencijoje bus skai
tomi referatai tokiomis te
momis: 

veltui nežuvo. Jų auka pri
sidėjo prie to, kad po de
šimtmečio Rusijos miestuo
se, liejosi kraujas ir nusi
gandusi caro valdžia, žadėjo 
įvairias nuolaidas. Nors 
Lietuva autonomijos dar ne
gavo, bet buvo atgauta 
spauda ir, palyginti, plačios 
teisės lietuvių kalbai ir 
veiklai. Tad kražiečių krau
jas - nebuvo veltui pralie
tas!

"Holokaustas Lietuvoje, 
istorinė perspektyva."

"Kaltinimai, neigimai ir 
revizionizmas: populiarioji 
istorija, politika ir holo
kaustas Lietuvoje."

"Holokaustas Lietuvoje 
ir kolektyvinės atsakomy
bės problema."

"Holokausto pradžia 
Lietuvoje."

"Holokausto Kaune pir
mosiomis nacių okupacijos 
dienomis istorinis įvertini
mas."

"Lietuvos žydų sunaiki
nimas II-jo Pasaulinio karo 
metu."

"Antisemitizmas lietuvių 
aktyvistų fronto ideologijo
je."

"Žydai sovietinės Lietu
vos valdžioje 1940 -1941."

"Ambrazevičiaus vyriau
sybė ir žydai."

Čia visų paskaitų pava
dinimų nesuminėsime, bet
gi, žinant bendrą žydų nu
sistatymą lietuvių atžvilgiu 
bei kai kurių paskaitininkų 
skelbtus darbus, jų pavadi
nimai grąsina antilituaniz- 
mu. Taip pat paminėtina, 
kad tokios konferencijos 
paskaitos nukreips dėmesį 
nuo sovietų bei sovietinių 
kolaborantų nusikalstamo 
pobūdžio darbų dokumen
tavimo.

Gerbiant žodžio laisvę ir 
tiesos vertę, jokiu būdu ne
galima oponuoti šių, kaip ir 
beveik jokių kitų, temų na
grinėjimui. Gerbiant tas 
laisves, tad negalima prie
šintis diskusijoms apie abor
tus, kriminalinius nusikalti
mus, narkotikus, sovietų bei 
nacių terorą, komunizmo 
padarytą žalą, LDDP ideo
logines bei materialines 
šaknis sovietiniame komu
nizme ir Lt. Tačiau, pama
čius šio simpoziumo tema
tiką ir paskaitų pavadini
mus, negalima nestatyti kai 
kurių klausimų. Štai, žiups
nelis jų:

Šiais laikais nepaprastai 
vargstančioje, bet bandan
čioje atsikurti Lietuvoje, ar
gi taip jau neatidėliotinai 
svarbi ši problema pačiai 
Lietuvai, Izraeliui ar mūsų 
išeivijai? Kodėl gi tada ne
siimama gvildenti, visiškai 
neištirtos, sovietų vadų ir 
kolaborantų slėptos lietuvių 
tautos naikinimo istorijos? 
Kuo Lietuvai ypatingesni ar 
svarbesni lietuvių - žydų 
santykiai už lietuvių - len
kų? Jei į šiuos klausimus 
tinkamo atsakymo nėra, tai 
pagrįstai galima įtarti, jog 
čia slypi tendencingas anti- 
lituanizmas ir nieko kito.

Kodėl kaupiamas dėme
sys tik į antisemitizmą, į žy
dų kilmės žmonių holokaus-
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tą, paliekant nuošalyje anti- 
lituanizmą ar, dar geriau, iš 
vis žmogaus teisių bei gy
vybių tragišką likimą oku
puotoje Lietuvoje?

Keliose temose užsimi
nus žydų padėtį sovietų 
okupacijos metu, paskaitų 
pavadinimuose nieko neran
dame apie lietuvių padėtį 
tos pačios okupacijos laiku. 
Ar tai ne antilituanizmo 
bruožas?

Lietuva II-jo pasaulinio 
karo metu turėjo du priešus: 
nacius ir sovietus. Organi
zuota lietuvių rezistencija 
veikė ir prieš vokiečius ir 
prieš sovietus. Tačiau žydų 
kilmės žmonės nedalyvavo 
Lietuvos piliečių sukurtoje 
rezistencijoje, ypač prieš so
vietus. Lietuvių rezistenci
joje nežinome nė vienos žy
diškos pavardės, o tai yra 
gana ryški solidarumo gy
venamajam kraštui, Lietu
vos pilietinės atsakomybės 
stoka. Matyti Lietuvos ne
priklausomybė okupacijų 
metais žydų kilmės asme
nims nerūpėjo. Tai aiškus 
antilituanizmas liętuvių 
laisvės interesų atžvilgiu. Iš 
konferencijos temų pavadi
nimų nematau, kad šis anti
lituanizmo bruožas bus na
grinėjamas.

Esminė šio straipsnio iš
vada yra ši: atrodo, kad ruo
šiama konferencija gali būti 
antilituanistinio pobūdžio.

Amerikoje viešėdamas 
prezidentas Brazauskas mums 
kalbėjo: "... pastatykime 
didelį kryžių ir ten pa
laidokime stribus ir partiza
nus, užmirškime tą reika
lą..." Nors su tokiu teigimu 
aš nesutinku, tačiau ši kon
ferencija tokio kryžiaus irgi 
nestato ir bendroje duobėje 
antrojo karo aukų nelaidoja.

Antra, ar bet koks skai
tytojas galėtų įsivaizduoti 
panašaus pobūdžio, bet an
tisemitinę konferencija Iz
raelyje? Gi Vilniuje, aiškiai 
antilituanistinė konferencija 
yra ruošiama.

Pagal Pasaulio lietuvių 
bendruomenės žinias, šių 
metų pabaigoje pasirodys 
pirmasis daugiatomės Lietu
vos kančių istorijos tomas. 
Reikia manyti, kad ši leidi
nių serija tinkamai doku
mentuos lietuviams rūpimus 
okupacijų klausimus, kurie 
šiandieną yra nustumti į ša
lį, bet kurie dar šiandieną 
lietuvių tautai yra kruvini, 
šilti, tebegaruoja. Pirmojo 
tomo pasirodymo proga tik
tų Vilniuje surengti plačios 
apimties, bent savaitę trun
kančią konferenciją, kurioje 
būtų išsamiau gvildenamos 
dar neužgijusios ar - imant 
pavyzdį iš žydų laikysenos 
- niekada neužgydomų 
skriaudų žaizdos. Reikia 
manifestacijos, kuri matytų 
istoriją savomis akimis, be 
tarptautinio antilituanizmo 
akinių. (!993-X-26)
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OHIO LIETUVIU GYDYTOJU 
DRAUGIJOS METINĖ ŠVENTĖ

S.m. spalio 24 d. sekma
dienį Clevelande įvyko 
Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos suvažiavimas. 
Diena pradėta Mišiomis 
Dievo Motinos bažnyčioje. 
Jas už mirusius O.L.G. Dr- 
jos narius aukojo klebonas 
kun. G. Kijauskas, SJ., pa
moksle atžymėdamas kilnią 
gydytojų profesinę veiklą.

Vidurdienį Lietuvių Na
mų konferencijų menėje 
draugijos nariai susirinko 
posėdžiui. Pirmininkavo 
Dr. Algis Skrinska, sekreto
riavo Dr. Nelė Juškėnienė. 
Dr. A. Skrinska pristatė da
lyviams svečią iš Lietuvos - 
Dr. Valerijų Špikalovą, ku
ris šiuo metu svečiuojasi 
Clevelando Klinikos onko
loginiame skyriuje. Be pa
taisų priimtas Dr. J. Šontos 
perskaitytas 1992 m. suva
žiavimo protokolas. Dr. A. 
Skrinska, apžvelgdamas pra
ėjusius metus, paminėjo ge
gužinę Dr. Alg. Čepulio so
dyboje, kur daktarai Gold- 
berg ir DeStefano pasakojo 
įspūdžius iš lankymosi Lie
tuvoje.

Šių metų $1000 kultūri
nė premija buvo paskirta 
muz. Ritai Kliorienei. Susi
kaupimu pagerbtas š.m. 
sausio mėnesį miręs Dr. 
Stp. Sviderskas. Iždininkas 
Dr. Vyt. Maurutis pranešė 
apie dr-jos iždą. Revizijos 

O.L.G. Dr-jos pirmin. Dr. A. Skrinska: "štai Rita mūsų tarpe"...
G. Juškėno nuotr.

komisijos vardu kalbėjo Dr.
J. Skrinska ir Dr. G. Matie
nė. Apie Amerikos Lietu
vių Gydytojų S-gos porei
kius kalbėjo Dr. J. Šonta. 
Kartu sustota ties ateities 
veiklos tęsimu. Vienbalsiai 
sutarta dar gyvuoti.

Slaptu balsavimu O.L.G. 
Dr-jos valdybon išrinkti: 
Dr. Algis Skrinska, Dr. Dai
nius Degesys, Dr. Vytautas 
Maurutis, Dr. Juozas Šonta 
ir Dr. Vitoldas Gruzdys. Jie 
artimiausiame posėdyje pa
siskirstys pareigomis. Re
vizijos komisijon išrinkti: 
Dr. Giedrė Matienė, Dr. 
Viktoras Stankus ir Dr. Al
fonsas Kisielius.

Čiurlionio menėje buvo 
pietūs, kuriuose skaitlingai 
dalyvavo dr-jos narių šei
mos, muz. Ritos Kliorienės 
giminės ir bičiuliai. Kultū
rinės 37-sios premijos su
teikimo aktą perskaitė Dr. J. 
Šonta. Dr. Dainius Degesys 
atpasakojo solinezantės Ri
tos Kliorienės nueitą kelią. 
Nuo Nerijos studenčių an
samblio jaunatviškai pa
skleistų dainų, Grandinėlės 
orkestro, iškylių jos vedamo 
DM bažnyčios choro kon
certų šiame krašte ir Kana
doje bei dainų švenčių, mes 
visados girdėjome Ritos 
Kliorienės vedamus lietu
viškos dainos aidus. Kuk
liai atsiliepė Rita į visus 
sveikinimus, o svečiai su
giedojo jai - Ilgiausių Me
tų!

Jausminga malda į susi
rinkusius prieš vaišes prabi
lo kun. G. Kijauskas, SJ.

Visiems pasisotinus ir 
atsigaivinus, svečias iš Lie

tuvos - Dr. Valerijus Špika- 
lovas papasakojo apie medi
cinos padėtį Lietuvoje ir at
sakė į gausius svečių klausi
mus.

Vos prieš 3 savaites grį
žęs iš Lietuvos, Dr. V. Mau
rutis pabėrė įspūdžių pynę iš

Dr. V. Maurutis, muz. R. Kliorienė ir Dr. D. Degėsys kultūrinės premijos įteikime. G. Juškėno nuotr.

Solinezantė Rita savo tėvų tarpe, už jų Dr. D. Degėsys, dešinėje Dr. A. Skrinska, 
Dr. N. Juškėnienė, Dr. J. Šonta ir Dr. V. Maurutis. G- Juškėno nuotr.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS REZOLIUCIJOS
1. Suvažiavimas ragina 

JAV lietuvių visuomenę ak
tyviai tęsti 1940 m. pradėtą
ją veiklą. Ta veikla dabar 
yra taip pat reikalinga kaip 
ir prieš 53 metus.

Kol JAV-ose gyvens są
moningi lietuviai, tol čia 
bus reikalinga ALT - juos 
vienijanti ir jų reikalus at
stovaujanti organizacija.

2. Dabartiniai ALTO 
tikslai yra:

Tęsti ir stiprinti JAV vy
riausybės įtaigojimą šiais 
atžvilgiais: nepriklausomos 
Lietuvos saugumo, ekono
minio gerbūvio Lietuvoje 
kėlimo, etnografinių Lietu
vos sienų apjungimo.

Teikti Lietuvai visoke
riopą paramą jai demokratė- 

savo viešnagės. Ir jis sulau
kė klausimų. Visi pobūvio 
dalyviai įsitraukė į praneši
mus, papildydami juos savo 
išgyvenimais. Tėvynės 
meilė jeigu ji tikra, nepra
puola nei gyvenant arti, nei 
toli. Ponia Izabelė Stankai- 
tienė sujungė visų mintis, 
pabrėždama: "Lietuva yra 
mums gražiausia, visų mūsų 
laimė ir likimas!" Ger.J. 

jant, vykdant ekonomines 
reformas, apsivalant nuo 
bolševikinio palikimo.

