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Kas yra patriotizmas?
Kongreso tyrinėjimo šviesoje

Vytautas Meškauskas

Šios eilutės rašomos ką 
tik baigus žiūrėti Senato ir 
Atstovų Rūmų specialių 
komisijų Irano-Contra afe
ros tyrinėjimui viešų posė
džių transliacijas per TV. 
Kol kas jos užtruko 110 va
landų ir jose pasirodė 18 
liudininkų. Kas galėjo taip 
ilgai išsėdėti prieš TV apa
ratą? Prisipažinsiu — gal 
ir aš nepraleidau tiek laiko, 
tačiau aplamai imant, nesi
gailiu sugaišto laiko, nors 
dažnai teko susinervuoti. 
Juk tam tyrinėjimui buvo 
išleista daugiau lėšų negu 
buvo sunaudota contras rė
mimui iš „nelegalių” šalti
nių !

Nepaisant gražių žodžių
— visi turi skaitytis su 
įstatymais, nėra nė vieno, 
kuris galėtų jų nepaisyti ir 
pan. — tas tyrinėjimas bu
vo pačios konstitucijos pa
diktuotos kovos tarp prezi
dentūros ir Kongreso išda
va. Jos dėka ateityje ir už
sienio politikoje daugiau 
bus skaitomasi su Kongre
su negu iki šiol, čia pat rei
kia pastebėti, kad politika
— atskirų asmenų, partijų 
ar visos valstybės — nega
li būti visai atvira. Faktinai 
ir jinai susideda iš slaptos 
kovos, kuri reikalauja pa
slapties, užpuolimų iš pasa
lų ir apgavystės.

Tai labai gerai išryškėjo 
per tuos apklausinėjimus. 
Jei slaptos administracijos 
operacijos, siekiančios pa
remti Nikaragvos ’contras’, 
Kongresui uždraudus juos 
materialiai šelpti, ir slaptai 
užmegsti ryšius su Irano 
sluoksniais, siekiant page
rinti santykius su ta valsty
be ir išvaduoti įkaitus, — 
jei tos pastangos būtų at- 
nešusios pasisekimą, apie 
jas dabar nebūtų kalbama. 
Bet kadangi antroji opera
cija visai nepasisekė, o pir
mosios galo dar nematyti. 
Kongresas gavo progos su
stiprinti savo pozicijos ir 
to negalėjo praleisti. Juo la
biau, kad administracija 
tas operacijas pravedė ar 
jas toleravo visai slaptai. 
Įprastas tam būdas būtų 
pavesti jas legaliom žvalgy
bos institucijom, bet šiuo 
atveju jos buvo Kongreso 
nutarimu iš pagalbos cont- 
rams visai išskirtos, o Ira
no operacija buvo taip ri
zikinga, kad sykį sukūrus 
’privatinę’ organizaciją con- 
trams paremti, labai norė

josi ją panaudoti ir tam 
tikslui.

Taip dalykams susiklos
čius galima buvo tikėtis, 
kad administracija ar jos 
tiesioginiu ar netiesioginiu 
pavedimu tas operacijas 
pravedė asmenys, negalė
dami pasigirti pasiektais 
gerais rezultatais, bandys 
jas pateisinti geru noru ar 
paprasčiau sakant — pa
triotizmu. Už tat Kongreso 
tardytojai, norėdami tam 
argumentui užbėgti už akių, 
visą savo dėmesį nukreipė 
į piniginius reikalus, norė
dami įrodyti, kad tos ope
racijos buvo pravestos tik 
kai kurių jų dalyvių gob
šumui patenkinti, lyg norė
dami dar kartą įrodyti Sa- 
muel Johnson posakį: ’Pa- 
triotism is lašt refuge of 
scoundrel’.

žinoma, yra turbūt mili
jonai pavyzdžių tai išvadai, 
kad patriotizmu remiasi ir 
paskutinis niekšas — patei
sinti. Todėl ir mūsų atveju 
tardymas prasidėjo iš to 
punkto, prileidžiant, kad 
ats. gen. mjr. Sicord orga
nizavo tiekimą contrams, 
norėdamas tik uždirbti, kad 
abejų operacijų finansų 
tvarkytojas šio krašto na- 
turalizuotas, Irane gimęs 
pilietis A. Hakim tariamai 
susirūpino pik. It. North pi
niginiu stoviu, norėdamas

(Nukelta į 2 pal.)

Taip vaizduoja L’Express karikatūristas Tim sovietinių maršalų ”čistką”, po jauno vokie
čio nusileidimo Raudonoje aikštėje...

Amerikos katalikų tautinėje šventovėje Washingtone Šiluvos koplyčios altorius, skulpto
riaus V. Kašubos. Pačioje apačioje yra įrašas — Lithuania. Čia įvyks Lietuvos krikšto sukakties 
minėjimas.

Visi keliai veda į Washingtonq...
Kur bus paminėta Lietuvos krikšto 600 m. sukaktis

Lietuvos krikšto 600 me
tų sukakties minėjimai sek
madienį, birželio 28 d. vyks 
trijose vietose — Lietuvos 

sostinėje Vilniuje, katali
kybės lopšyje — Vatikane 
ir JAV sostinėje Washing- 
tone. Ypač washingtoniš- 

kiam minėjimui jau pilnai 
pasiruošta ir išlaidoms pa
dengti sutelkta netoli šešių 
tūkstančių dolerių. Visa tai 
atliko specialus sukakties 
paminėjimo komitetas, va
dovaujamas pirmininko Jo
no Vaitkaus ir jo pavaduo
tojo arch. Arvydo Barzdu- 
ko.

Svarbiausios washingto- 
niškio minėjimo atrakcijos 
bus šios: koncelebracinės 
mišios minint Lietuvos 
krikšto 600 m. sukaktį bus 
laikomos Amerikos katali
kų centrinėje .vietoje, kur 
milžiniškos šventovės pir
mo aukšto centre įrengta 
lietuvių Šiluvos Dievo Mo
tinos koplyčia. Pagrindinis 
mišių koncelebrantas bus 
TVashingtono arkivyskupas 
James Hickley, atkeltas čia 
iš Clevelando ir gerai paži
nęs tenykščius lietuvius, 
■ypač Dievo Motinos klebo
ną kun. G. Kijauską. Arkiv. 
J. Hickley pasakys ir pa
mokslą. Mišios įvyks sek
madienį, 12 vai. dienos. Re
guliariai tose mišiose daly-

(Nukelta į 4 psl.)



Nr. 23 — 2

sovaiTinhoi™^^

Venecijos konferencija buvo tik pasižmonėjimas. - Laukiama
Gorbačiovo vizito Washingtone ir Reagano Maskvoje. * Jei

-------------- — jie ... išsilaikys savo postuose. -----------------
Pereitos savaitės pradžio

je įvykęs 7 ūkiniai stipriau
sių valstybių viršūnių su
važiavimas buvo daugiau 
pasižmonėjimas negu rim
tas pasitarimas. Tokias kon
ferencijas pradėjo 1975 me
tais ir jų tikslas buvo svar
styti laisvojo pasaulio ūki
nes problemas. Negalima 
sakyti, kad jų dabar nebū
tų; Atvirkščiai — atrodo, 
kad jų padaugėjo. Yra rim-. 
tas pavojus, kad valstybės 
pradės apsitverti muitais, 
kas sumažintų tarptautinę 
prekybą ir sukeltų visur 
ūkinius sunkumus. Trum
pai tariant, Washingtonas 
norėtų, kad Japonija ir 
Vak. Vokietija, kurios dau
giau parduoda savo gery
bių negu pačios užsienyje 
perka, paspartintų savo 
ūkinį gyvenimą, sumažinda- 
mos mokesčius kaip tai 
1982 metais padarė JAV. 
Jos tačiau nenori to daryti, 
aiškindamos, kad JAV kaip 
tik dėl tokios politikos labai

KAS YRA 
.PATRIOTIZMAS?

(Atkelta iš 1 psl.) 
j j tuo būdu sukompromituo
ti ir priversti j j padėti atei
ties operacijose. Be to ir 
per paties North rankas ėjo 
tam tikros pinigų sumos, 
daugiausiai kelionės čekių 
pavydale, kurių dalis — 
šimtus keliasdešimt dole
rių — buvo iškeisti perkant 
sniego padangas ir mote
riškas kojines.