Ginti JAV lietuvių inte
resus Lietuvoje, ypač dėl 
pilnateisės pilietybės atsta
tymo, nuosavybės atgavi
mo, muitais nevaržomos 
humanitarinės pagalbos 
Lietuvai teikimo, JAV lietu
vių investicijų Lietuvoje ap
saugos.

Remti bendros pabaltie- 
čių organizacijos JBANC’o 
darbus JAV-ose ir Lietuvoje 
bei dėti ypatingas pastan
gas, kad Rusijos kariuome
nė būtų išvesta iš Latvijos ir 
Estijos.

Siekiant Pabaltijo valsty
bių saugumo ir Rytų Euro
pos stabilizacijos, reikalauti 
Rusijos kariuomenės išve
dimo iš Karaliaučiaus (Kali
ningrado) srities ir tos sri
ties pilnos demilitarizacijos.

Siekiant tolesnio Lietu
vos demokratėjimo ir ūkinių 
reformų sėkmingesnio įgy
vendinimo, raginti Lietuvos 
vyriausybę remti visų par
tijų ir sąjūdžių koaliciją.

3. Padėka JAV preziden
tui W. Clintonui už jo pa
galbą išvedant Rusijos ka
riuomenę iš Lietuvos ir pas

tangas išvesti Rusijos kariuo
menę iš Latvijos ir Estijos.

4. Padėka kongresmenui 
R. Durbinui už pagalbą iš
vedant Rusijos kariuomenę 
iš Lietuvos bei jo pastangas 
patvirtinant pataisą prie 
ekonominės pagalbos Rusi
jai įstatymo, siejant jį su 
Rusijos kariuomenės išvedi
mu iš visų Pabaltijo valsty
bių.

5. Suvažiavimas dėkoja 
ALTO Centro ir skyrių val
dyboms už jų nenuilstamą 
darbą ir visiems aukotojams 
už finansinę paramą ALTO 
tolesnei veiklai.

Suvažiavimas įvyko 1993 m. 
spalio 30 d. Chicagoje. Rezo
liucijų komisija: pirmininkas 
- Kostas Burba, nariai: Vy
tautas BilduSas, Viktoras 
Naudžius, dr. Povilas Švar
cas, dr. Jonas Valaitis.

♦ ♦ ♦

PARDUODU trijų kam
barių butą Kuršių Nerijoje, 
Juodkrantės mieste I-mame 
aukšte, 63 kv.m. bendro ploto, 
kopos papėdėje 100 metrų iki 
jūros, kaina 28.000 dol.

Vytautas Šymanskis 
tel. (01261) 16821 
Fax (003707) 229208.
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KŪRYBA IR MOKSLAS
GERA PRADŽIA - 

PUSĖ DARBO
Vincas Trumpa

Ką tik į mano rankas pa
kliuvo neseniai Lietuvoje 
pasirodęs visais atžvilgiais 
įspūdingas leidinys Lietu
vos gyventoju genocidas. 
Tai tik pirmas tomas, 
apimąs 1939-1941 metus 
(Vilnius, 1992, 803 p.). Už 
tai esu dėkingas p. Jonui 
Jurkūnui, Lietuviu tautinio 
kultūros fondo pirmininkui. 
Tas Fondas, kartu su Audra 
Misiūniene ir Kataliku šal
pos fondu yra minimi kaip 
pagrindiniai šio leidinio me
cenatai, ypač aprūpinę lei
dėjus kompiuteriais, be ku
rių tokio leidinio parengi
mas būtų beveik neįmano
mas. Kad tas didelis ir nau
dingas darbas galėtų būti 
tęsiamas, turėtų atsirasti ir 
daugiau mecenatų ir vyriau
sybės paramos.

Genocidas yra labai nau
jas žodis. Jo nežinojo nei 
senovės graikai, nei romė
nai, nors jis sudarytas iš 
graikų kalbos žodžio gcnos- 
gentis, rasė, ir lotynų kalbos 
- ceadere - žudyti. Tas žo
dis atsirado tik po II pasau
linio karo, beveik tik išim
tinai ryšium su nacinės Vo
kietijos planu fiziškai sunai
kinti žydų ir kai kurias kitas 
(čigonų) tautas Vokietijoje ir 
jos okupuotuose kraštuose.

Niekados pavergtųjų li
kimas nebuvo labai lengvas. 
Iš čia ir garsusis posakis vae 
victis (vargas pralaimėju
siems). Tačiau gal niekados 
nugalėtojai nebuvo tokie 
žiaurūs nugalėtųjų atžvilgiu, 
kaip II pasaulinio karo metu 
ir po jo. Čia turiu galvoje 
ypač Sovietų Sąjungą. Įdo
mu, kad žymus žydų kilmės 
prancūzų filosofas, vėliau 
tapęs kataliku, Henrikas 
Bcrgsonas (Henri Bergson, 
1859-1941), studijuodamas 
doros šaltinius ir religiją, 
jau 1932 m. spėjo, kad "gali 
ateiti toks laikas, jog neliks 
nei ženklo tų, kurie bus nu
galėti". Tą jo pranašystę 
mini Valentinas Gustainis 
savo atsiminimuose "Nuo 
Griškabūdžio ligi Pary
žiaus" (Vilnius, 1991, 131 p.).

Gerai, kad Niurnbergo 
teismas, o vėliau ir Jungti
nės tautos savo 1948 m. pri
imtoje Genocido konvenci
joje pasmerkė buvusius ir 
būsimus karo nusikaltėlius. 
Tačiau, kadangi stalininė 
Sovietų sąjunga ir tame teis
me ir'pasirašant’šia kon
venciją sėdėjo ne teisiamo
jo, bet teisėjo kčdcjc, reikia 
laikyti tai tikra, teises ir riet 

istorijos perversija. Nors 
Stalino nusikaltimai prieš 
visas pavergtas tautas ir pa
čią rusų tautą gal ir nebuvo 
grindžiami rasiniu pagrindu, 
tačiau jie buvo tokie ne
žmoniški ir palietė tokias 
plačias žmonių mases, daž
nai visiškai nekaltas (moti
nas, vaikus, ligonis, senus 
žmones), kad juos negalima 
kitaip pavadinti, kaip bai
siuoju genocido vardu. Aiš
ku, Lietuva nebuvo vienin
telė to stalininio genocido 
auka.

tt lt lt

Nuo pat Sąjūdžio pra
džios buvo susidomėta sta
lininio rėžimo nusikaltimais 
okupuotoje Lietuvoje. Jau 
1988 m. vasarą buvo suda
ryta Komisija stalinizmo 
nusikaltimams tirti, iš ku
rios vėliau išsivystė Repre
sijų Lietuvoje tyrimo cent
ras prie akademinio Filoso
fijos, sociologijos ir teisės 
instituto. Šiuo metu to Cen
tro garbės pirmininkas yra 
prof. Julius Juzeliūnas, o jo 
mokslinė vadovė Teresė Bi
rutė Burauskaitė. Centras 
yra sudaręs planą maždaug 
ligi 1997 m. surinkti ir 
paskelbti visą medžiagą, 
susijusią su tais nusikal
timais per visą sovietinės 
okupacijos laikotarpį. Nu
matomi išleisti 6 tomai. 
Daug medžiagos jau surinkta.

Šio serijinio (tęstinio) 
leidinio pirmąjį tomą paren
gė B. Burauskaitė, M. Pil- 
kienė, V. Radušis ir V. Vo
syliūtė. Įvado redaktorius 
L. Gadcikis. Greičiausiai 
tai jauni žmonės, dirbą labai 
rimtą darbą. Užtat, man at
rodo, jie be reikalo slepia 
savo pilnus vardus (o gal ir 
gimimo datas) tituliniame 
šio leidinio puslapyje. Da
bar net neaišku, ar B. Bu
rauskaitė yra ta pati Teresė 
Birutė Burauskaitė, kuri yra 
RLT centro mokslinė vado
vė. Iš viso, reikėtų atsikra
tyti tuo netikusiu papročiu 
pasitenkinant tik vardo ini
cialais. Gal kada ir buvo tik 
vienas J. Basanavičius, šian
dien tikrai yra daugiau nei 
vienas J. Marcinkevičius.

tt II tt

Šis stambus veikalas su- 5 t v .
sideda iš trijų dalių: įvado, 
genocido aukų vardyno ir 
priedų. Be abejo, pyti svar
biausia dalis - vardynas (1- 
781 p'.). Teisingai autoriai 
sako, kad jis toli gražu nėra 
pilnas, nors jame telpa siau
bingas 28.816 žtnohių skai-

■ ■■ ■ ■- / ' ■ 

čius! Ir tai tik per pirmuo
sius sovietinės okupacijos 
metus! Bandžiau patikrinti 
savo artimų giminių ir drau
gų vardus, buvusius to tero
rizmo aukomis, ir galiu pa
sakyti, kad šiame leidinyje 
pateikti duomenys yra tiks
lūs ir teisingi. Manau, kad 
bent mūsų vyresniųjų kar
toje vargu atsiras kas, kuris 
šiame genocido aukų vardy
ne nesuras artimo giminės 
ar draugo pavardės ir vardo. 
O ką bekalbėti apie sekan
čius tomus.

Sudarydami tą vardyną 
autoriai naudojosi jau se
niau paskelbta medžiaga 
(ypač Leonardo Kerulio rū
pestingai sudarytu "Išvež
tųjų lietuviu sąrašu", Chica
go, 1981 m.) ir labai gau
siais iš anketų, laiškų ir ar
chyvų surinktais duomeni
mis. Darbas tęsiamas to
liau, ir reikia tik palinkėti 
gero vėjo ir ištvermės.

n tr tt

Dar keletas žodžių dėl 
įžangos ir priedų. Aš trupu
tį abejoju, ar istorikas Anta
nas Tyla bus visiškai teisus, 
apibūdindamas vadinamų 
koloborantų (komunistų, 
komjaunuolių ir kitų) vidinį 
nusiteikimą, sakydamas, 
kad jie "puolė nuolankiai 
tarnauti okupantui" ir kad 
jiems terūpėjo išlikti nepa
liestiems ir "ant tautos aukų 
susikurti gerovę" (X p.). 
Gal pradžioje tokių iliuzijų 
ir būta, bet jos greitai išga
ravo. O ir to rėžimo iltys ne 
iš karto pasirodė. Įdomu, 
kad prof. A. Tyla tokius ko
laborantus vadina sektantais 
("sekta"). Ne vienas galvo
tas žmogus bandė surasti 
panašumo tarp stalininio 
komunizmo sistemos ir baž
nyčios, spėliodami, kad jei 
Kristus savo karalystę būtų 
norėjęs įgyvendinti šioje 
žemėje, ir Jis būtų nuėjęs 
Lenino keliais. Verta prisi
minti ir Dostojevskio legen
dą apie Didįjį inkvizitorių.

Reikia sutikti su prof. J. 
Juzeliūno mintimi, kad 
"blogis privalo būti įvardin
tas" (XII p.). Tik reikėtų 
neišleisti iš akių, kur buvo 
to blogio šaltinis. Būtų di
džiausia klaida to blogio 
Šaltinio ieškoti pačioje Lie
tuvoje ar kituose Sovietų 
okupuotuose, kraštuose. 
Įdomu, kad ruošdama savo 
pirmuosius masinio trėmi
mo iš Lietuvos planus Mas
kva "pasiūlė" ano meto Lie
tuvos "liaudies vyriausybei" 
kreiptis su prašymu į ją, kad 
ji sutiktų priimti "perkelia
muosius" į savo teritoriją. 
Žiūrėk, kokie mes geručiai 
ir nekalti avinėliai, mes tik 
tenkiname jūsų prašymą. O 
kas išdirbo tokią plačią

"liaudies priešo" sampratą, 
kas parengė trėmimų ins
trukcijas ir kas jas vykdė, 
jeigu ne Raud. armijos ka
riai.

Iš viso ieškant kaltininkų 
galbūt verta prisiminti di
džiojo XIX a. humanisto 
Viktoro Hugo mintis apie 
teisėjus ir budelius: ne bu
delis yra kaltas dėl pasmerk
to žmogaus mirties, bet tei
sėjas. Gal ir per daug mūsų 
žmonių buvo budeliai, bet 
jokiu būdu jie nebuvo tei
sėjai. Didysis teisėjas sėdė
jo Maskvoje, ir tu nei ne
bandyk jo neklausyti. Ne
būsi budelis, būsi jo auka.