Visai tai įtariamuosius 
staiga pastatė į tokią padė
tį, kurioje jie yra priversti 
įrodyti niekuo nepasipelnę 
iš tų operacijų, kurios pa
reikalavo labai daug išlai
dų, tikrai tiek, kad iš savo 
kišenės jie negalėjo pa
dengti. Apie tai, ar pats 
Kongresas nesuklydo suda
ręs tokią padėtį, kuri iššau
kė tokį elgesį, nekalbėta nė 
žodžio. Tiesa, kai kurie 
Kongreso atstovai ar sena
toriai tų komisijų dalyviai 
galėjo tai iškelti per jiems 
pakalbėti duotas penkias 
minutes. Tik tiems, kurie 
turėjo kaontrybės viską iš
klausyti, jų pareiškimai ga
lėjo padaryti stiprų įspūdį, 
tačiau spaudoje ir TV ži
nių programose jie buvo 
tylomis apeiti.

Laukiant apklausinėjimo 
tąsos, kuri turėtų prasidė
ti birželio 23 d. tenka su 
liūdesiu konstatuoti, kad 
patriotizmas t. y. tokia tė
vynės meilė, kuri verčia už 
ją aukoti net savo gyvybes, 
kol kas gavo labai blogą 
reklamą. 

padidino savo biudžeto de
ficitą, kurį pirmiausiai reik
tų sumažinti. Bet deficito 
mažinimas pakeliant mo
kesčius gali padidinti inflia
ciją ir sulėtinti JAV ūkinį 
gyvenimą, įstumti jas į de
presiją, kas, žinoma, irgi 
negali neatsiliepti į visą pa
saulinį ūkį, nes JAV yra vi
so laisvojo ūkio garvežys, 
kuris traukia visą tą trau
kinį. Prezidento Reagano 
noras sumažinti deficitą tik 
sumažinant valstybės išlai
das, o ne pakeliant mokes
čius, neturi jokio pritarimo 
Kongrese.

Užsiminus Kongresą reik
tų pastebėti, kad tos in
stitucijos viešas tardymas 
v a d inamos Irano - Contra 
aferos nepadidino preziden
to prestižo. Faktinai ir ki
tos valstybės galvos, sulė
kusios į tą konferenciją, tu
rėjo kitų rūpesčių. D. Brita
nija buvo rinkimų išvaka
rėse. Italija turi tik laikiną 
vyriausybę ir sekmadienį 
laukė savivaldybių rinkimų. 
Japonijos premjeras Naga
saki tur būt turės pasi
traukti ankstyvą rudenį.

★
Susidomėjimą konferen

cija daugiau sužadino poli
tiniai įvykiai, kuriuos turė
jo aptarti suvažiavę. Visų 
pirma būklė Persijos įlan
koje. Konferencija vienbal
siai sutarė, kad laivų tro
fikas toje įlankoje turi būti 
laisvas, tačiau praktiškai 
dėl to kovoti gali tik JAV, 
kurios ten turi savo karo 
laivus ir galėtų jų daugiau 
pasiųsti. Tuo reikalu nepa
daryta jokių konkrečių nu
tarimų išskyrus pageidavi
mą, kad gal Jungtinių Tau
tų Saugumo Taryba galėtų 
tarpininkauti karo tarp Ira
no ir Irako pabaigimo, kuris 
išspręstų 1 a i v yninkystės 
klausimą.

Kitas klausimas, kuris 
faktinai neturėjo daug ry
šių su ekonominiais klausi
mais, buvo galima susitari
mas dėl vidutinių distanci
jos atominių raketų suma
žinimo Europoje, kam ne
prieštaravo suvažiavus i o s 
valstybių galvos, nors pri
vačiai būkštavo, kad atomi
nių ginklų išskyrimas iš ap
siginklavimo padidins sovie
tų invazijos konvencionali- 
niais ginklais į Vakarų Eu
ropą galimybę. Tam pasi
priešinti reikėtų padidinti 
Europos valstybių tokį pat 
apginklavimą, kas pareika
lautų naujų ir didelių išlai
dų, kurių visi kratosi.

Aplamai imant konferen
cijoje buvo jaučiama, kad 
dar šių metų rudenį Gorba
čiovas atvyks į Washingto-
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ną pasirašyti aukščiau mi
nėto sutarimo po ko sektų 
derybos dėl kitų ginklų rū
šių sumažinimo.. Tos dery
bos būtų apavinikuotos 
Reagano vizitu sekančiais 
metais Maskvoje.

žinoma, jei abu vyrai pa
liks savo postuose. Nors 
jauno vokietuko nuskridi- 
mas į Maskvą davė Gorba
čiovui progos pačiupti savo 
karinę galybę už sprando, 
jam dar paliko pakankamai 
vidaus priešų, žinoma, Gor
bačiovas gali kaltinti ne tik 
savo teritorijos neapsaugo
jimu. Jis gali kaltinti ka
riuomenės vadovybę nepro
tingu ginklavimusi. Juk jei 
iš tikro bus susitarta dėl vi
dutinės distancijos raketų 
atšaukimo, kurių sovietai 
turi nepalyginamai daugiau 
už amerikiečius, tai reiškia, 
kad jos buvo pastatytos be 
jokio reikalo. Kas nors tu
rėtų atsakyti už tą klaidą.

Beje, pagal Gorbačiovo 
’glasnost’ sovietų spaudai 
pradėjus daugiau praneši
nėti apie visokias lėktuvų, 
traukinių ir laivų nelaimes, 
žmonės kurie norėjo tikėti, 
kad Sovietijoje nieko pana
šaus negali atsitikti, dabar 
kaltę už visas nelaimes nori 
suversti ant Gorbačiovo gal
vos. Kai kurie prietaringi 
piliečiai net pradėję aiškin
ti, kad už nesėkmes yra kal
tas pats Gorbačiovas. Gir
di, to ir galima buvo lauk
ti, nes jis pažymėtas dėme 
ant savo viršugalvio!

Atrodo, kad Gorbačiovas 
yra daugiau populiarus Va
karų Europoje negu savo 
krašte. Antai, kai Rytų Vo
kietijos milicija pradėjo 
vaikyti jaunus Rytų vokie
čius nuo sienos, už kurios 
Vakarų Berlyno teritorijo
je vyko rock koncertas, tie 
pradėjo šauktis ... Gorba
čiovo užtarimo.

★
K. Linnas parašė laišką 

savo dukrai į New Yorką, 
kad kalėjime su juo gerai 
elgiamasi. Jam kaip užsie
niečiui buvo pažadėtas net 
tualetinis popieris ir jis ga
vęs šepetuką su milteliais 
dantims valyti. Reuteris 
pranešė iš Maskvos, kad so
vietų prokuratūra pareišku
si, kad nėra jokio pagrindo 
peržiūrėti Linno bylą. Jis 
padavęs pasigailėjimo pra
šymą ...

Martin Bartasch, kuriam 
buvo leista išvengti depor
tacijos pačiam išvažiuojant 
į Austriją, buvo Vienoje su
imtas. Kadangi jis turėjo 
dar JAV pasą, austrai nori 
jį grąžinti į JAV, tačiau OSI 
pareiškė, kad jis jau nete
ko JAV pilietybės ir nebus
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■ Iš kitos pusės
„Demokratija dar nebuvo įsisiurbusi į žmonių 

kraują ir į jų kaulus. Ji ilgai neišsilaikė ir įsiga
lėjo autoritetinė diktatūra, kuri sugebėjo krašte 
palaikyti tik išorinę tvarką ir saugoti suverenu
mą, bet ji nebuvo palanki spręsti jau pribrendu
sias ekonomines ir socialines problemas. Kraštas 
ėjo pirmyn, bet pernelyg iš lėto ... Diktatūra jau 
buvo galutinai išsisėmusi, jos gyvenimo dienos su
kaitytos. Fašistuojantis elementas buvo labai men
kas ... Apskritai mano santykiai su socialdekratų 
lyderiais... buvo korektiški ir draugiškesni, ne
gu mano santykiai su krikščionimis demokratais 
ir liaudininkais, kurie, būdami opozicijoje, tauti
ninkų diktatūrai nesugebėjo padaryti jokių rim
tesnių kliūčių o tik vertėsi nesėkmingom intri
gom ir lėkšta, paviršutiniška ir beveik vulgaria 
agitacija.”

Kam taip galėjo atrodyti nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimas? O gi Juozui Keliuočiui jo, grįžus iš pirmojo 
ištrėmimo, Lietuvoje parašytoje knygoje. Ji, autoriui 
1983 m. ten mirus, dabar buvo čia išleista 'Dangus nusi
dažo raudonai’ pavadinimu, nors autorius buvo ją užvar
dinęs daug tiksliau — 'Laisvės netekus’.