Gerai, kad tie įžanginiai 
straipsniai pateikti ir anglų 
kalba. Ypač svetimam skai
tytojui bus įdomi ir naudin
ga A. Anušausko ir V. Vo
syliūtės studija apie geno
cido dokumentus ir represi

Bostono žinios
PRADĖTAS KULTŪRINIS 

SEZONAS
Ruduo - tai ne tik naujų 

mokslo metų, bet ir naujo 
kultūrinės veiklos sezono 
pradžia. Bostono ir apylin
kės lietuviai tokį kultūrinės 
veiklos naują sezoną pradė
jo spalio 23 d. Miltone su
rengtu koncertu, kurio pro
gramą atliko mergaičių cho
ras "Pastoralė" iš Lietuvos, 
iškviestas Nekaltai Pradėto
sios Marijos seserų vienuo
lijos iš Putnam, CT. tos vie
nuolijos veiklos 75-rių metų 
sukakčiai paminėti. Choras 
atliko įvairią, įdomią ir pa- 

‘ trauklią programą, į kurią 
įėjo religiniai kūriniai, lie
tuvių kompozitorių origina
lūs darbai ir mūsų liaudies 
dainos.

Chorui vadovauja Nijolė 
Jautakienė-Stankutė, o jo 
chormeistre yra Salvinija 
Jautakaitė. Choras suorga
nizuotas 1979 metais, taigi, 
dar bolševikmečio teroro 
metu. Jis yra sėkmingai 
koncertavęs daugelyje šalių.

Po koncerto užklaustas, 
komp. Jeronimas Kačinskas 
pareiškė, kad choras yra 
aukšto lygio, gerai paruoš
tas, pajėgus atlikti sudėtin
gesnę ir sunkesnę progra
mą, negu jis koncerte pasi
rodė.

Viešint Lietuvoje maloniai kviečiame 
apsilankyti akcinės bendrovės "Vilkas" kailinių 
gaminių parduotuvėse Kaune: 
Vilniaus g-vė 46. (Senamiestyje) tel. 222760. 
Raudondvario pi.' 101, (Vilijampolėje) tel 269108

Čia Jūs nebrangiai galėsite nusipirkti vaikiškų, 
moteriškų bei vyriškų gražių ir praktiškų natūralių

failinių gaminių.

jų mechanizmą 1940-1941 
m. (XIV-XLII p.). Gaila, 
teduota jo santrauka anglų 
kalba. Gaila taip pat, kad 
dar vis gerokai tebešlubuoja 
toji anglų kalba. Vargu 
1814-1815 m. Vienos kon
greso nutarimus galima pa
vadinti "political garbage" 
(prof. A. Tyla čia kalba apie 
"politinį sąvartyną"). Ar 
negalima tokiam darbui pa
naudoti gausius išeivių kal
bų žinovus. Nepamirškime, 
kad blogas vertimas blogai 
atestuoja ir patį originalą.

Prieduose pateikiamas 
platokas bibliografinis sąra
šas (795-803 p.). Labai nu
stebau neradęs jame tokio 
svarbaus šiuo klausimu vei
kalo, kaip dr. J. Pajaujo - 
Javio "Soviet genocide in 
Lithuania". Manyland 
Books, Ine., New York, 
1980, 246 p./.

Organizuojant koncertą, 
Nekaltai Pradėtosios Mari
jos seserims daug padėjo 
vietos lietuvių kultūrinės or
ganizacijos, pirmoje eilėje 
LB Bostono apylinkės val
dyba, vadovaujama Aido 
Kupčinsko. Po tokio gra
žaus kultūrinio sezono ati
darymo laukiama daugiau 
panašaus kultūrinio pobū
džio renginių.

Minėjimas - koncertas
Šiemet sukanka 75-ri 

metai nuo Lietuvos kariuo
menės sukūrimo. Šios reikš
mingos sukakties minėjimą 
Bostono ir apylinkės lietu
viams ruošia Bostono ramo- 
vėnai, vadovaujami Marty
no Dapkaus. Minėjimas 
vyks lapkričio 21 d. Į jį at
vyks Montrealio lietuvių 
vyrų kvartetas. Jis minėji
mo dieną 10 vai. 30 min. 
ryto šv. Petro lietuvių para
pijos bažnyčioje So. Bosto
ne giedos per Šv. Mišias už 
žuvusius dėl Lietuvos lais
vės, o 1 vai. po pietų So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos trečio aukšto salėje to 
minėjimo antroje dalyje - 
iškilmingame susirinkime 
atliks meninę programą.

P. V.
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BUVAU LIETUVOS 
GUSARAS

(Karo Tarnybos Prisiminimai)
Antanas Grinius

(Tęsinys iš praėjusio numerio)

Pulkui išžygiavus į baž
nyčią mes valėme išvietę. 
Plovėme, šlavėme ir smėliu 
išbarstėme. Po tokios pa
mokos daugiau iš mūsų ne
atsirasdavo nenorinčių eiti į 
bažnyčią. Visi kaip vienas 
eidavome. O eiti buvo sma
gu ir malonu. Pats pirmasis 
eidavo gusarų pulko orkes
tras, kuris grieždavo links
mus maršus, o pulkas pas
kui jį. Su muzika einant ir 
pats ėjimas buvo lengvas. 
Gatvės šonuose, kuria pul
kas žygiuodavo prisirink
davo daug žmonių ir žiūrė
davo į gražiai žygiuojančius 
gusorua.

Iškrėsdavo mums dar ir 
kitokių triukų. Arklių valy
mas tiek įkyrėjo, kad mes 
pradėjome pavydėti mūsų 
kaimynystėje esantiems ka
ro policijos kariams. Jie 
sekmadieniais nueidavo į 
bažnyčią, o iš jos grįžę, visą 
dieną laisvi buvo. Skaitė 
knygas, rašė laiškus ar ką 
nors kitą darė. O mums gu- 
sarams, šventė ar šiokia die
na - darbas tas pats. Ruoša, 
ruoša ir dar karta ruoša. 
Tris kartus per dieną. Ark
lius valyti ir juos prižiūrėti 
reikia.

Atsirado eskadrone gud
ruolių ir jie pradėjo mus ra
šinėti į Karo policiją. Vieną 
vakarą vienas gudruolis 
šaukia: - Vyrai, kas norite į 
Karo policiją? Ir kas gi į ją 
nenorės! Atsirado daug no
rinčių. Prisirašė ilgą sąrašą 
ir pinigų už patarnavimą 
prisirinko, o į karo policija 
iš jų nei vienas nebuvo per
keltas.

Tarnaujant kariuomenėje 
atėjo ir 1928 metai ir tų me
tų vasario 16 diena. Tą die
ną buvo didelė šventė. Lie
tuva minėjo savo nepriklau
somybės 10 metų sukaktį. 
Mes buvome laimingi, kad 
galėjome šioje šventėje da
lyvauti. Maistas buvo page
rintas ir priedo dar gavome 
visi po Lietuvos nepriklau
somybės dešimties metų su
kaktuvinį medalį.

Iš mano ankstyvesnių 
pasisakymų atrodo, kad mes 
nieko daugiau nesimokėme 
kaip tik vaikščioti, joti ir 
kariškų žinių (statutų). O 
ne! Mes išmokome per 
kliūtis šokti, rykštes kirsti, 
šaudyti ir dainuoti. Šaudyti 
iš šautuvų ir kulkosvaidžių.

Būdavo išjojame į Vilei
šio aikštę ir ten atnešamas 
ryšulys rykščių. Rykštės 
buvo kišamos į pastatytus 
stovus ir vaizdavo priešo 
galvas. Jojikas, zovada jo
damas pro tuos stovus, kar
du turėjo nukirsti rykštę. Ir 

kirsdavome mes tas rykštes!
Šokdavome su arkliu per 

kliūtis. Žinoma, tos kliūtys 
nebuvo tokios didelės ir jos 
neprilygo puskarininkių ar 
karininkų šokamoms kliū
tims.

Šaudymo pratybas atlik
davome: iš šautuvų - Eigu
lių šaudykloje, o iš sunkiųjų 
kulkosvaidžių - viename 
prie kelio slėnyje, netoli 6- 
jo forto. Šaudymo vietos tą 
dieną būdavo saugomos sar
gybinių, kad koks žmogus 
netyčia nepakliūtų į šaudy
mo areną, nebūtų sužeistas 
ar net užmuštas.

Dainavome irgi gerai. 
Išmokome, nes to reikalavo 
mūsų vadovybė. Ėjome 
kartą po ruošos į kareivines. 
Vedantysis eskadroną suko
mandavo "Daina". Ta daina 
neišėjo. Ir kagi? Gavome 
antrą komandą "Žąsies 
žingsniu marš". Na ir ėjo
me kaip tie žąsiukai į šonus 
krypuodami. Ėjome, ėjo 
me kol visi sušilome ir pa
vargome. Tik tada išgirdo
me komandą baigti žąsies 
žingsnį ir eiti normaliai. 
Bet ir vėl buvo paduota ko
manda "Daina"! Šį kartą 
rėkėme kiek kas galėjome. 
Ir daina skambėjo gerai. 
Dainavome taip, kad net vi
same pulko rajone skambė
jo. Žąsies žingsnis visus 
pataisė.

Prastūmėme žiemą, atėjo 
pavasaris ir su juo pasibaigė 
mūsų apmokymas. Prasidė
jo egzaminai. Egzaminavo 
ir tikrino mus iš visų daly
kų: sporto, rikiuotės, joji
mo, statutų-karo mokslo ži
nių. Po egzaminų sekma
dienį pulko rajone buvo 
įrengtas altorius ir ten atlai
kytos pamaldos. Bučiavo
me pulko vėliavą ir prisie- 
Hiiiinmiiiiiiiiutiiiiaiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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kerne būti geri kariai ir ginti 
tėvynę Lietuvą nuo visų jos 
priešų.

Tuo laiku Gaižiūnų po
ligonas dar nebuvo įrengtas. 
Sunkiųjų kulkosvaidžių es
kadronas šaudymo pratybas 
atliko Varėnos poligone. Į 
Varėnos poligoną vykome 
ir namo grįžome raiti. Nu
vykimas, gyvenimas kaime, 
tos pratybos ir grįžimas na
mo išblaškė mums tą vieno
dą ir nuobodų karių gyveni
mą.

Baigus naujokų apmo
kymą buvo skiriamas tam 
tikras skaičius gusarų į mo
komąjį, taip pat ir į ūkio es
kadronus. Tie eskadronai 
negauna naujokų ir į juos 
yra skiriami kareiviai tik po 
naujokų apmokymo.

Buvau nužiūrėtas į mo
komą eskadroną ir aš. Bu
vau aukštas laibas ir smul
kaus sudėjimo. Bet su tuo 
turniku sunkiai ėjosi. Mano 
viršininkai suabejojo mani
mi ir paliko eskadrone.

Gyvenime įvyksta kar
tais taip, kaip kad nei sapne 
nesi sapnavęs. Grįžus iš Va
rėnos poligono po keleto 
dienų kviečia mane į eska
drono raštinę. O jei kviečia, 
tai ką nors pasakys. Rašti
nėje randu ne tik mūsų es
kadrono vachmistrą, bet ir 
ūkio eskadrono vachmistrą. 
Ūkio eskadronui reikalingas 
raštininkas. Jiems duotas iš 
šio eskadrono žmogus-rašti- 
ninkas popieriuose nesusi
gaudo ir juose paklysta, 
kaip tankiame miške. Prieš 
išeidamas į kariuomenės 
tarnybą, dirbau valsčiaus sa
vivaldybės raštinėje ir tą pa
žymėjau registracijos popie
riuose. Vachmistrai šį faktą 
iškniso ir abu nusprendė, 
kad aš esu geriausias kandi
datas būti eskadrono rašti
ninku. - Ar nori eiti į ūkio 
eskadroną raštininku, pa
klausė mane mūsų eskadro
no vachmistras.

Taip, noriu atsakau. Da
bar jis mane pristato ūkio 
eskadrono vachmistrui ir šis 

kiek paklausinėjęs ir paeg
zaminavęs sako:

- Gerai, jūsų vachmis
tras tau parūpins dokumen
tus ir tu rytoj atvyksi pas 
mus ir pradėsi dirbti rašti
nėje.

- Gerai, - atsakau jam.
Rytojaus dieną gaunu 

reikalingus dokumentus ir 
nuvykęs prisistatau ūkio es
kadrono vadui. Senajam 
raštininkui leidžiama eska
drone pabūti - pasilsėti, o 
aš tuoj pradėjau dirbti rašti
nėje. Jis tik po keleto pra
leistų dienų buvo grąžintas į 
eskadroną, iš kurio aš buvau 
paimtas. Kitaip sakant, jis 
grįžo į eskadroną ir užėmė 
mano vietą. Kai žmogui se
kasi, tai sekasi.

Pulko įsakyme skelbia
ma pristatyti štaban tų gusa
rų sąrašus, kurie norėtų lai
kyti egzaminus raštininko 
nerikiuotės puskarininkio 
laipsniui įsigyti. Užsirašau 
ir tuos egzaminus lengvai 
išlaikau. Eskadrono vadas 
parašo pulko vadui raportą 
ir mane pakelia į jaun. pus
karininkio laipsnį. Kiek vė
liau pakelia ir į puskarinin
kio laipsnį.

Mokomasis eskadronas 
buvo priešais mūsų kareivi
nę. Aš raštinėje dirbu ir pro 
langą matau, kaip mano bu
vę draugai rikiuotėje koją 
muša, prakaituoja ir tą pus
karininkio laipsnį gal tik po 
šešių mėnesių gaus. O aš 
jau dabar puskarininkis. 
Mano antpečiai žiba, pa
puošti dviem sidabrinėmis 
juostelėmis.

Darbas lengvas, geras ir 
buvau labai patenkintas. 
Jaučiuosi toks laimingas, 
kad sunku ir aprašyti. Dir
bu, gyvenu ir miegu toje pa
čioje raštinėje. Atkrito ruo
ša ir nereikia arklių valyti. 
Jau ir valgyti į virtuvę bėgti 
ir ten eilėje stovėti nereikia. 
Kareivinės tvarkinys maistą 
iš virtuvės man parneša. O 
kai virėjui pasako, kad pie
tūs yra raštininkui, virėjas ir 
davinį geresnį įmeta, ir kau-
tiiifiiiiiiiimiiiiiiiiiNiiiiiiiiiimiiiiHmii 

šą riebesnės sriubos užpila. 
Gyvenu labai gerai. Nieko 
man netrūksta ir niekas man 
nerūpi.

Vieną popietę sėdžiu raš
tinėje ir dirbu. Atbėgo pas 
mane pulko štabo vachmist
ras ir duoda pipirų. Vakar 
iš Karo ligoninės grįžo gu- 
saras ir parsinešė maistaraš- 
tį, kad jis aprūpintas maistu 
iki birželio 5 dienos. Aš 
ėmiau ir priskyriau jį mity
bai nuo birželio 6 dienos. 
Pulko štabo vachmistras, 
gavęs tokį gusaro priskyri
mą, pats pas mane atbėgo ir 
pradėjo mane mokyti. Jo 
pamoką dar ir šiandien pri
simenu.

- Iki stalo, iki lango, iki 
suolo, iki, iki...iki. Reiškia 
to daikto dar nesiekia. Jei 
maistaraštyje yra pažymėta 
iki 5 dienos, tai reiškia 
penktai penktai dienai jis 
maisto ten negavo. Ir jį pul
ke mitybai reikia priskirti 
nuo birželio mėn. 5 dienos, 
bet ne nuo 6, kaip kad pri- 
skyrei. Tą vachmistro pa
mokymą labai gerai į galvą 
įsidėjau ir jo dar iki šian
dien nepamirštu.

"GYVOJI
ENCIKLOPEDIJA”

Dabar šiek tiek apie tą 
vachmistrą. Karininkai sa
kydavo: pulko vadas valdo 
pulką, o vachmistras Ribo- 
kas (vachmistro pavardė) 
valdo pulko vadą. Jis tar
nybon skirsto, pulko štaban 
išsišaukęs aprėkia. Jo kari
ninkai bijo daugiau kaip 
pulko vado.

Ribokas buvo karys sa
vanoris ir pulke tarnavo nuo 
pat jo susikūrimo. Jis ranka 
parašė ir išleido pirmąjį įsa
kymą pulkui. Atmintinai 
žinojo ne tik visus įstaty
mus, bet gerai žinojo ir kur 
jie padėti yra.

Labai sąžiningas, visa 
siela ir kūnu atsidavęs pul
ko tarnybai. Jį pulke kitaip 
nevadino kaip "Gyvoji enci
klopedija".

Jo prisirišimą pulkui ro
do kad ir šis mažas gyveni
mo nuotykis. Kartą P. Ri
bokas nuvažiavo į kaimą 
pas savo brolį atostogų. Pa
siima šautuvą ir išeina me
džioti. Sėdi ant kelmo, lau
kia zuikio ir galvoja apie 
pulką ir įsakymus. Begal
vodamas prisimena, kad 
kažkuriame dar neišleistame 
įsakymo projekte kabliukas 
padėtas ne toje vietoje, kur 
jis turėtų būti. Parbėga na
mo ir sako broliui:

- Vežk mane tuojau į 
stotį. Aš turiu greitai pulką 
pasiekti ir ten ištaisyti pulko 
įsakymo projektą. Atvykęs 
pulkan tuojau nubėgo šta
ban ir nustūmė tą nelaimin
gą kabliuką į jam prideramą 
vietą.

(Bus daugiau)



PRAHA PRAEITYJE 
IR DABAR

Henrikas Stasas

Čekoslovakija, kaip ir 
Lietuva, 1918 metais pa
skelbusi nepriklausomybę, 
greit iškilo kaip kultūringa 
ir ekonominiai stipri Vidu
rio Europos valstybė. Lie
tuva per visą nepriklauso
mybės laiką su Čekoslova
kija turėjo ypatingai gerus 
santykius ir glaudžius kultū
rinius ryšius.

Ir dabar, Lietuvai išsiva
davus iš bolševikinio jungo 
ir paskelbus nepriklauso
mybę, Čekoslovakija ir Is
landija buvo pirmosios, ku
rios Lietuvai ištiesė diplo
matinę ranką ir tą drąsų 
žygį moraliai rėmė.

Tada "Dirvos" redakto
rius pageidavo, kad ką nors 
apie tas mums draugiškas 
tautas parašyčiau. Parašiau 
straipsnį apie Islandiją, apie 
Čekoslovakiją nerašiau, nes 
niekad tame krašte man ne
teko būti.

Šiais metais, Augsburge 
pasibaigus Europos lietuviš
kų studijų savaitei, nutarėm 
su žmona pirmiausia aplan
kyti Čekoslovakiją, nes iš 
čia tik keliolikos valandų 
kelionė. Sekmadienio rytą 
rugpiūčio 8, sėdome į ICE 
greitąjį traukinį ir vykom 
tiesiai į Prahą.

Čekoslovakija, deja jau 
neegzistavo, nes po skyry
bų, sąjungoje gyvenusios 
tautos sukūrė savo atskiras 
valstybes: Čekiją ir Slova
kiją. Netrukus pasiekėm 
Čekijos pasienį ir traukinys 
sustojo nedidelėj stotelėje 
Cheb. Čia po trumpos pasų 
kontrolės, traukinys riedėjo 
toliau per Bohemijos aukš
tumas ir žalius slėnius Pra
hos kryptimi.

Važiuojant per Čekiją iš 
pirmo žvilgsnio buvo gali
ma pastebėti, kad šis kraštas 
yra vakarų kultūros avan
gardas Vidurinėje Europoje. 
Visa aplinka čia mažai kuo 
skyrėsi nuo kitų Vakarų Eu
ropos kraštų. Pro traukinio 
langus stebėjome vakarie
tiškos statybos miestelius, 
mūrinės statybos kaimus, su 
nokstančių vaisių sodais ir 
spalvingą besibaigiančios 
vasaros gamta. Toliau žalių 
pušų ir eglių miškai, kaip 
nepeimatoma uždanga slėpė 
tolius, o prieš juos ryškių 
spalvų kontrastu geltonavo 
rapsų laukai. Kiek toliau 
pavažiavus tarp aukštumų 
vingiavo mėlynas Vltavos 
(Moldavos) kaspinas. Tai 
Čekijos daugiausia apdai
nuota ir muzikos garsais 
iškelta bei išgarsinta upė. 
Prisiminkime tik iš B. Sme- 
tanos simfoninės poemos 
ciklo Vltavą (Die Moldau). 
Netrukus traukinys priartėjo 

prie aukštų Vltavos krantų, 
kur jų pilki siluetai mirgu
liavo melsvam vandenyje, o 
smėlėtose pakrantėse gau
sybė vasarotojų poilsiavo ir 
džiaugėsi saulėtą sekmadie
nio popietę.

Taip traukiniui vis tols
tant ir artėjant prie Vltavos 
pasirodė ir pirmieji Prahos 
pastatai, kurie nuo upės 
kranto kilo į žalias aukštu
mas ir ten dingdavo. Pra
važiavus keletą priemiesčių 
stočių, traukinys, sumažinęs 
greitį, įvažiavo į pagrindinę 
Prahos stotį (Hlava nadraži).

Stotis didelė, viena jos 
salė gatvės lygyje, kita po
žemyje. Visur puvo pilna 
keleivių, ypač požemio da
lyje, kur traukinių informa
cija, viešbučių ir kelionių 
agentūros bei kitos įstaigos. 
Kadangi dar buvo pats tu
rizmo sezonas, tai keleivių 
čia buvo galima sutikti iš 
viso pasaulio.

Sakoma, kad Prahą kas
met aplanko virš 5 milijonų 
žmonių, žinoma, daugiausia 
turistų. Todėl, neužsakius 
viešbučio iš anksto, labai 
sunku rasti nakvynę. Pasi
sekė gauti viešbutį tik to
liau nuo stoties. Reikėjo 20 
min. važiuoti tramvajumi.

Viešbučio rajonas atrodo 
naujas su tipiška sovietine 
blokų statyba. Atrodo, kad 
šiuose blokuose anksčiau 
gyveno rusų karių šeimos, o 
dabar paversti moteliais. 
Tačiau kambariai švarūs, 
nemaži ir su patogumais, 
tik, žinoma, pastatai neturi 
kelto ir reikėjo į ketvirtą 
aukštą lipti laiptais. Bet 
visa tai nesvarbu, nes mūsų 
tikslas buvo pažinti Prahą, 
viešbutis tik būtinybė nak
vynei.

Tad įdomu, kodėl kas
met tiek daug turistų ap
lanko Prahą? Kodėl ji tiek 
išgarbinta ir kodėl ją taip 
pamilo rašytojai, dailinin
kai, architektai, teatralai, 
muzikai ir kiti kūrėjai? 
Daug kas Prahą laiko kokiu 
tai užburtu miestu, nes tiek 
daugeliui pavergusi širdis. 
Gal labiausiai prie savo 
gimtojo miesto buvo prisi
rišęs Fr. Kafka, nes jis jį va
dina motinėle su aštriais na
gais ir į ką ji įsikabina, tai 
jau nepaleidžia.

Tad bent trumpai pažvel
kime į Prahos istoriją, kuri 
gana komplikuota, nes ilgai 
buvo valdoma svetimų tautų 
ir įvairių kultūrų vaikiama.

Nors Prahoje gyveno įvai
rių tautybių, tačiau šio miesto 
ekonominiame ir kultūri
niame gyvenime reiškėsi 
■trys: čekai, žydai ir vokie
čiai. Paprastai Praha ir lai-
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Karolio Tiltas, Hradžino pilis ir šv. Vito katedra. H. Staso nuotr.

koma šių trijų tautybių mies
tu. Daug įtakos į miesto 
formavimą turėjo ir trys re
ligijos, tai katalikybė, pro
testantizmas ir judaizmas. 
Tad šie pagrindiniai veiks
niai vystė ten meną, litera
tūrą ir architektūrą.

Čekai įsijungę į vakarų 
kultūrą pirmiausia susidūrė 
su germaniškom tautom. O 
vėliau juos net 400 metų 
valdė Austrijos Habs- 
burgai. Nors Prahoje vo
kiečių kolonija buvo nedi
delė, bet jų įtaka į miesto 
kultūrinį ir ekonominį gy
venimą buvo labai svari. 
Vokiečių įtaką labai stiprino 
žydai, kurių ten buvo dvigu
bai daugiau negu vokiečių. 
Be to jų didžioji dalis kalbė
jo tik vokiškai ir savo kūry
ba atstovavo vokiečių kultū
rą. Kaip pvz. Franz Kafka 
ir daug kitų garsių rašytojų, 
muzikų bei menininkų, ku
rie buvo žydų kilmės, kūrė 
tik vokiečių kalboj. Tad 
neveltui pirmasis Čekoslo
vakijos prezidentas Tomaš

Bokštas vedantis į Karolio tiltą. H. Staso nuotr.