Šis kilnus nenuorama 'kruvinojo’ Smetonos laikais 
redagavo žurnalą 'Naujoji Romuva’, profesoriavo Teolo
gijos-Filosofijos fakultete, prisidėjo prie naujo sąjūdžio 
sukūrimo, pagimdžiusius šių dienų 'frontininkus'. Kovojo 
su cenzūra. Naciams okupavus, papirkinėjo cenzorių, re
daguodamas 'Kūrybos' žurnalą. Universitete vokiečius 
viešai išvadino 'netobulais gyvuliais’, tačiau slapstyda
masis išvengė arešto. Prorektorius paliudijo, kad įsikarš
čiavęs jis išprotėdavo. Į kalėjimą pagaliau pakliuvo ant
ros sovietų okupacijos metu, neprasižengęs jokiam jos 
nuostatui. Po tardymo buvo nuteistas trims metais sto
vyklos. Dėl to kaltino čekistų generolą Gudaitį-Guzevi- 
čių. Kartu jautėsi nuteistas:

”... savo piktų 'kolegų' A. Venclovos ir K. Korsa
ko, T. Tilvyčio ir J. Baltušio mane pašalinusių iš 
Rašytojų Sąjungos. Aš buvau nuteistas kosmo
politinio valkatos, šimtaprocentinio niekšelio ir 
niekad jokios sąžinės neturėjusio karjeristėlio 
(šiandien žymaus literato — vm) A. Churgino, ku
ris tuo norėjo išgelbėti savo fašistinį hitlerinį ir 
bolševikinį kailelį...”

Toks likimas galėjo ir įkvėpė įdomią knygą, kurią 
nedrįsčiau tiesiog pavadinti 'memuarais'. Mat autorius 
dažnai bando situaciją pavaizduoti dialogu su išgalvotais 
partneriais. Kur gyvenime užtiksi tokias pavardes kaip 
žigaitis, žibutis ar net Auksaakis? Vienoje vietoje, jau 
tremties traukinyje pakeliui į šiaurę, autorius ginčijasi 
su pulkininku visai be pavardės, jam prikišdamas, kad 
buvę tūkstančiai priemonių nepriklausomybei apginti, bet 
nei viena jų nebuvo panaudota, nors per visą 'buržuazinį' 
gyvenimą kariuomenei buvo išleidžiama po 60% viso 
valstybinio biudžeto. (Kas neatitinka tikrenybei, tiksles
nis skaičius būtų 25 %). Antra vertus, tokie dialogai, nors 
siūlytų memuarus vadinti romanu, gal geriau tinka auto
riaus ir kitų pažiūrom atskleisti, jas pateisinti, padėčiai 
gyviau nušviesti.

Iki šiol dar niekur nebuvau užtikęs tokio vaizdaus 
kriminalinio pogrindžio viešpatavimo stovyklose aprašy
mo kaip šioje knygoje. Visokie vagys ir plėšikai atima 
visus vertingesnius daiktus iš politinių kalinių, o iš tų 
geresnę dalį atsirenka patys administratoriai. Kokia ko
rupcija vyravo administracijoje parodo sekantis auto
riau pasipasakojimas dailininkui J. Vienožinskiui Vil
niuje:

”... arkivyskupas M. Reinys buvo atsiuntęs man 
du tūkstančius rublių, kad jų dėka aš išsilaisvin
čiau. O lagerio administracija, norėdama pinigus 
pasisavinti, (visus metus — vm) manęs neišleido 
ir laukė, kol aš numirsiu. Bet J. Paleckis pakar
totinai pareikalavo , mane tuojau grąžinti į Lie
tuvą — ir štai aš ir grįžau.”

Už kelių metų jis dar kartą grįžo Sibiran — me
tams.

Beje, paminėjus pinigus man prisiminė šios knygos 
kaina. Ji nepažymėta aplanke, bet prašoma 15 dol. Pri- 
leidžiant, kad jos buvo atspausdinta 1,006 egz., išleidimas 
galėjo kaštuoti 5,000 dol. Tokiu būdu kaina atrodytų kiek 
išpūsta, ypač pensininkams. Juo labiau, kad knygos lei
dimui dar buvo gauta 3,000 dol. iš Lietuvių fondo. Vieni 
'sendraugiai' padėjo kitiems. Ką į tai pasakytų pats Juo
zas Keliuotis?

čia priimtas. Bartasch karo 
metu, būdamas 17 m., 1943 
m. buvo įtrauktas į SS, sau

gojo Mauthauseno- koncen
tracijos lagerį ir ten nušo
vęs vieną žydą.
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Ko mums trūksta, tai vienybės, kad masiniai 
užimponuoti kitus...
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GILINKIME LIETUVIU KALBĄ
Lituanistikos seminaras, 

kaip savarankiška, pelno 
nesiekianti, institucija, yra 
įregistruota Illinois valsti
joje. Seminaro taryba per
siorganizavo ir dabar ją su
daro:

Birutė Jasaitienė (pirm.), 
PLB valdybos vicepirm. 
švietimo ir tautinio auklė
jimo reikalams, dr. Jonas 
Račkauskas, JAV LB švie- 
timos tarybos pirmininkas, 
Algirdas Vaičiūnas, Kana
dos LB švietimo komisijos 
pirm., dr. Bronius Vaške
lis, Lituanistikos katedros 
vedėjas, Dovas šaulys, PL 
Jaunimo s-gos atstovas, 
Danutė Račiūnaitė (sekr.), 
JAV L. jaunimo s-gos at
stovė, Marytė Adamonytė, 
Kanados L. jaunimo s-gos 
atstovė, kun. Juozas Vaiš- 
nys, SJ, Lituanistikos semi
naro lektorių atstovas ir 
Mindaugas Pleškys, Lit. se
minaro valdybos pirm.

Lit. seminaro ruošos dar
bus atlieka seminaro val
dyba, kurią sudaro: M. 
Pleškys (pirm.), R. Sušins- 
kienė, D. Rukšytė ir E. Sa- 
kadolskienė.

Visais Lit. seminaro rei
kalais kreiptis PLB valdy
bos būstinės adresu: 5620 
So. Claremont Avė., Chica
go, III. 60632.

Matome, kad lit. semina
ras yra rimtų ir žinomų lie
tuvių rankose. Tikėkime, 
kad jis sulauks reikiamo 
klausytojų dėmesio ir už
pildys ribotas vietas. Litua
nistikos seminarai buvo ir 
yra skiriami vidurinįjį 
mokslą baigusiems ir vy
resniems jaunuoliams, ge
rai mokantiems lietuviškai 
kalbėti, skaityti ir rašyti. 
Ypač pageidautini lit. mo
kyklų mokytojai ir univer
sitetus baigę bei šeimas su
kūrę lietuviai.

Lit. seminaro programa 
skirstoma į tris pagrindi
nes sritis: lietuvių kalbą, 
literatūrą ir visuomeninius 
mokslus. Seminaro daly
viams privalomi bent 4 kur
sai, po vieną iš minėtų sri
čių. Seminaro dėstytojais 
yra pakviesti žinomi litua
nistai ir literatūros žino
vai : dr. Antanas Klimas, 
kun. Juozas Vaišnys, SJ, dr. 

Ilona Maziliauskienė, dr. 
Violeta Kelertienė, dr. Be
nediktas Mačiuika, dr. Rim
vydas Šilbajoris ir dr. Vy
tautas Kavolis. Visi minėti 
lektoriai savo atostogas au
koja lit. seminarui, negau
dami už tai atlyginimo. 
Amerikietišku mastu ma
tuojant, tokių profesionalų 
pakvietimas, kainuotų de
šimtis tūkstančių dolerių, o 
lietuviai aukojasi, kad tik 
lietuvių kalba, literatūra ir 
istorija plačiau būtų pa
skleista.

Lit. seminaras truks dvi 
savaites 1987 m. liepos 18 
d. — rugpiūčio 1 d., netoli 
Chicagos esančioje Mount 
Assisi akademijoje, Lemon
te. Dviejų savaičių pragy-. 
venimas ir mokslas kainuo
ja 280 dol. asmeniui. Regis
truojantis įmokama 30 dol. 
Registruotis PLB būstinėj, 
anksčiau duotu adresu. Se
minaro studentai gali gauti 
individualias stipendijas iš 
įvairių fondų, tik reikia lai
ku pasirūpintis.

Išeivijoje kitos tokios ar 
panašios institucijos nėra, 
kad per dvi savaites būtų 
išeinama toks platus lietu
vių kalbos bei istorijos kur
sas ir lankytojai įsisavintų 
tiek daug žinių. Supranta
ma, kad kursantai tas dvi 
savaites tegirdi tik lietuvių 
kalbą, tarpusavyje kalba tik 
lietuviškai ir pilnai pasi-

Pradedant lėšas telkti Septintajam Jaunimo kongresui Australijoje, spaudos konferenci
joje sėdi iš kairės: Mečys Valiukėnas, Matilda Marcinkienė, Juozas Šlajus, Antanas Juodval
kis, Juozas Žygas, Salomėja Daulienė, Birutė Jasaitienė. Stovi iš kairės: Tadas Dapšys, Da
nutė Eidukienė, Gintaras Grušas, Petras Petrutis, Rimas Dirvonis, Apolinaras Bagdonas, Bronius 
Juodelis, Bronius Nainys, Vytautas Zalatorius ir Tomas Remeikis.