Massarykas kartą išsireiškė: 
"Nežiūrint kiek mes simpa- 
tizuojam rusams ir apskritai 
visiems slavams, ir kiek 
prieš vokiečius nusistatę 
esame, turim pripažinti, kad 
vokiečiai buvo mūsų moky
tojai."

Čekijoj jau nuo anksty
vųjų viduramžių germaniš
kų tautų įtaka pirmiausia 
pradėjo reikštis architektūri
niame mene. Čia jau prieš 
1000 metų iškilo pilys ir go
rinės statybos bažnyčios. 
929 metais kunigaikštis 
Vaclovas pasistatė aukš
čiausiam Prahos kalne Hra- 
džin pilį ir šv. Vito bažny
čią. Vėliau gotinė statyba 
labai išplito Karolio IV-jo 
laikais. Jis, būdamas didelis 
gotikos gerbėjas, statė aukš
tus namus ir bažnyčias 
smailiais bokštais. 1347 m. 
Karolis IV įkūrė net pirmąjį 
universitetą Vidurinėje Eu
ropoje, per Vltavos upę nu
tiesė akmeninės konstruk
cijos tiltą ir pradėjo kurti

Prahos naujamiestį. Šie pa
minklai ir šiandien dar su
daro tam tikrą turistinę at
rakciją; ypač Karolio tiltas. 
Tik 1400-1526 metų laiko
tarpyje Prahos architektūri
nė statyba buvo visiškai su
stojusi, nes husitai buvo už
draudę bet kokią religinę 
statybą. Jie net daugelį 
skulptūrų ir kitų meno ver
tybių buvo sunaikinę.

Tik husitams netekus 
valdžios ir katalikybę pripa
žinus Bohemijos oficialia 
religija, įvairios miesto sta
tybos vėl suklestėjo. Ypač 
po Baltojo kalno mūšio, kai 
karaliaus lojaliems didi
kams ir karininkams buvo 
išdalinta žemė - miesto 
statyba labai pagyvėjo. 
Daugelis jų tada statėsi pui
kius barokinius rūmus su 
dideliais parkais, kuriuos 
puošė barokinės skulptūros.

Prahos miesto dalyje va
dinamoj Mala Strana iškilo 
Walenšteino, Čemino, Štem- 
bergo, Martinyckio ir kitų 
didikų barokiniai rūmai. 
Ypač Walenšteino rūmų 
parke buvo daug garsaus 
olandų skulptoriaus And- 
riaen de Vries statulų. Ta
čiau 30 metų karo metu šve
dai jų daug išvežė į Švediją 
ir ten pastatė Drottingholm 
parke, kur dabar reziduoja 
Švedijos karalius. Kada iš 
Prahos vykome į Švediją, 
Drottingholm salos parke 
teko tas skulptūras matyti. 
Prahos architektūrinis me
nas per paskutinįjį karą liko 
nepaliestas ir šiandien mies
tą lankantiems teikia dvasi
nį pasigėrėjimą.

(Bus daugiau)

♦ ♦ *

SAULĖLEIDŽIO 
SONETAI

A.a. Stasio Santvaro 
paskutinė poezijos knyga, 
išleista Vilties Draugijos, 
įrišta į kietus viršelius ir 
sukrauta Dirvos redakcijoje.

Knyga parduodama po 
10.00 dol. ir gaunama šiuo 
adresu: DIRVA 
19807 CHEROKEE AVĖ. 
CLEVELAND, OH. 44119
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Pirmasis pasikeitimas 
nuomonėmis su 
"urkomis" - vagišiais

Spygliuota Karabaso 
landynė - zona ir jos sekci
joj esantis barakas su mili
jonais blakių ir kitų parazitų 
jau man buvo pažįstamas, 
todėl dabar jis man didesnio 
įspūdžio nepadarė. Per dau
gelį metų prie tokių gyve
nimo pasikeitimų, ar mirties 
kilpų jau buvau pripratęs ir 
užsigrūdinęs.

Kaip paprastai visos Ru
sijos kalėjimuose, taip ir 
Karabaso zonų sekcijose 
slampinėja gaujos vagišių, 
kurie naujai į sekciją pate
kusį žmogų pirmieji prade
da šnekinti, klausinėti, iš 
kur atvyksti ir kokį turtelį 
su savim atsineši.

Vos įėjus, prie manęs 
prisistatė trys alkani pie
mengaliai ir pareikalavo ati
daryti lagaminą ir atrišti 
kuprinę. Tokią komandą 
išklausęs, nė kiek nenuste
bau, tik paklausiau:

- Ar daug čia jūsų tokių 
parazitų yra? Aš jums taip 
atidarysiu, kad jūs kaulų ir 
dantų nesurinksit. Atsirado 
blakės. Ką tik kontoroje 
mane apiplėšė, už 10 metų 
darbą "atlygino" ir į amžiną 
rojų pasiuntė, o čia dar dvi
kojės siurbėlės ruošiasi į 
mano kuprinę lįsti? Visus 
jus, niekšus, ant spygliuotos 
vielos tvorų tuojau iškabi
nėsiu. Jeigu norit parūkyti 
- prašau po saują machor
kos ir greitai nešdinkitės iš 
kur atėję.

- Būk sveikas, drauguži, 
jau ir Tamsta čia pasirodei? 
Šaunuolis, kad toms lagerio 
žiurkėms ncapsileidi, - ap
sidžiaugė mane pamatęs bu
vęs mūsų poskyrio trans
porto vedėjas. - Kai tik jie 
pajunta, kad bijai, tai kaip 
ožiukai ant palinkusios lie
pos pradeda šokinėti, atvy
kusius žmones terorizuoti.

- Kiekviena diktatūra - 
silpnų žmonių brutali jėga, 
todėl tokiomis priemonėmis 
naudojasi visokie šarlatanai. 
Prieš kiekvieną brutalią dik
tatūrą reikia kovoti ir nebi
joti už žmogaus laisvę mirti. 
Aš galvojau, kad Tamsta 
jau seniai pas mamą už pe
čiaus šildaisi, o pasirodo, 
kad dar čia vargsti?

- Galas žino, jau šeštas 
mėnuo alkūnes ant narų tri
nu, į laisvę nepaleidžia, tur
būt taip pal ištremti ruošia
si, bet apie tai man nieko 
nesakri.
Sveikas, broli Jonai!

Tris dienas Karabaso zo
nos sekcijoj pagyvenęs, per 
vartus pamatau įeinantį bu

Benediktas Butkus 
(Tęsinys iš praėjusio numerio)

vusį biržietį mokytoją Joną 
Lukštaraupį, kurį jau iš tolo 
pamačius net širdis sudrebė
jo: ir iš džiaugsmo, ir nuo 
baisių pergyvenimų prisimi
nimo. Iš pirmo žvilgsnio 
Jonas atrodė jau ne toks, 
kokį aš jį prieš aštuonerius 
metus sutikau. Šiandien 
Jonas jau ne senstelėjęs ka
valierius, bet gerokai gyve
nimo sūkurių aplamdytas 
žmogus: suvargęs, susenęs 
kaip pavasario obelėlė, bal
tais žydinčiais plaukais gal
velę pasipuošęs.

Kaip visus naujai į sek
ciją įmestus žmones, taip ir 
mano Joną aplinkui apspito 
vagys ir pradėjo savo sna
pus kaišioti. Bet aš jiems 
paaiškinau, kad šis svečias 
nerūko, tabako neturi ir nie
ko iš šio žmogaus nelaimės.

- Sveikas, brolį Jonai! 
Tiek vasarų, tiek žiemų ne
simatėm?.. Taip neseniai, 
rodos, buvom išskirti, ste
pės užkampiuose paslėpti... 
Kaip greit aštuoneri metai 
prabėgo ir štai vėl mudu gy
venimo likimas toje pačioje 
vietoje dar gyvus į vieną 
vietą suveda..

- Džiaugiuos ir aš, Be
nai, Tamstą čia radęs. Gal
voju, kad mudviejų gyve
nimo laimė iš mudviejų 
žiauriai atimta, paniekinta, 
tik vargas ir kančia mud
viem palikta, todėl ateity 
dviem ir vargą vargti bus 
lengviau.

- Tai einam į sekcijos 
vidų, ant narų savo daikte
lius susitvarkysi, lovą pasi
klosi ir pasikalbėsim, kaip 
mudu toje stepės pekloje 
gyvi išlikom...

Sekcijoj besitvarkant, 
besikalbant, jau ir kariška 
virtuvė per vartus įvažiavo.

- Mielas Jonai, reikia 
pietums puslitrį skysčių pa
imti, vėdaro pašildytą kad 
kūnas truputį atsigautų. 
Kad ir skystos pliurpelės 
užsrebi, vis tiek tuo kartu 
geriau pasijunti ir dangus 
atrodo giedresnis.

Bepietaujant su Jonu 
kalbamės:

- Pasakok, mielasai, iš 
kokio stepės užkampio čia 
Tamstą čekistai atvijo?

- Visą laiką krapščiausi 
netoli Karabaso, maždaug 
už 5 km, vieno lagerio kal
vėj skardininku dirbau.

- Skardininkas tai, ro
dos, šaltkalvis, ką nors iš 
skardos gaminot?

- Iš jos dirbdavau virtu
vei puodus, Išbirus, dubęhė- 
liuš;^šaukštus... ‘Žinai? kad 
mokytojas, į bėdą patekęs, 
turi greiti išmokti visokius 
darbus dirbti. Lagery var
gas visus išmoko gyventi.

- Turbūt ir malūnus iš
mokai kaliniams gaminti?

- Be jų lagery negyven
si. Grūdą sugriebus, reikia 
jį kuo nors sutrupinti.

- Kiek kartų aš pro šalį, 
pro tą kalVę pravažiuoda
mas, pagalvodavau, kad 
reiktų į ją užeiti, pasiteirau
ti, kas joje dirba, gal pažįs
tamą kalinį rasčiau? Jeigu 
būčiau į kalvę atėjęs, tikrai 
būčiau Tamstą kalvėje ra
dęs, puodus bedirbantį.

- Tikrai, būtume didelį 
džiaugsmą pergyvenę!.. La
gery sunku pažįstamą žmo
gų sutikti: čia nei bažny
čios, nei karčiamos, nei klu
bų, nei gegužinių niekas ne
rengia, niekur laisvu laiku į 
būrelį nesusirinksi, pažįsta
mo žmogaus nesutiksi.

- Jeigu kalvėje būtume 
susitikę, būtum man gerą 
katiliuką ar malūnėlį pada
ręs, o aš būčiau kviečių 
maišelį pripylęs. Dar į Do- 
linkos malūną grūdus be- 
veždamas, pro šalį važiuo
damas galbūt kokį maišelį 
kitą kviečių būčiau užme
tęs...

- Labai gaila, kad nesu
sitikom. Aš kalvėje turėjau 
visokių geležgalių, bet grū

Momentas iš P. Vaičiūno "Nuodėmingo angelo" premjeros, įvykusios spalio 31 Ch'cagos Jaunimo 
Centro didž. salėje. Kairėje skulptoriaus Arno Raimundo rolę vaidinęs Vidas Duma'ius, o šalia jo 
"Džiaugsmo valandos" namų šeimininkė Lilija Jasaitė. Ed. šulaičio nuotr.

Chicagos "Vaidilutės teatro kolektyvas, suruošęs P. Vaičiūno melodramos "Nuodėmingo angelo" 
premjerą spalio 31 d: Chicagos Jaunimo Centre. Viduryje režisierė iš Vilniaus Irena L-eonavičiūtė.

dų sunkiau būdavo pagauti.
- Kaip sveikata? Ar ma

liarija nepapurtė?
- Kol kas sveikata nesi

skundžiu. Maliariniai uodai 
kalvės dūmų ir suodinų 
kalvių nemėgsta: jie tik ste
pės laukuose dirbančius 
kandžioja.

- Kuo jūsų lageris vertė
si?

- Smulkiom ūkio ša
kom... daržoves augino ir 
garsėjo moterų ligonine.

- Štai tau Jurgi ir kepu
rė! Lagery moterys gimdo ir 
dar gimdymo ligoninę turi?

- Tikrai. Per antrąjį pa
saulinį karą komunistai mi
lijonus jaunų žmonių išžudė 
ir jų žymiai sumažėjo, todėl 
ir nutarė visur, kur tik sąly
gos leidžia, žmonių gamy
bos planą padidinti, į žuvu
sių vietą naujų "Piliečiukų" 
prigimdyti.