Su dideliu malonumu ir 
visu rimtumu norėčiau at
kreipti „Dirvos” skaityto
jų dėmesį į šių metų birže
lio mėn. 4-tos dienos Dirvos 
vedamąjį „Birželiniai įvy
kiai įpareigoja”, pasirašytą 
č. Senkevičiaus. Tai veda
masis, verčiantis visus pa
galvoti, ar einame teisingu 
keliu, kai, anot Č. Senkevi
čiaus vedamojo, „kasmeti
niai birželinių trėmimų mi
nėjimai, rengiami pabaltie
čių, tėra uždari tarpusaviai 
pasiguodimai, net nelengvai 
suprantami jaunimui, kad 
kadaise jų seneliai, ar pro
seneliai, buvo žiauriai iš sa
vo gimtinių išvaryti neži
niai ir mirčiai į priešų pla
tųjį kraštą”. Jis toliau ra
šo, kad „šiandien tautžudy- 
bės ir žmogaus teisių gyni
mo problemos karo nusikal
tėlių ieškojimo procesuose, 
mūsiškė pabaltiečių trėmi
mo ir naikinimo tragedija 
yra verta gilesnio ir pla
tesnio požiūrio, su kuriuo 
tik mes patys galime pa
saulį supažindinti”. Iš to, 
vedamojo autorius daro tei
singą išvadą, kad „Užtat 
jau būtų pats laikas išeiti 
iš savųjų salių ir švento
vių. šalia jautrių pergyve
nimų ir dūsavimų reikėtų 
šią birželinę tragediją pa
naudoti kaip ryžtų pavyzdį 
žmogaus teisių laužymo ir 
karo nusikaltėlių ieškoji
me. Mes pabaltiečiai buvo
me pirmosios aukos visų tų 
nedorybių, dėl kurių kitos 
tautos dar ir dabar taip 
smarkiai triukšmauja, pa
liesdamos net ir mus nema
žiau nukentėjusius”.

duoda laisvai sutartai tvar
kai ir drausmei.

Pora savaičių yra labai 
trumpas laikas, bet rimtai 
dirbant, galima daug at
siekti. Taigi, nepraleiskime 
progos pagilinti lituanistiką 
ir dalyvaukime ruošiamame 
seminare.

A. Juodvalkis

Autorius vedamajam pa
stebi, kad ne mes vieni lie
tuviai, neskaitant latvių ir 
estų, esame nukentėjusių 
tautų tarpe; kiek išžudytų 
ir pavergtų ukrainiečių, 
kiek lenkų, čekų, vengrų, 
rumunų, slovakų? Visa tai 
sutelkus į vieną vietą skai
čiai tikriausiai pralenktų 
tuos, kurie nutarė per am
žius neduoti ramybės už 
masinius tautos išžudy
mus”. Autorius baigia, kad 
„ko mums trūksta tai vie
nybės ir bendro vienodo su
pratimo, kad masiniai už
imponuoti kitus”. Tuo tar
pu „mūsiškiai minėjimai 
kartais pasirodo kaip at- 
kištiniai. Tik tragedijos pa
naudojimas politiniams sie
kiams gali būti naudingas 
ateičiai.”

Asmeniškai nepažįstu to 
vedamojo autoriaus č. Sen
kevičiaus, bet sutikęs no
rėčiau jam stipriai paspaus
ti dešiniąją už trumpai su
glaustą, bet taikliai ir nuo
saikiai išreikštą nuomonę 
apie Birželinių įvykių mi
nėjimus. Man, žinoma, tai 
būtų dvigubas malonumas, 
nes gal ir visiškai atsitikti
nai, jo mintys ir galvojimas 
pilnai atitinka mano „Dir
voje” jau šių metų sausio 
23 dienos laidoje iškeltam 
klausimui apie Vasario še
šioliktosios ir Birželinių 
įvykių minėjimų pobūdžio 
keitimą.

Tame d i s k u s i niame 
straipnyje be visos eilės ki
tų motyvų keisti tų minėji
mų pobūdį nurodžiau ir tai, 
kad tie minėjimai, būdami 
gera proga svetimtaučius 
supažindinti su Sovietų Ru
sijos XX-tame amžiuje vyk
doma okupuotuose Pabalti- 
jos kraštuose kolonizacija 
ir praktikuojama vergija, 
visiškai nėra tam tikslui pa
naudojami.

Vasario mėn. 19 dienos 
Dirvos numeryje siūliau tų 
renginių pobūdį keisti ir ta 
linksme, kad jau yra pats 
aukščiausias laikas perleis

ti jaunesnei kartai tų ren
ginių turinio paruošimą ir 
jų vykdymą, jei bet kieno 
domėjimąsi tais minėjimais 
dar norime pratęsti tolesnei 
ateičiai.

Į tuos mano diskusinius 
straipsnius atsiliepė A. Ba
lašaitienė šių metų kovo 
mėn. 12 dienos Dirvos nu
meryje. Jei teisingai supra
tau, tai iš vienos pusės ji 
sutiko, kad „ir pati vyriau
sioji karta, visų mūsų ren
ginių pagrindinis užnuga
ris į tuos minėjimus ateina 
vien pareigos jausmo ve
dama, nejausdama nei 
dvasinio pakilimo nei pa
prasto lietuviško sentimen
to, iš anksto žinodami ilgų 
prakalbų turinį, eigą ir il
gį”. Ji rašė, kad „atšala ir 
patys karščiausi jausmai į 
minėjimą žiūrint kaip į ne
malonios pareigos atliki
mą”. Iš antros puses ji siū
lė, kad „yra būtina rasti 
bent vieną dieną metuose, 
kuri į mus atneštų tautinio 
atsijauninimo kibirkštį, kad 
iš minėjimo išeitume pakel
ta nuotaika, pasiryžę kovo
ti ir remti kovojančius at
sinaujinę dvasioje”. Kas 
galim tokiu pasiūlymu ne
sutikti? Gaila tik, kad A. 
Balašaitienė nenurodė, ko
kią programą tokio rengi
nio ruošėjai turėtų pateikti 
dalyviams, kad „iš to- mi
nėjimo išeitume su pakelta 
nuotaika, pasiryžę kovoti ir 
remti kovojančius atsinau
jinę dvasioje?” Tokia die
na, kurios pageidauja A. 
Balašaitienė, savo straips
nyje siūliau pasirinkti Tau
tos šjventės minėjimus — 
rugsėjo mėn. 8 dieną, vieton 
Vasario šešioliktosios.

Grįžtant prie Vasario še
šioliktosios ir Birželinių 
įvykių minėjimų pasilieku 
prie savo nuomonės, kad tie 
minėjimai galimai plačiau 
būtų, vienu ar kitu būdu, 
panaudojami politiniai su
pažindinti ir įtaigoti sve
timtaučius su teisėta ir tei
singa Lietuvos išlaisvinimo 
byla. Ar šiaip, ar kitaip mes 
galvotume, bet Vasario še
šioliktoji ir Birželiniai įvy
kiai yra tampriai susiję ir 
su Lietuvos politika ir su 
istorija. Todėl ir jų minėji
mai kaip tokie, ypač šian
dien, esant kraštui okupou- 
tam, savo turiniu ir forma 
turi tarnauti pirmoje eilėje 
jų politiniam aspektui.

MECHANIC - Mechanics Helper. Lge 
cemetery operation needs (1) Class B 
& (1) Class C Mechanic or Mechanics 
Helper. We are looking for people w/ 
diversified exp in all types of eqpmt, 
butare willing to train tneright peopie. 
We offer a complete benefits pkge inc; 
uniforms. You mušt be at least 18 yrs 
old & have a clean driving record. If 
you are looking for a steady yr round 
iob & oppty to work on a variety of 
eqpmt. Apply in person only to: Beth 
Israel Cemetery, Rte 1, Woodbridge, 
N. J.07095. 10 am-3 pm Mon.
— Fri., Sun. 9 am - 2 pm. 

(21-23)

HIRING! Govemment jobs — 
your area. $15,00 — $68,000. 
Call (602 838-8885, Ext. 1753. 

(23-27)



Nr. 23 — 4 DIRVA 1987 m. birželio 18 d.

VISI KELIAI VEDA Į VVASHINGTONĄ... Apie gerai įsikūrusius
(Atkelta iš 1 psl.) 

vau j a tarp 1,500 ir 2,000 
žmonių. Jei j mišias susi
rinks dar tūkstantis lietu
vių, sėdimų vietų milžiniš
koje šventovėje tikrai ne
pritruks.