- Girdėjau, kad paskuti
niu metu buvo paskelbtas 
įstatymas paleisti į laisvę 
nėščias kriminalines nusi
kaltėles? <,

- Taip, mūsų lagery ir 
buvo tokia ambulatorija-li- 
goninė, į kurią iš visų stepės 
lagerių surinkdavo nėščias 
moteris, jas čia patikrinda
vo, nėštumą nustatydavo ir 
prieš ar po gimdymo į lais
vę paleisdavo.

- Jeigu moteris pasinau
dojo įstatymo teise- laisvę 
atgauti, jūsų lageryje pa
gimdė kūdikį ir nepanorėjo 

jo su savim vežtis, ką tada 
jūsų lageris darydavo?

- Atiduodavo į tam rei
kalui įkurtą vaikų darželį, 
kuriame vaikas būdavo auk
lėjamas tikra komunistine 
dvasia, kad apie kitą pasaulį 
jokio supratimo neturėtų.

- Atrodo, Jonai, kad tas 
įstatymas paliesdavo ir vy
rus?

- Šlykštu būdavo klau
sytis į ligoninę atvežtų mo
terų pasakojimų apie orga
nizuotas vyrų medžiokles. 
Politinėms moterims šio įs
tatymo lengvatos nebuvo 
suteikiamos. Matyt, komu
nistai vengė sau priešų pri
siauginti.

- Mudu čia juokaudami 
prisiminėm komunistų pa
leistuvystės planus lage
riuose, apie juos pasaulis 
mažai težino. Reikia laukti, 
kada ateis laikas ir visos ko
munistų piktadarystės lage
riuose bus iškeltos viešu
mon.

Kiek prisimenu, Jonai, į 
Karabasą prieš aštuonerius 
metus čia mūsų 12 lietuvių 
buvo atvežtų, bet paskui po 
vieną, po du buvom išskirs
tyti ir po stepės užkampius 
išvežioti. Dabar tik mudu 
du į Karabasą sugrįžom. Ar 
neteko girdėti apie kitų liki
mą?

- Tiksliai apie jų likimą 
neteko sužinoti, bet.kiek te
ko nugirsti, jie pirmais me
tais badu buvo nukankinti,

(Bus daugiau)



SU DŽIAUGSMU PEREITI 
PER ŽEMĘ

Laukiant Pastoralės koncerto
Pilnutėlę DM parapijos 

salę nesenai džiugino jaunų
jų dainininkų Singing An- 
gels grupė. Tai dvasia pa- 
keliantys prošvaisčiai die
nose, kurias tamsina tiek 
spauda tiek televizija žinio
mis daugiasia apie nelai
mes, smurtą, apgavystes.

Lapkričio 13-ji diena 
mums clevelandiečiams ža
da nauja prošvaistę - savą, 
lietuvišką jaunų Kauno dai
nininkių grupės Pastoralė 
koncertą.

Putnamo seselių kviečia
ma Pastoralė atvyksta į Cle- 
velandą kartu su mumis pa
sidžiaugti Nekaltai Pradėto
sios Marijos Seserų Vienuo
lijos 75 m. jubiliejum ir jau
nų girdžiu giesme išreikšti 
paueką už ištvermę ir palai
mą skirtingų kelių sėkmin
gose pastangose.

Pastoralė gimė 1979 me
tais, Nijolės Jautakienės 
vaikų chore. Ansamblio va
dovė Nijolė Jautakicnė, 
liaudies instrumentų ir mu
zikos mokytoja, kaip ir jos 
vyras, atsisakė priklausyti 
partijai. Tas užkirto jiems 
kelią karjerai muzikos sri
tyje. Dvi Jautakų dukros, 
aktyvios Pastoralės narės, 
neįsijungė nei į pionierių 

nei į komjaunimo gretas, 
bet aktyviai reiškėsi tėvų 
globojamam vaikų chore ir 
Pastoralės ansamblyje.

Su nepriklausomybės at
gavimu atsivėrė ir Pastora
lei, pramanytai "sidabrinių 
balsų ansambliu", platesnės 
galimybės laisvai reikštis 
ypač religinės muzikos sri
tyje. Palyginamai trumpam 
laikotarpyje su pasisekimu 
koncertuota Jugoslavijoje 
-Medjugorje, Austrijoje- 
Luncc ir Zalcburge, Vokie
tijoje-Pfalz-Rheinl and. 
Kiekviena iš išvykų parei
kalavo nuo kelių iki kelio
likos koncertų.

Rėmėjui Clevelande ra
šytame laiške viena Pasto
ralės narė rašė: "Mūsų ko
lektyvą visose kelionėse ly
di mūsų dvasios tėvo kun. 
Bertulio malda, kurios re
zultatus visi ypač aiškiai 
jaučiame ir matome... Be
keliaudami mes užsukame į 
kokį miestą ar mažą mieste
liuką, susirandam ten baž
nyčią ir tada mūsų dvasios 
vadas ten aukoja Šv. Mi
šias, o mes visi jose daly
vaujam.

Pats kun. Eugenijus Ber
tulis S.J. atsiliepdamas į ko
respondento klausimą dėl 

sunkios dvasinės padėties 
Lietuvoje atsakė..."Jaučiu, 
kad Lietuvai trūksta Kris
taus dvasios. Reikia atsi
minti, kad kiekvienas žmo
gus yra nepaprastai bran
gus, nes už kiekvieną iš mū
sų mirė Kristus, kad mes 
gyventume amžinai. Svar
biausia išmokti mylėti kiek
vieną sutiktą žmogų ir steng
tis jam padėti. Tik tada ga
lėsime su džiaugsmu pereiti 
per žemę..."

Peršasi mintis, kad dau
giau reiktų mums rašyti ir 
kalbėti apie tokią Lietuvą, 
apie tokius ansamblius, apie 
panašias organizacijas. 
Nuo tokių priklausys šviesi 
Lietuvos ateitis.

Pastoralės ansamblį Cle
velande globoja DM para
pijos choras Ritos Kliorie- 
nės vadovaujamas. Šis kon
certas - tai vienas iš gražių 
darbų pynės, kur susitinka 
trys nepailstančios darbinin
kės: Putnamo seselės, Pas
toralės siela N. Jautakienė ir 
D.M. parapijos choro vado
vė Rita Klioricnė.

Paremkime jas gausiu at
silankymu. Neabejoju, išei
sime iš koncerto pakelta 
dvasia ir su viltim, jog pra- 
žįs vėl Lietuva, kaip Dievo 
slėnių lelija... PR

Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti koncerte, įėjimas 
laisvas.
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VIDEO ŽURNALAS LIETUVIAI Nr. 1 ir Nr. 2.
Vytauto Petrulio ilgai 

ruoštas Video Žurnalas LIE
TUVIAI Nr. 1 ir Nr. 2, Peri- 
jodinis kultūrinis video leidi
nys pasaulio lietuviams, Los 
Angeles, Calif., 1992 spalio 
2 d. paleistas į visuomenę.

Techniškai paruošti žur
nalą talkino Paulius Jasiu- 
konis. Vaizdai veja vaizdą 
ir jie prabėga greitai:

Margos Lietuvių dienos 
Los Angeles, Kalifornijoje. 
Supažindinimas su pradėtu 
video žurnalu LIETUVIAI. 
Seka kalbėtojas Bronys Rai
la. Vėl trumpesni epizodai į 
Bostoną iš Lietuvos atplau
kiusi jachta, New Yorke pa
minklas pirmam žymiam 
lietuviui Amerikoje Alek
sandrui Kuršiui. Gegužinė 
Rytinėje Amerikos dalyje, 
dainuojant lietuvių vienuo
liams. Dailininkas Bagdo
nas. Arizonos lietuviai pa
gerbia JAV senatorius Mc- 
Cain ir DeConcini.

Lietuvių tautinės juostos, 
audiniai. Algirdas Gustaitis 
gvildena Lietuvos sienų 
problemas, motyvuodamas 
VLIKo dokumentu. Lietu
viai skautai Kalifornijoje. 
Dailininkė Pėterienė. Gam
tininke Birutė Galdikaitė. 
Stasys Lozoraitis ir Algir
das Brazauskas. Aleksand
ras Štromas ir Vytautas 
Landsbergis.

Abiejų juostų demons
travimas trunka dvi valan
das. Abi dalys kainuoja 29 
dol. ir 95 centai. Leidėjo 
adresas: LIETUVIAI, 
817-2nd Street #105, 
Santa Monica, CA 90403, USA, 
telef. 310 587-0711. AG.

* * *

VERTINGI ALBUMAI
Gera proga įsigyti me

niško grožio albumą "Einu 
per Lietuvą". Tai jau tre
čioji lietuvio fotomenininko 
Juozo Polio kelionė per 
Tėvų žemą.

Anksčiau išleisti albumai 
- "Gimtoji žemė Lietuva", 
"Atgimstanti Lietuva".

Naujame albume jau 
Lietuva pabudus, gražiau
sios ir brangiausios jos 
kraštovaizdžio vietos, 
svarbūs įvykiai, šventės. 
Albume rasime ir lietuviš
kąją Ameriką: lietuvių baž
nyčias, paminklus 
Nepaprastai jautrus ir šil
tas albumo tekstas, kurį 
parašė Šviesios atminties 
prof. Česlovas Kudaba. 
Kiekvieno albumo kaina po 
#18 dol. Užsakant paštu rei
kia pridėti po $3.00 persiun
timo išlaidomis.

Kelionė į vieną pusę 
perkant ten ir atgal

TAUPYK LAIKĄ ... Su vieninteliu tiesioginiu skrydžiu nuo New Yorko 
Kennedy Airport. iki Rigos Latvijoj. American Trans Air yra greičiausias 
kelias į Baltijos kraštus.

TAUPYK PINIGUS . . . Palygink ir taupyk su American Trans Air. Todėl 
kad Jūs nusipelnei gerą patarnavimą, ir pigiausią kainą!

TAUPYK NEPATOGUMUS ... Su American Trans Air patarnavimais 
į Baltijos kraštus nėra jokio rūpesčio ar suspėsit į sekantį lėktuvą nes 
čia yra tiesioginis skrydis. NĖRA persėdimų. NĖRA laiko gaišimo. 
NĖRA bėdų!

Riga, Latvija Skrydžio kaina

Spalio 1 iki spalio 31 US $405
Lapkričio 1 iki gruodžio 31 US $340
Ar Jūs skrendal darbo reikalais, ar pasimatyti su artimaisiais. Jūs norit ten 
nukeliauti ko greičiau. Nenorit persėsti, ar išleisti daug pinigų. American Trans 
Air's Tiesioginė Kelionė iš New Yorko iki Baltijos kraštų yra patogi, pigi ir paprasta. 
Argi ne taip Jūs visada ir norėjot keliauti? Paskambinkit American Trans Air arba 
savo Kelionių Agentui šiandien!

Kelionė i vienę pusę perkant ten ir atgal- Bilietus reikia įsigyti malioasiai 21 dieno pnei 
iiskrendant. Lėktuvai kursuoja tik sovaitės dienomis, ne savaitgaliais. 116 iivykimo mo
kestis Muito ir imigracijos mokesčiai į kainų neįskaityti. Taip pat, bilietg perkant, reikia 
sumokėti $10 apsaugai, $3 patarnavimams, ir $1.45 agrikultūrai. AMERICAN TRANS AIR

Užtikrinti keliones skambinkite 1-800-382-5892 
arba savo kelionių agentui.
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NAUJI DIRVOS PRENUMERATORIAI TRUMPAI... PARENGIMAI
Muliolis Rimas - Titus- 

ville, FL.
Jakaitis Bemard - Avon- 

lake, OH.
Kazica Birutė - Daytona 

Beach, FL.
Karvelis Edmundas - 

Lakewood, OH.
Kleinas Eug. - Quincy, 

MA. Užsakė A. Bačiulis
Linkevičius Veronika - 

Chicago, EL.
Karalius Vilija - Topan- 

ga, CA.
Kozel Ina - Oakland, CA.
Daugvydicnė Kristina - 

E. Lansing, MI.
Simanonis Kazys - Viekš

niai, Lietuva. Užsakė Jonas 
Gumbelevičius.

Karpavičius L. - Miami 
Beach, FL.

Deksnys K. - Burling- 
ton, Canada.

Laurušaitis K. - McKel- 
lar, Canada.

Juodžbalienė Edita - 
Kaunas, Lietuva. Užsakė 
B. Petrulis, FL.

Bilėnas Pranas - Poma- 
na, NY. Užsakė Adolfina 
Musteikis.