Antroji atrakcija — tai 
"Čiurlionio” ansamblio iš 
Clevelando dalyvavimas iš
kilmėse Washing'tone. La
bai seniai sostinėje besilan
kęs "Čiurlionio” ansamblis 
šį kartą pasirodys dviems 
atvejais: šeštadienio, bir
želio 27 d. vakare netoli Ne
kalto Prasidėjimo švento
vės esančiam Ukrainiečių 
Kultūros centre ansamblis 
duos pasaulietiškų dainų 
koncertą, o sekmadienį per 
mišias šventovėje giedos 
komp. Alfonso Mikulskio 
Mišias už Kenčiančią Lietu
vą. Atliekant šias mišias, 
tradicinę kanklių palydą su
darys modernūs ir galingi 
šventovės vargonai. Tikin
čių procesijos metu, kurią 
palydės Washingtono lietu
vių jaunimas, mišių auką 
neš Lietuvos atstovas Wa- 
shingtone ir Lietuvos dip
lomatijos šefas dr. S. Bač
kis su žmona ir Lietuvos 
krikšto 600 m. jubiliejui 
rengti komiteto pirm. J. 
Vaitkus su žmona.

Birželio 28 d. prieš mi
šias ir mišių metu aikštėje 
esančioje ant pagrindinių 
šventovės laiptų bus išsta
tyta Baltimorės lietuvių 
rankomis pagamintų kelio
likos natūralaus dydžio lie
tuviškų kryžių ir koplyt
stulpių, siekiančių net pa
goniškus laikus, ekspozici
ja. šios ekspozicijos dar
bams vadovauja pritaiko
mojo meno dėstytojas ame
rikiečių mokykloje, balti- 
moriškis Algimantas Grin- 
talis ir pati ekspozicija yra 
Baltimorės Lietuvių kultū
ros muziejaus nuosavybė.

Taip pat minėjimo Wa- 
shingtone proga bus su
rengtos ir įvairios kitos 
parodos, ypač liečiančios 
Lietuvos tikinčiųjų perse
kiojimą ir pogrindžio spau
dą. šalia kitų garbės sve
čių, minėjime oficialiai pa
kviestas dalyvauti ir žydų 
tautybės JAV Kongrese na
rys J. Miller, kongresinės 
komisijos, besirūpinančios 
religijos ir tikinčiųjų lais
ve Lietuvoje pirmininkas.

Tuoj po iškilmingų mi
šių toje pat Ukrainiečių 
Kultūros centro salėje, da
lyvaujant ame rikiečiams 
garbės svečiams ir iš visur 
gausiai suvažiavusiems lie
tuviams, įvyks akademinė 
minėjimo dalis, jaunimui 
atliekant žodžio ir muzikos 
montažą. Montažo paruoši- 
man įsijungė Sorbonos uni
versitete dramos mokslus 
baigusi S. Naujokaitienė, 
1986 m. Teatro premijos 
laimėtojas rež. Jurgis Ble- 
kaitis, rašytojai Antanas 
Vaičiulaitis ir dr. Kazys 
Almenas. Šioji minėjimo 

dalis bus atlikta anglų kal
ba.

Washingtoniškis minėji
mas prasidės jau penktadie
nio, 26 d. vakare muz. J. Žu
kui Amerikos katalikų tau
tinėje Nekalto Prasidėjimo 
šventovėje atliekant vargo
nų koncertą. Tai gal vienin
telis laisvajam pasaulyje 
esantis vargonų muzikos 
virtuozas. J. Žuko akademi
nio lygio koncertas suda
rys reikiamą įžangą į toli
mesnius minėjimo punktus.

Tuo tarpu prezidentas 
Reaganas, sužinojęs apie 
rengiamą Lietuvos krikšto 
600 m. minėjimą Washing- 
tone, išleistoje proklamaci
joje šalia kitko rašo, kad 
"kaip lietuviai pagonys 
priešinosi n i o k ojantiems 
Teutonų riteriams, taip 
šiandien lietuviai katalikai 
nepaliaujamai priešinasi so
vietinės valdžios pastan
goms padaryti ateizmą vals
tybine religija...”

VI. R.

Pranešimas VlII-sios
Tautinių Šokių 
šventės reikalu

JAV-ių LB ir Kanados LB 
kraštų valdybų atstovai, susi
rinkę pasitarimui š.m. gegužės 
31d. Clevelande, svarstė proble
mas, iškilusias tarp Lietuvių 
Tautinių šokių instituto 
vadovybės ir instituto paskirtų 
VlII-sios Tautinių šokių šventės 
meno vadovų. Konstatuota, 
kad, šventės meno vadovams 
atsistatydinus, jos ruoša dėl 
riboto laiko tinkamam šokėjų 
paruošimui yra atsidūrusi pavo
juje. Šventės rengimo komi
tetui, vadovaujamam dr. Vai-

‘An?t>er Hdidays”

1987 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE GRUPĖSE: 
Liepos 20-28 Maskva 1, Y^Rius 5,

Maskva 1 ............................$1399.00
Rugsėjo 16-25 Maskva 1, Vilnius 5, 

Maskva 2 ............................$1429.00
Gruodžio 6 — sausio 10 Maskva 2, Vilnius 5, 

Ryga 4, Leningradas 3....... $1514.00

ĮDOMESNI MARŠRUTAI
Liepos 7-24 Maskva 2, Vilnius 5, privačiu autobusu 

per Pabaltįjį iki Leningrado $1956.00
Spalio 6-23 Maskva 2, Vilnius 9, Leningradas 4, 

Helsinki 1 ................................. $1725.00
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite:

1-800-722-1300 (Toli Free)
Iš Massachusetts ir Kanados skambinkite 

1-617-268-8764

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadwav
P. O. Box 116. ŽOŽ

South Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764

PR1CES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY FOR DEPARTURES 
FROM BOSTON OR NEW YORK AND ARE SUJECT TO CHANGES.

Kartą sutikau kolegą, ku
rio nebuvau matęs penkioli
ka metų po išsiskyrimo Va
karų Vokietijoje, kai po vi
sų idealistinių darbų skirs- 
tėmės į nežinias. Pirmas 
kolegos klausimas buvo, 
kaip gi aš ekonomiškai su
sitvarkęs ? Mano atsakymas 
buvo trumpas — turįs pa
stogę ir automobilį. Jis 
prasmingai šyptelėjo. Neži
nau, ar tuo patikėjo, nes 
pats ėmė man pasakoti apie 
įsigytus apartamenti n i u s

doto Kvedaro, pasiūlius, pasi
sakyta už platesnės apimties 
meno vadovų kolektyvo sudary
mą esamai padėčiai gelbėti. Į 
šokių šventės meno vadovų 
kolektyvą yra pakviesti Geno
vaitė Breichmanienė, Rita ir 
Juozas Karasiejai ir Liudas 
Sagys. Minėtų asmenų suti
kimas yra gautas ir jiems tenka 
nuoširdi padėka.

VlII-sios Tautinių šokių šven
tės rengimo komitetas ir Ka
nados bei JAV-ių LB kraštų val
dybos maloniai prašo visas tau
tinių šokių grupes su naujai 
paskirtais šventės meno va
dovais bendradarbiauti. Darniu 
susiklausymu ir rimtu dėmesiu 
lietuviškam tautiniam šokiui 
užtikrinsime tautinių šokių 
šventės sėkmingumą.

JAV-ių LB atstovai: 
Algimantas S. Gečys — pirm. 

Ingrida Bublienė 
Dr. Viktoras Stankus

Kanados LB atstovai:
Algis Pacevičius — pirm. 

Vytautas Birieta 
Dr. Marija Uleckienė

Dr. Vaidotas Kvedaras 
VlII-sios Tautinių šokių 

šventės rengimo komiteto 
pirmininkas 

namus, apie investavimus, 
butų nuomavimus, valsty
binių mokesčių apėjimus, 
sklypų pirkimus ir visas ki
tas gudrybes, kurios man 
dar buvo svetimos. Kai vė
liau kažkuriam kitam pa
pasakojau apie sutiktą ko
legą, šis pastebėjo: "Anas 
Amerikoje neprapuls”...

Bet anas prapuolė. Tiesa, 
jis gal ir įsigijo dar daug 
sklypų, daug turtelio susi
krovė, bet jis prapuolė. Pra
puolė mums, lietuviams. Jis 
gerai "ekonomiškai susi
tvarkė”, bet lietuviams din
go. Jis tapo lietuviu atska
lūnu, atsiskyrėliu. Jis kaž
kur gyvena puošnioje rezi
dencijoje su dideliu basei
nu, teniso aikštelėmis ar 
dar kuo, bet kas jį kada yra 
matęs kokiame lietuviška
me renginyje, kas-kada yra 
skaitęs jo pavardę lietuviš
kame laikraštyje, kad ką 
nors būtų saviesiems pada
ręs, išskyrus gal vieną kitą 
stambesnę auką, kuri jam 
dėl mokesčių apėjimo apsi
moka išmesti.

Spaudoje labai dažnai pa
sidžiaugiame apie gerai įsi
kūrusius tautiečius, arba 
kitaip iškilusius. Visa gera 
ir gražu. Bet kas iš to lie
tuviškajai išeivijai, jei tie 
gerai įsikūrę ar iškilę ding
sta iš mūsų horizonto, ne
benori su savaisiais ben
drauti, nusisuka nuo lietu
viškojo kelio. .Gal būt jų 
akyse lietuviškoji veikla 
yra tik tiems, kurie nieko 
nesugeba pasiekti. Pratur
tėjimo didybės prislėgti jie 
šiaušiasi prieš bet kokį prie
kaištą, o nori pagarbos ir 
glostymo už paaukotą pi
nigėlį, kurį, jie tariasi, su
kaupę savo didelių gabumų 
dėka. Ir jau kaip tokiems 
kokie lietuviški darbeliai 
perdaug menki. Kad jie ne
pelningi, apie tai niekas ne
prasitaria. Kad tie žmonės 
tik dėl asmeninės gerovės 
visą amželį plušo, taipgi ne
diskutuotina. Svarbu, kad 
gerai įsikūrę., žiūrėkite, 

PRINTERS/MACHINE 

OPERATORS
New & growing roto gravure printing company 
has immediate openings for printers, machine 
operators & inspectors. We are experiencing a 
very rapid growth & you should be part of it.
Immediate openings on 2nd & 3rd shifts with 
wage differentials of $.3O-.5O per hour.
Please call:

MR. DON HIBBS 
201-882-5600 
FAIRFIELD, N.J. (2' 23)

PACKERS
FOR SMALL APPL1ANCES

IMMEDIATE OPENINGS
No experiance reąuired. We offer competitive rates 
and also medical insurance. Call aiid ask for Lynne 
of Jennifer at 617-938-4747. Own transportation 
reąuired. Job is off of Route 1 in Lynnfield, MA.

NATIONAL ENGINEERING 
SERVICE CORP.

(22-24)

kokie gabūs yra lietuviai. 
Deja, šitokie gabumai ne
išgąsdins Lietuvos okupan
tų bei jų patikėtinių. At
virkščiai, jie tik ir laukia, 
kad visa išeivija dingtų prie 
savų baseinų ir pamirštų 
savo gimtąjį kraštą, nutil
tų, paliktų juos vienus ra
mybėje statyti "socialisti
nę visuomenę”.

O vis dėlto yra gera skai
tyti apie gerai įsikūrusius 
ar aukštai pakilusius tau
tiečius, kurie ir savojo lie
tuviško kelio neaplenkia ir 
juo eina kartu su visais ki
tais. Tik apie tokius verta 
rašyti, tik tokius reikia 
gerbti. Jų nė ieškoti kores
pondentams nereikia. Jie 
patys ateina pas savus. 
Jiems niekada nėra vėlu pri
sidėti darbais prie lietuviš
kos veiklos ir stiprinti išei
vijos lietuviškumo frontą.

Č. Senkevičius

MECHANIC
Wacker Corp, a leader in the con- 
strucfion eq u i p field, seeks an exp'd 
gas & diesel repair person, hydrau- 
lic & electrical exp a mušt, $10.00 + 
per hr. to start, tūli benefit pkg ind, 
life ins. & dental. The VVacker Corp, 
22 Kulick Rd., Fairfield, N. 
J. 07006. 201-227-9424.
Equal oppty. employer m /f 

(21-27)

GENERAL FACTORY WORK 
Assemblers, shippers, punch 
press & saw operators. VVilling 
to train. Benefits. Mercury Ex- 
celum, 1178 Šilas Deane Hwy., 
Wethersfield, Conn. (21-23)

WAREHOUSE WORK- 
ERS Full and part time 
positions available sec- 
ond shift for produce 
handlers. Looking for 
reliable help to fili or- 
ders and handle prod- 
ucts. VVarehouse expe- 
rience desirable. Will 
train. Apply in person 
after 2pm. Shamrock 
Dlstributors, 263 Park 
Avė., East Hartford, 
Conn. (21-23)

SIGN SHOP Requires TRAINEE to 
learn a trade. Mušt read a ruler, 
be able to dimb ladders. Inside 
and outside work. Contact:
RELIANCE SIGN INC., Stamford 
Ct. 203-322-6528. (21-23)

MACHINE OPERATORS 
AND SETUP

Progressive Machine Shop has 
1st and 2nd Shift openings for 
individuals with CNC Lathe 
and Millmg experience. Please 
contact Robert Rigoli.

ROYAL MACHINE INC.
14 Sanford St. 

Medway, MA 02053 
1-617-533-4346

(21-23)
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Pagerbtas rašytojas 
Vytautas Alantas

Antanas Juodvalkis

Amerikos Lietuvių Tau
tinės sąjungos Chicagos 
skyriaus valdybos pastan
gomis 1987 m. birželio 6 d. 
Lietuvių Tautinių Namų sa
lėje, Chicagoje, įvyko di
džiojo rašytojo Vytauto 
Alanto 85-to gimtadienio 
paminėjimas ir -premijuoto 
romano AUŠRA PALIŪ
NUOSE sutiktuvės.

Vakarą pradėjo ir pirmą
ją programos dalį vedė pats 
skyriaus pirm. Stasys Brie
dis. Pasveikinęs gausius ra
šytojo Vytauto Alanto ger
bėjus ir jo raštų skaityto
jus, plačiau supažindino su 
rašytojo nueitu gyvenimo 
keliu, patirtais pergyveni
mais.

Vytautas Alantas (tuo
met Jakševičius) gimė 1902 
m. birželio 18 d. Sidabrave, 
Naujamiesčio valšč., Pane
vėžio apskr. 1921 m. baigė 
Šiaulių gimnaziją ir pradė
jo studijuoti humanitari
nius mokslus Lietuvos uni
versitete, bet 1925 m. išvy
ko į Prancūziją ir baigė 
Montpellier u n i v ersitetą. 
Grįžęs į Lietuvą 1930-34 m.

buvo ELTOS redaktorius, o 
1934-39 m. Lietuvos Aido 
vyr. rędaktorius. Raudona
jam tvanui užliejus Lietu
vą, V. Alantas pasitraukė į 
Vokietiją. Prasidėjus karui, 
grįžo ir 1941-44 m. buvo 
Vilniaus miesto teatro di
rektorius. Karo frontui ar
tėjant, vėl pasitraukė į Vo
kietiją, o iš ten 1949 m. 
atvyko į Ameriką ir apsi
stojo Detroite, kur ir dabar 
tebegyvena.

Apie rašytojo V. Alanto 
kūrybą ir premijuotąjį ro
maną "Aušra Paliūnuose", 
kalbėjo Jonas Jurkūnas, 
kurio žodis dedamas atski
rai.

Studentė Aušra Jasaity- 
tė raiškiai paskaitė ištrau
ką iš premijuoto romano.

Pirmoji programos dalis 
baigta ir pateikta vakarie
nė.. Tolimesnei programai 
vadovauti pakviesta visuo
menininke Matilda Marcin
kienė.

Kun. Kęstutis Trimakas 
pasveikino savo dėdę V. 
Alantą šiais žodžiais:

Br. Kasakaitis, St. Briedis, Irena 
Visos nuotraukos K. Pociaus

Dalis chicagiečių Vytauto Alanto pagerbime. Iš kairės: 
ir Vytautas Alantai, A. Juodvalkis ir dr. L. Kriaučeliūnas.

Dr. Leonas Kriaučeliūnas, ALT S-gos pirmininkas, sveikina 
sukaktuvininką Vytautą Alantą.

draugijos pirm. č. Grince- 
vičiaus laiškas. Savo dėdės 
rašytojo V. Alanto pras
mingą žodį perskaitė kun. 
K. Trimakas (dedamas at
skirai).

Rašytojo Vytauto Alan
to pagerbimas užsklęstas 
giesme Lietuva brangi.

Nežiūrint • gražaus ir 
karšto oro, šeštadienio va- 
karonėn prisirinko gerai 
per šimtinę žmonių ir gra
žiai pabendravo su žymiuo
ju rašytoju.

Gili padėka rašytojui Vy
tautui ir jo žmonai Irenai, 
nepabūgusiems kelionės ir 
atvykusiems į Chicagą, pa
bendrauti su čikagiečiais.

O Maloningas Praamžiau —
Amžinąja Ugnimi
iš nebūties iššaukei mūsų tautą.