Norkus Jonas - Hamil- 
ton, Canada. Užsakė Giedrė 
Kijauskienė.

Sankal M. Stella - Cle
veland, OH.

Lancevičius Jadvyga 
Woodhaven, NY.

Riautaitė Regina - Kau
nas, Lietuva. Užsakė A. 
Gustaitis, Los Angeles, CA

Biliūnas Ann - Siuox 
City, LA. Užsakė J. Biliūnas

Aras Viktoras - Omaha, 
NE.

Arlauskas Vytautas - 
Omaha, NE.

Stepaitis Laima - Ar- 
lington Hts., EL.

Kumpikas Giedrė PHD - 
Hollis Hills, NY.

Giedriai O. & M. - Vil
nius, Lietuva.

Kun. Gauronskas Anup
ras - Kaliningrad, Russia. 
Užsakė Algirdas Gustaitis.

Savickas Algimantas - 
Kaliningrad, Russia. Užsa
kė Algirdas Gustaitis, Los 
Angeles, CA.

Šilėnas Rima - Spokane, 
VA. Užsakė tėvai V. Šilėnai

Pinigis Ginas - Panevė
žys, Lietuva. Užsakė Giedrė 
Kijauskienė.

Balsevičienė Aldona - 
Juodkrantė, Neringa. Už
sakė L. Rėzaitė, Holop

Marlic Paul - Mashpee, 
MA.

Miess Elizabeth - Par- 
ma, OH.

Jankus Marta - Oak 
Lawn, OH.

Vengris V.E. - Wash- 
ington, D. C.

Masčinskas Algimantas 
- Lakewood, OH.

Čekanavičius Juozas - 
Chicago, IL.

Hockenberry Zita - Port- 
land, OR. Užsakė Romas ir 
Laima Petruliai.

Zubrickas V. - Pompano 
Beach, FL. Užsakė Romas 
ir Laima Petruliai.

Dumbrys Nijolė - Chi
cago, IL.

Kubilius Juozas - Belve
deris, Lietuva. Užsakė Al
girdas Gustaitis.

Hensley M. Kristina - 
Lake Dalias, TX. Užsakė 
tėvai V. & Z. Motiejūnai

Patlaba Juozas - Balti- 
more, MD.

Gamber Colleen - Uni- 
versity Park, PA. Užsakė B. 
Gaidžiūnas.

Štai, kurie padeda 
išlaikyti lietuvišką 

laikrašti
A tnaujindami 

prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo:

* LIETUVOS TAUTININ
KŲ VEIKLAI PLĖSTI VA
JAUS KOMITETĄ SUDA
RO: pirm. Irena Kriaučeliū- 
nienė, ižd. Oskaras Kreme- 
ris, sekr. Dana Bazienė ir 
spaudai Juozas Žygas.

♦ ♦ ♦

JAUNIMO STOVYKLA 
"DAINAVA" 

ieško ūkvedžio. Pageidau
jamas pensininkas su žmo
na. Dėl darbo, atlyginimo ir 
gyvenimo sąlygų kreiptis į 
Jaunimo stovyklos tarybos 
pirm. Vyt. Petrulį, tel. 313- 
525-0294 arba laišku 30115 
Brookvievv, Livonia, MI. 
48152.

1993 M.
• LAPKRIČIO 13 d. 7 v. v. Dievo 

Motinos parapijos salėje. Mergaičių 
vokalinis ansamblis "Pastoralė" iš 
Kauno. įėjimas nemokamas.
• LAPKRIČIO 14 d. Sv. Jurgio 
parapijos rudens Festivalis 11:30 - 
3:30 v.v.

• LAPKRIČIO 20 d. LKVS-gos 
"RAMOVE" Clevelando skyrius 
rengia Lietuvos Kariuomenės 
Šventės minėjimą Lietuvių Namuo
se - Clevelande.

• GRUODŽIO 24 d. Bendros 
Kūčios. Sv. Jurgio parapijos salėje 
9:30 v.v.
1994 M.

• KOVO 26 d. 7 v.v. Sv. Kazimi
ero lit. mokyklos choro Pavasarinis 
koncertas, Dievo Motinos salėje.

• BALANDŽIO 17d. 4 v. p.p. 
Jungtinio choro Toronto "Volungės" 
ir "Dievo Motinos” Religinis kon
certas, D.M. parapijos šventovėje.
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EUROPA TRAVEL 692-1 700

LOVVEST
avai lable

AIR F A R E S
-■ wo r I d w i d e

09^ ‘Ttl&V'EL•EXTTH<TS
TO T,.

It

passports • visas 
prepaid tickets* *

SERVING OUR COMMUNITY FOR OVER 
35 YEARS I1

"LEADERS IN LOW COST TRAVEL”
«••••••••••••••••••••••••••••♦

SEPTYNIASDEŠIMT PENKTAS I IFT11V.OR—
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS - BALIUS 

įvyks lapkričio 20 d., šeštadieni, 7 vai. vakaro, 
Lietuvių namų auditorijoje.

Programoje: Minėjimo atidarymas - skyriaus pirm. 
Vytautas Januškis. Kariuomenės šventės proga žodj 
tars Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos 
kleb. kun. G. Kijauskas, S.J.

Balio Augino knygos "METAFORŲ SMUIKAS" pri
statymas.

Meninę dali atliks solistė Virginija Bruožytė—Muliolienė.
Po to vaišės, loterija ir šokiai, grojant PETRONO 

orkestrui.
įėjimas 20 dol. asmeniui. Vietas rezervuoti ar sta

lus sudaryti prašom skambinti skyr. kasininkui Vincui 
Čečiui telf. 486-9944.

Clevelando ir apylinkės lietuviai maloniai I viečiami 
minėjime dalyvauti.

Rengia Clevelando ramovėnai

Raciukaitis P., Baltimore ..... 5.00
Auginąs B., Lyndhurst ...... 10.00
Giedraitis K., Livonia ........ 10.00
Petrulis R., Ft. Lauderdale .. 40.00
Fledzinskas V., Camarillo......5.00
Tatarūnas H., Cleveland ...... 5.00
Ccnfeldas A., Santa Barbara . 8.00 
Mažulis S., Wildwood ....... 10.00
Sapalas P., Lemont, ........... 10.00
Girdvainis V., Chicago ..... 20.00
Vidžiūnas D., Chicago ........ 15.00
Kartanas J., Omaha ..............  5.00
Kaminskas V., Corona ........ 10.00
Vilkutaitis V., Cleveland ... 20.00 
L.B. Cape Cod Apylinkė ... 50.00 
Vidūnas J., Aubum ............ 10.00
Blaževičius A., Milford, .... 10.00 
Mamaitis V., Sunny Hills .. 10.00
Zaparackas A., W. Bloomfd,. 7.00
Jankaitis W., St. Pctersbg .. 20.00
Liutkus A., Shaker Hts........ 20.00
Razgaitis P., Seven Hills ... 10.00
Ramasauskas K., Livonia .. 20.00
Macionis R., Southgate ........ 5.00
Vygantas M., Winnetka ...... 20.00
Kindcrienė P., Chicago ....... 10.00
Momkus V., Chicago .......... 20.00
Macys G., Cleveland ......... 20.00
Leveckis D. MD Harbor S . 20.00
Sniečkus V., Euclid ............  10.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

Istorinis popiežiaus vizitas Lietuvoje!
Aukštos kokybės, dviejų su puse valandų 

ilgumo spalvotą vaizdajuostę (VHS) dabar galite 
užsisakyti pas Intemational Historic Films, Ine., 
skambinant tel. 312-927-2900, arba raštu į 
3533 S. Archer Avė., Chicago, IL 60609. Kaina 
tik $19.95 ir $4.50 už persiuntimą. Mes 
priimame čekius ir Visa / Mastercard kredito 
korteles. Sav. Petras Bernotas.

iiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiihiiiiiiiihihiiiiiiiiimii

Patarnavimas Jūsų elegantiškam stiliui...

Normandy Party Center
Leiskite mūsų kulinarijos specialistams sukurti puikų 

vestuvini balių ar kitokios paskirties vaišes
585-5850

Skambinkite nemokamai paragauti mūsų maistą! 
30310 Palisades Pkwy. 

VVickliffe, OH 44092
Pilnas patarnavimas mūsų salėje arba pristatoma j kitas vietas

KALĖDINIAI SIUNTINIAI,

ir TRANSPAK
Talpintuvai i Lietuvą siunčiami kas savaitę

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO
TRANSPAKgali pervesti dolerius per 48 valandas.

ŠVENTINIS ŽIEMOS SIUNTINYS:

$39 —aspirino 250 tbl., multivitaminų 250 tbl., tirpi kava, malta kava, tirpi arbata su citrina, kakava, 
apelsinų koncentratas, vafliai, aliejus, mėsos konservai — tik $39.

Viskas užsienietiška
55 svarai įvairių aukščiausios kokybės maisto produktų.... $ 98.
45 svarai įvairaus maisto be mėsos.........................$ 75.

Prie visų maisto siuntinių galite užsakyti dideli kiekį aspirino ir vitaminų.

Rašydami būtinai praneškite savo telefono numerį - atsakymą j savo klausimus gausite tuoj pat. 

Siųskite per seniausių persiuntimo į Lietuvą įstaigų

TRANSPAK 
Rota Degutienė 

216 943-4662
28262 Chardon Rd. VVilloughby Hills, OH 44092

TRANSPAK Chicago tel. 312 436-7772
2638 W. 69th Street CHICAGO, IL 60629
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DIRVA PADĖKOS 
SAVAITĖJE 

ATOSTOGAUS
Dirva šiais metais atos

togavo tik vieną savaitę, bet 
buvome sutarę,kad antrą sa
vaitę atostogaus Padėkos 
savaitėje. Ir toji savaitė jau 
čia pat. Taigi primename, 
kad gruodžio 2 d. savaitėje 
Dirvos nebus.

♦ * *

SPORTO SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

Metinis visuotinis Š. 
Amerikos Lietuvių Fizinio

Pradžia: 11:00 vai. ryto.
Šalia rutininių einamųjų 

ŠALFASS-gos reikalų, vie
nu iš svarbesniųjų darbo
tvarkės punktų bus sportinis 
bendradarbiavimas su Lie
tuva.

* * *
CLEVELANDAS ALL- 
AMERICA MIESTAS 
Mero Mike White džiaugs

mui Clevelando miestas ir vėl 
lapo atžymėtas All-America 
titulu. Paskutinį kartą šis ti
tulas Clevelandui buvo su
teiktas 1985 m. Buvo lai
kas, kada žiniasklaidos juok-

Federal Savlngs Benk

PRAŠAU APLANKYTI MOŠŲ BANKĄ
HOME FEDERAL didžiuojasi bodama dalis jūsų apylinkės 

Nuo 1911, HOME FEDERAL padėjo tokioms šeimoms kaip jūsų gauti 
geromis sąlygomis paskolas ir patarnavimus finansinėse operacijose. 

HOME FEDERAL siūlo šiuos patarnavimus:
- Aukštas palūkanas už santaupas

- - Čekių santaupas
- Namų paskolas
- Paskolos namų remontams
- ir kitas paskolas labai palankiomis sąlygomis.

HOME Federal Savings Bank
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio

Darbo valandos:
Pirmadienio - ketvirtadienio 9:00 - 4:00
Penktadienį 9:00-6:00
šeštadienį 9:00-2:00

Telefonas 529-3059
Rose Marie Balogh, Branch Manager

FOIC INSU RED EOUAL HOUSING LENDER

Auklėjimo ir Sporto Sąjun
gos suvažiavimas įvyks 
1993 m. lapkričio 13 d., 
šeštadienį, Clevelando Lie
tuvių Namuose, 877 East 
185-th St., Cleveland, Ohio. 
Telefonas (216)-531 -2131.

dariai mūsų miestą smerkė 
posakiu -"mistake on the 
lake". Klaida tapo dar kartą 
atitaisyta. Miestas negaus 
pinigų su šiuo titulu, bet jo 
pareigūnai tvirtina, kad tas 
pakelia miesto orumą ir kar-

tu patraukia į čia verslą bei 
pramonę. Ger.J.

♦ * *

VETERANŲ LOTERIJA 
Clevelando Šv. Jurgio

parapijos Katalikų karo ve
teranų 613-tas postas lapkri
čio mėnesį rengia loteriją. 
Laimėjimai teks tiems, ku
rių bilietų numeriai atitiks 
Ohio loterijos dienos lai-

mingajam numeriui. Bilieto 
kaina $3.00. Jie gaunami 
klebonijoje arba pas posto 
narius. Ger.J.

alėdos artėja!
SUTEIKITE DŽIAUGSMO 
GIMINĖMS LIETUVOJE 

EI AIR CARGO 
EI SIUNTINIAI LAIVU 

EI DOLERIU PERSIUNTIMAS 
SIUNTINIAI PRISTATOMI BE MUITU 

atlanta iE,inc.
2719 West 71st Street, Chicago, IL, 60629 

tel (312) 434-2121 ; 1-B00-775-SEND

Travelworld, Ine.
One Commerce Park Square • Suite 101 

23200 Chagrin Boulevard- Beachvood. OH 44122 
Phone (216) 595-9999 Fax (216) 595-9005 

KELIONĖMS l LIETUVĄ IR 
l KITAS PASAULIO SALIS

SKAMBINKITE
RITAI STAŠKUTEI

595 - 9999

DĖMESIO!
Dar turime pilnus komplek

tus: Lietuvių Enciklopedijos - 371„ 
Enciclopedia Lituanica - 6 t., 
Vinco Krėvės raštai - 6 t. Taip pat 
siunčiame į Lietuvą per agentū
ras, kaina 60-80 et. už svarą. 
Teirautis: J. Kapočius,

P.O. Box 752 
Cotuit, MA 02635 
tel. 1-508-428-6991.

LITUANICA COMMERCE & CARGO INC.
Siunčia siuntinius į Lietuvą be muito mokesčio adresatams 

į namus pigiausiomis kainomis. Siuntiniai bus priimami 
Lietuvių Namuose - 877 E. 185 St.

Pirmadienį lapkričio 15d.. nuo 9v. iki Iv.p.p. 
kainos laivu - iki 10Osv. - 67 e-1 sv. minimu™ eo 

virš 100 sv. - 570 -1 sv.
Organizacijoms virš 100 sv. - tik 47 0- sv. 

Siuntinių kainos oro linija - iki 40 sv. - $2.65 -1sv. mm. $ao 
virš 40 sv. - $2.45 -1 sv.

Amerikietiško maisto siuntinys 42 sv. tik $69.
Pinigai persiučiami doleriais.

LITHUANICA C & C INC. 6607 S. PULASKJ RD. CHICAGO ILL 60629 
Tel. 1-312-585-8700, Fax 1-312-585-8922

Prezidentas Gediminas Zaremba

uma

MŪSŲ ATSTOVAS CLEVELANDE:
639 East 185th Str,,Cleveland, OH, 44119 

Telefonas: (216) 481-0011 
DARBO LAIKAS: 
Antr.- Penkt. 9-5 ; Šeštad. 9-2

Lithuanian Credit Union
Lietuviu. Kredito Kooperatyvas

767 East 185th Street ‘ Cleveland, OH 44119
481-6677

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

VViIliam J. Jakubs Sr„ 
VViIliam J. Jakubs Jr., 
Keneth Schmidt ir 
BarbaraJakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotojai
936 East 185 th Street. Cleveland, Ohio 44119

Tel. (216)531-7770 - '

Laidotuvių koplyčią.erdvi, vėsinama 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio valandoje. 
Didelė aikštė autombbiliams pastatyti.

•» •
. V- ' ' •.

DARBO VALANDOS
antradieni, trečiadienį ir ketvirtadienį * 9:00 vr - 4:00 pp * , 

penktadienį * 9:00 vr - 6:00 pp * šeštadienį * 9:0C vr - 12:00 pp * 
sekmadienį parapijoje * 11:00 vr - 12:0G pp *

Kiekviena taupomoji sąskaita federalinės valdžios (NCUA) apdrausta iki $100,000 *

Matas realtors
■' NORMLS

Broker RITA MATAS — G.R.I. — statė certified 
real estate appraiser 

18021 MARCELLA ROAD 
CLEVELAND.OH. 44119-.

216)486-2530

2412 CE DARWOOD ROAD
PEPPER PIKE, OH 44124 > •

(216) 473-2530

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas
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PETRAS STEIKONAS
Lietuvos kariuomenės 

savanoris kūrėjas, diplo
muotas elektros inžinierius 
Petras Steikūnas mirė 1993 
m. rugsėjo mėn. 23 d. Chi
cagoje, sulaukęs 93 metų 
amžiaus.

A.A. Petras Steikūnas 
gimė 1900 m. liepos 3 d. 
Ukmergės apskr. Nerupyje, 
netoli Žemaitkiemio, skait
lingoje Jono ir Marijonos 
stambių ūkininkų šeimoje.

1919 m. Petras išėjo sava
norių. Kariuomenėje išbu
vo kelis metus. Baigęs pir
mąją Karo mokyklos laidą, 
gavo jaunesniojo leitenanto 
laipsnį.

1922 m., tik ką įsisteigus 
korporacijai Neo-Lithuania 
tuometiniame Lietuvos uni
versitete Kaune, Petras bu
vo vienas iš 28 savanorių 
kūrėjų, įstojusių į korpora
ciją ir išliko aktyviu jos na

Mylimam Vyrui, Tėveliui, Broliui, Svainiui, 
Tauriam Tėvynės Sūnui,

A.A. 
KAZIMIERUI 

SMILGEVIČIUI
Užbaigus žemiškąją kelionę, Kanadoje, 
ir sugrįžus į Amžiną Tėvynę, giliame 
skausme ir liūdesyje likusius Jo 
Mylimuosius: žmoną DANUTĘ-
PETRONYTĘ-SMfLGEVIČIENĘ; sūnus: 
EDGARDĄ, RAIMUNDĄ su šeimomis; 
sesutes - ONĄ ŽOLYNIENĘ su vyru 
KOSTU, ELENĄ, KRISTINĄ ir JANINĄ, 
jų šeimas ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir drauge išgyvename šį 
skaudų NETEKIMĄ.

O Tau, Brangus Tėvynės Sūnau, 
Kazimierai, tebūnie amžinoji ramybė, 
Amžinosios Tėvynės Namuose!

Vytautas ir Stella Abraičiai 
Jonas ir Juoze Daugėlai 
Stasys ir Ona Daržinskiai 
Pranas Damijonaitis 
Jurgis ir Veronika Janušaičiai 
Jonas ir Irena Kapčiai 
Gediminas ir Vladė Lapenai 
Natalija Subačienė 
Antanas ir Valė Skriduliai 
Antanas ir Irena Sprindžiai 
Stasys ir Marija Sarauskai 
Algirdas ir Danutė Šilbajoriai

Daytona Beach, Florida

A. A.
Dailininkui

ČES LOVUI JANUSUI 
mirus, jo anūkams STASIUI, ANDRIUI, 
JONUI, SIMUI ir jų tėvams bei 
artimiesiems reiškiu giliausią užuojautą

Martynas Račys 

Toronto Ontario

riu iki mirties.
1929 m. Petras baigė 

universitetą gaudamas di
plomuoto elektros inžinie
riaus vardą ir teises.

1933 m. Petras Steikū
nas kartu su Kaziu Matule
vičium ir Jonu Kalnėnu įs
teigė artelę Vaga. Toje ar
telėje, jai išaugus, dirbo 
apie 200 tarnautojų. Dau
guma Vagos dalininkų buvo 
savanoriai kūrėjai. Su bro
liu architektu Antanu vėliau 
pastatė kiną Romuva Kau
ne, Laisvės ai. ir jį adminis
travo.

1940 m„ sovietams oku
pavus Lietuvą, Petras buvo 
suimtas, bet 1941 m. kilus 
karui iš kalėjimo išsivadavo.

1944 m. Petras pasitrau
kė į Vokietiją. Gyveno Mer- 
becko stovykloje anglų zo
noje ir ten, įsteigus lietuviš
ką gimnaziją, jis įsijungė į 
mokytojų būrį, dėstydamas 
fiziką.

1949 m. atvykęs į Ame
riką Petras apsigyveno East 
Chicagoje, dirbo Inland 
steel inžinierium elektriku. 
Išėjęs į pensiją, apsigyveno 
Chicagoj Marąuette Parke.

1993 m. rugsėjo mėn. 26 
d. 3 vai. po pietų Petkaus 
koplyčioje Marąuette Parke 
įvyko su velioniu atsisveiki
nimas. Jį pravedė Vaclovas 
Mažeika, kartu atsisveikin
damas ir korporacijos Neo- 
Lithuania vyr. valdybos 
vardu. Jonas Jurkūnas, kal
bėjęs korporantų vardu, pa
teikė velionio ilgo ir pras
mingo gyvenimo trumpą 
apybraižą, pažymėdamas, 
kad savo pareigingumu kor
poracijoje, jis buvo pavyz
dys visiems korporantams. 
Antanas Juodvalkis, kalbė
damas Inland Steel lietuvių 
bendradarbių vardu, pabrė
žė jo ir brolio įnašą East 
Chicagos lietuviškam gyve
nime. Kęstutis Pocius, tar
damas atsisveikinimo žodį 
giminių vardu, dėkojo ve
lioniui už gražų ir patrauklų 
pavyzdį - meilę Lietuvai.

Rugsėjo 27 d. iš koply
čios šviesios atminties Pet
ras Steikūnas buvo palydė
tas į Marąuette Parko para
pijos bažnyčią, kur kan. An
tanas Zakarauskas atlaikė 
šv. Mišias ir pasakė pa
mokslą, įvertindamas velio
nio kaip savanorio kūrėjo 
nuopelnus lietuviams ir Lie
tuvai. Po pamaldų daugelio 
giminių ir draugų velionis 
buvo palydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Gražiai, daugelio korpo
racijos Neo-Lithuania vy
resniųjų draugų palydėtas, 
Petras Steikūnas užbaigė 
savo žemiškąją kelionę. Ti
kime kad Aukščiausias pri
ims Petrą į savo sodus, nes 
jis meilę Lietuvai ir lietu
viui įrodė ne žodžiais bet 
darbais.

Jonas Jurkūnas

LIETUVOS TAUTININKU VEIKLAI PLĖSTI VAJAUS 
KOMITETO ATSIŠAUKIMAS

Nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje, daugiau
siai nukentėjusi buvusi Lietuvos Tautininkų Sąjunga, 
drąsiai įsirikiavo į atsikūrusių politinių partijų eiles. Jai 
vadovauja kilnių idėjų, tvirto įsitikinimo į geresnį, sau
gesnį gyvenimą, tik visiems kartu dirbant, sukurti nau
jąją Lietuvą, Sąjungos pirmininkas Rimantas Smetona. 
Su rinkimų programoje paskelbtu šūkiu: "Tvarka, tei
singumas, tautiškumas" Lietuvos tautininkai su viltimi ir 
tikėjimu siekia pilno šūkio išsipildymo. Gyvenimas 
rodo, kad veikti reikia nedelsiant. Šiandien jų pasiry
žimo pagrindinis variklis yra finansai.

Todėl mes kreipiamės į dosnius, gerų norų auko
tojus bet kokio dydžio auka prisidėti prie Lietuvos tau
tininkų veiklos plėtimosi, kad kun. Juozo Vaišnio žo
džiais tariant: "Savo gyvenimo vakarą paliktumėm gra
žesnį, negu radome rytą, į jį ateidami".

Čekius prašome rašyti "National Lith. šoc. of 
America" vardu ir siųsti komiteto iždininkui Oskarui 
Kremeriui adresu: 1005 Shervvood Dr., La Grange, IL 
60525. Telef. 708-354-7374.

Vajaus komitetas

A.A.
JUZEI JAKUBAUSKIENEI
iškeliavus į amžiną karalystę, jos dukterį 
EGLĘ (mūsų jaunystės artimą draugę) ir 
JONĄ VILUČIUS giliai užjausdami 
liūdime drauge

Valius ir Elena Bergai 
Henrikas ir Teresė Bergai

Broliui

A.A.
SALIAMONUI STANKAIČIUI

Lietuvoje mirus, jo žmoną DALIĄ, 
daktarus JONĄ ir ALFONSĄ STAN
KAIČIUS, taip pat brolį ir seserį 
Lietuvoje, bei kitus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugija

Mirus broliui inžinieriui

SALIAMONUI
Lietuvoje, DR. JONĄ ir DR. ALFONSĄ 
STANKA.ČIUS su šeimomis, nuoširdžiai 
užjaučiame jų dideliame skausme.

Bronė Jacikevičienė ir 
sūnus Linas su šeima

A. A.
JUZEI JAKUBAUSKIENEI
mirus, dukteriai EGLEI ir žentui JONUI 
VILUČIAMS bei anūkui ANDRIUI, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą

Vytautas Janulaitis 
Oak Lawn
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