Painiuos istorijos vingiuos 
tautos gyvatai palaikyti 
Tu nuolat pašauki dainius, vaidilas, krivius 

ir krivaičius.
Tu pašaukei ir Vytautą Alantą 

šaukliu prabilti į mus:
— iš tautos praeities

semtis tvirta-liemenių ąžuolų stiprumo,
— o tautos žūt-būtiino ilkimo akivaizdoj

nepailstamai kūrenti amžinąją ugnį 
mūsų širdžių romovėse. 

Įkvėpki mus
atsiliepti jo balsui: 

tautos žūtbūtinėj kovoj ... 
nepalūžti, bet
geresnę —

jo žurnalistas Vytautas 
Kasniūnas, atskleidęs įdo
mių tuolaikinių užkulisių. 
Buvo gauta ir keletas svei
kinimų raštu, iš kurių mi
nėtinas Lietuvių rašytojų

Aušra Jasaitytė skaito ištrau
ką iš V. Alanto romano "Aušra 

Paliūnuose’’.
Irena ir Vytautas Alantai su M. Marcinkiene ir S. Briedžiu.

Tavim palaimintą
Tautos ateitį kurti.

o Vytautui Alantui
savo amžinosios Ugnies liepsna 
būki —
dar aiškesniu įkvėpimu, 
dar šviesesniu Prasmeniu, 
ir — galutinai — savo Dausose

Amžinuoju Atpildu.

Po šių prasmingų ir gi
lių žodžių, ALT S-gos pirm, 
dr. Leonas Kriaučeliūnas 
sveikina rašytoją ir pake
lia šampano taurę, visiems 
sugiedojus Ilgiausių ir svei
kiausių metų.

Meninėje dalyje solistė 
Audronė Gaižiūnienė, akom
panuojant muzikui Rober
tui Mockui, per du išėjimus 
padainavo lietuviškų dainų

ir operų arijų, sulaukusių 
publikos susižavėjimo ir 
gausių katučių. Įtarpoje ke
letas dalyvių sveikino rašy
toją Vytautą gimtadienio 
proga, linkėdami sveikatos 
ir kūrybingų metų. Pami
nėtinas V. Alanto kaimy
nas, mokslo draugas, ben
draamžis žurnalistas Vin
cas Urbonas. Lietuvos Aido 
bendradarbių vardu kalbė-

Chicagos žurnalistai su Vytautu Alantu (sėdi). Stovi iš kairės: J. Žemaitis, A. Juodval
kis, V. Kasniūnas, J. Žygas, prel. dr. J. Prunskis.
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Vytautas Alantas ir jo 'Aušra
Paliūnuose’ Jonas Jurkūnas

Menininko kūrybiniame 
žaizdre turi sudegti gyve
nimas, kad iš jo gimtų gro
žis.

Nėra tarptautinio meno: 
tėra tautinis menas.

Menininkui duoda palai
minimą savieji, o ne sveti
mieji dievai.

Per meną tauta kalba pa
sauliui.

Per meną atsimaino tau
tos siela.

Menininkas yra tautos 
sielos paslapčių ieškotojas, 
NES

jos slypi senųjų amžių 
paversmiuose, iš kurių atsi- 
aidi pirmapradis genties 
genties kalbėjimas, pada
ręs mus tauta;

jos slypi tautosakos pos
muose, padavimuose ir le
gendose ;

jos slypi tautinės mitolo
gijos mistikoje;

jos slypi giliai po žemėm 
užkastose įkapėse;

jos slypi gimtajame žo
dyje;

jos slypi tautos krauju- 
je;

jos slypi Lietuvos gam
tos atmainose ir jos spal
vingumo įvairybėje.

Niekad Lietuvos priešai 
taip įnikusiai nekasė duo
bės lietuvių tautai, kaip 
šiandien — XX amžiaus 
antroje pusėje.

Tautos kamienas apžio
tas raudonosios meškos nas
rų, o išblaškytų po visą pa
saulį tautiečių saleles ska
lauja ir skandina svetimie
ji vandenys.

Iš desperacijos mes kar
tais sušunkame: — Lietu
va amžina!

Bet ar mes iš tikrųjų ti
kime savo tautos nemary
be, ar šūkaujame tik norė
dami save apsaugoti?

Aš tikiu, kad Lietuva ne
žus ir atsilaikys prieš liki- 
minius istorijos smūgius, 
tik aš klausiu: ar mums 
gresia didesnis pavojus nuo 
priešų, ar nuo mūsų pačių?

Aš tikiu tautos nemary
be, bet nuolat ir nuolat 
mąstau, kad ji savaime ne
ateina, kad ji yra kaip au
kuras, kurį privalu be at
vangos ir neatlaidžiai kurs
tyti, kad jai ne per brangi 
jokia auka.

Tai Vytauto Alanto da
lis minčių paimtų iš jo pa
sisakymų, tai dalis jo credo 
apimanti ne tik meną ir li
teratūrą, bet ir visuotines 
tautos problemas.

Vytauto Alanto rašytinis 
kraitis yra tikrai didelis. 
Jis išsiplėtęs per visus lite
ratūrinius žanrus —- poezi
ją, novelę, dramą ir roma
ną.

Pirmasis poezijos rinki
nys, bet dar neišleistas žu
vo karo metais. Jo viena iš 
tragedijų "Daumantė” pa
rašyta eilėmis, o 1982 išleis

tas nemaža poezijos rinki
nys "Paversmiai”.

Vytautas Alantas kaip 
rašytojas debiutavo Lietu
voje savo pirmuoju nove
lių rinkiniu "Artisto šir
dis”. Po to sekė dar pen
kios novelių knygos ir 1984 
m. išleistas septintasis no
velių rinkinys ”Gelmių bal
sai”, kuriame talpinama 6 
Dirvos konkursuose premi
juotos novelės. Viso Vytau
tas Alantas parašė apie 
šimtą novelių.

Kaip dramaturgas Vy
tautas Alantas prisistatė 
savo pirmuoju kūriniu ”Už- 
tvanka”, o po metų antruo
ju — ”Gaisrai Lietuvoje”. 
Abu šie veikalai išvydo 
šviesą Kaune — Valstybi
niame dramos teatre. Viso 
rašytojas sukūrė 15 drami
nių veikalų.

Kaip romanistas rašyto
jas pasireiškė vėliau. Jau 
gyvendamas Detroite baigė 
savo pirmąjį anksčiau pra
dėtą romaną "Pragaro pro
švaistės”. šis romanas iš
leistas 1951 metais Vokie
tijoje sukėlė didelį triukš
mą. Kilusioje polemikoje 
rašytojas buvo kaltinamas 
pagoniu, norintis vėl atgai
vinti senąjį lietuvių tikėji
mą. Rašytojo didelis gerbė
jas B. Jacikevičius surinkęs 
visą tą polemiką išleido net 
atskira knyga.

Antrasis romanas ”Tarp 
dviejų gyvenimų”. Trečia
sis "Amžinasis lietuvis” iš
leistas dviem tomais. Ket
virtasis romanas "Šventara
gis" išleistas taip pat dviem 
tomais, penktasis "Liepkal
niu sodyba”.

Ir pagaliau čia susirinko
me, bet jau gerokai pavė
luotai į šeštojo Vytauto 
Alanto romano ”Aušra Pa
liūnuose” sutiktuves.

Vytauto Alanto kūrybi
nis kraitis ir palikimas Lie
tuvai jau sudaro apie 6000 
spausdintų puslapių. Į tą 
neįskaityta jo kaip žurna
listo daugybė straipsnių 
mūsų periodikoje. Tai dau
giau negu impozantiškas 
skaičius. Ir aš esu tikras, 
kad rašytojo stalčiuose yra 
dar nespausdintos kūrybos, 

šeštasis Vytauto Alanto 
romanas "Aušra Paliūnuo
se”, laimėjęs Aušros metų 
Dirvos konkurse premiją, 
išleistas 1986 m.

Čia patieksiu be abejo tik 
savo ir tik kaip skaitytojo 
įspūdžius, perskaičius pre
mijuotąjį kūrinį.

Romano kalba žodinga, 
lengva, stilius realistinis. 
Nemažai autorius naudoja 
bent man naujų žodžių, 
kaip: padaira, pagaila, pa- 
šaluonėm, vambra, tauza ir 
daug kitų. Jie man asmeniš
kai gražūs, skamba labai 
lietuviškai ir kažkaip nau
ji nekasdieniški.

Romanas suskirstytas į 
kelioliką skyrių, kurių kiek
vienas yra beveik savaimin
gas — vaizduojąs laiko 
slinktyje arba metų laiko
tarpius, arba ypatingesnius 
įvykius bei nuotykius, bet 
visumoje susipinusius į vie
ną bendrą nenutrūkstančią 
grandį, sudarančią įdomų 
romano turinį ir įdomią 
atomazgą.

Romano pagrindinis as
muo dr. Alisiūnas tvirto 
charakterio, pilnas gražių 
idėjų ir nevengiąs rizikos 
vyras. Jis sudaro vaizdą lyg 
būtų Dr. Vinco Kudirkos 
prototipas — tik skirtingo
se sąlygose. Pamažu įsijun
gęs į spaudos platinimo, 
lietuvybės ugdymo ir gyni
mo darbą, tvirtai laikosi sa
vų principų, nežiūrėdamas 
asmeninių nuoskaudų ar 
nuostolių. Aprašomuoju me
tų kovą reikėjo vesti dviem 
frontais. Reikėjo ne tik iš
silaisvinti iš rusiškos meš
kos glėbio, bet ir nusikra
tyti istoriniu balastu — 
lenkomanija ir istoriją pra
dėti iš naujo.

Kaip profesionalą auto
rius vaizduoja dr. Alisiūną 
labai teigiamai besirūpinan
tį visais vienodai.

Knygos autorius mano 
nuomone yra atlikęs gerą 
anų metų tyrimo darbą. Jis 
psichologiškai gerai pavaiz
davo ano meto sąlygas ir 
nuotaikas.

Patieksiu iš romano il
gesnę ištrauką iš kurios pa
ryškės bent dalis ano meto 
sąlygų bei galvosenos, ko
kioje aplinkoje teko veikti 
dr. Alisiūnui.

Ištrauka vaizduoja dr. 
Alisiūną darantį pirmą vi
zitą Paliūnų klebonui prel. 
Girdijauskui.

Pagaliau daktaras nusi
purtė užplūdusiomis minti
mis, žvilgterėjo į laikrodį ir 
pagalvojęs, jog darant pir
mą vizitą vėluotis neman
dagu, nuėjo klebonijon. Jį 
įleido šeimininkė Marcelė — 
apyjaunė, gražiai pražilusi, 
malonios išvaizdos moteris 
— ir nuvedė į didelę, sodan 
išeinančią verandą, kur jo 
laukė pats klebonas Girdi- 
jauskas — aukštas, padžiū- 
vusio asketiško veido, pra
plikęs'vyras — abu Daujo- 
tai ir vikaras Labutis.

— Štai, dėde, mūsų nau
jas daktaras ponas Alisiū
nas, apie kurį aš tamistai 
jau kalbėjau, — tarė len
kiškai Astra.

Svečias apmetė akimis 
draugiją ir pabrėžtinai gar
siai pasisveikino lietuviš
kai:

— Labar vakaras, ponai!
Visi pritilo, netikėdami 

savo ausimis: inteligentas 
prabilo klebonijoje lietuviš
kai! Tai buvo netaktiška, 
nemandagu, panašu į aro-

Inž. Jonas Jurkūnas (dešinėje), supažindinęs pagerbimo da
lyvius su Vytautu Alantu ir jo knyga”Aušra Paliūnuose”, kal
basi su Margučio vedėju P. Petručiu ir Dirvos bendradarbiu A. 
Juodvalkiu.

ganto išsišokimą.
— Ką ponas norėjai pa

sakyti, mes nenugirdom, — 
paklausė atsipeikėjęs klebo
nas lenkiškai.

— Norėjau pasakyti ką 
pasakiau: labai vakaras! 
Argi lietuvių klebonijoje 
nebe suprantama lietuviš
kai? — atsakė ramiai dak
taras.

Klebonas kramtė plonas, 
bespalves lūpas, ant jo įdu
busių žandų pasipylė raus
vumėliai. Varstydamas sve
čią mažom, skvarbiom 
akim, šeimininkas valdyda
masis nenorom prabilo lie
tuviškai :

— Mes kalbam lietuviš
kai tik su kaimiečiais, ku
rie nesupranta lenkiškai.

’— Labai gerai, aš esu 
kaimietis, todėl malonėkite 
su manim kalbėt lietuviš
kai, — pasakė daktaras at
sainiai.

— Mūsų svečias, žinoma, 
juokauja, — klebonas ne
atitraukė aštraus žvilgsnio 
nuo daktaro. — lig šiol visi 
lietuviai inteligentai čia 
kalbėjo lenkiškai.

— Aš tur būt priklausau 
prie tų lietuvių inteligentų, 
kurie nutarė lietuvių kalbą 
gąžinti į salonus, — šypso
josi daktaras.

— Lietuvių kalba gera 
tik tvartuose! — dirbtinai 
nusikvatojo Daujotas.

Tad tokiose sąlygose ir 
tuometinėje sulenkėjusioje 
aplinkoje autorius paleido 
savo sukurtus personažus 
gyventi, kentėti, laimėti ar 
pralaimėti. Visi ”Aušra Pa
liūnuose” personažai gyvi 
žmonės su savo silpnybėm 
ydom ir su savo žmogišką
ja didybe. Ir vyriausiam 
veikėjui dr. Alisiūnui auto
rius leidžia suklupti (tai jo 
piršlybos bajoraitei Jadvy
gai).

Ir prelatas Girdijauskas 
ir bajoras Surgaila su savo 
dukra Jadvyga atstovaują 
gente lithuani natione po
loni, autoriaus nesušaržuo
ti — bet pavaizduoti ano 
laiko dvasioje.

Dr. Alisiūno bendradar
biai burmistras Vainoras ir 
vikaras Labutis neprisitai
kėliai, bet nuoširdūs lietu
viško darbo dalyviai.

Gi moterys, moterys ir 
Astra ir Tatjana ir Malvi

na, tikros Alanto moterys, 
pilnos vasaros brandžių sul
čių, gražios, ugningos ir 
kartu labai moteriškos.

Savo romanu autaorius 
sugebėjo perduoti Basana
vičiaus leidžiamos Aušros 
atgarsį ir jos poveikį nedi
deliam mieste Paliūnuose. 
Todėl šis romanas liko kaip 
rašytiniu paminklas Auš
ros laikotarpiui ir bus skai
tomas ne tik dabar bet ir po 
daugelio metų.

Pabaigai Vytautas Alan
tas savo autobiografijoj pa
sakoja, kad:

”1905 m. į Sidabravą 
(Alanto gimtinę) buvo at
keltas kun. Juozas Tumas 
Vaižgantas. Mat bažnytinė 
vyriausybė jį blaškė iš vie
tos į vietą kaip "nenuora
mą” dvasiškį. To susitikimo 
su Vaižgantu aš negalėjau 
atsiminti — man tada ėjo 
treti metai — bet motina 
pasakodavo, kad Tumas, su
tikęs mane jojant lazdele 
beržų alėja, pats apsižerg
davęs savo lazdą ir eidavęs 
lenktynių cu manim”.

Na ir nujojo jie ant laz
delių toli. Toli, tiesiog nepa
vejamai, Kan. Tumas tapo 
Tautos šaukliu ir padova
nojęs atsikuriančiai Lietu
vai savo Dėdės ir Dėdienės, 
Vaduvų ir Gondingos kraš
tą, suradęs nepaprastai 
daug deimančiukų ir ieško
damas laimės kitiems tapęs 
laimingu pats;

Gi Vytautas Alantas su
krovęs apie 6000 puslapių 
savo spausdintos kūrybos, 
rašytojo Balio Gražulio žo
džiais, tapęs tautiškiausiu 
ir patriotiškiausiu lietuvių 
rašytoju.

Retai kada didis talentas 
ir padorus žmogus suside
rina viename asmenyje, O 
tokia darna pasižymi Vy
tautas Alantas — šimtapro
centinis lietuvis.

PRESSROOM
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TARP DVIEJŲ AUŠRŲ Vytautas Alantas

Vytauto Alanto žo
dis, kurį perskaitė kun. 
Kęstutis Trimakas, S. J. 
per „Aušra Paliūnuo
se” sutiktuves Chica
goje.

Kalbant apie mano ro
maną „Aušra Paliūnuose”, 
pravartu prisiminti dvejo
pą foną, būtent, gyvenimiš
ką tikrovę ir simbolinę auš
rą, tai yra, tautos atgimi
mą, tautos prisikėlimą iš le
targo miego. Aušrininkai 
sulaikė laidotuvių procesi
ją prie duobės krašto ir su
šuko lydėtojams:

— Jūs pavėlavot! Lietu
va grįžta istorijon ir mirti 
neketina!

Tokios buvo pačios tau
tos griežtas posūkis atgal 
istorijon, paskelbtas „Auš
ros” puslapiuose 1884 m. 
Tautos duobkasius labai nu
stebino lietuvių ryžtas grįž
ti gyvenimam Ypačiai len
kai žiauriai kaltino lietu
vius, kam jie ardą lietuvių- 
lenkų santykius ir nesilai
ką Liublino Unijos nuosta
tų. Kas, anot lenkų, tie pa
vojingi „litvomanai” ?

Kaimiečių išsimokslinę 
vaikai: kudirkos, basanavi- 
čiai, šliupai ir daugybė ki
tų. Jie buvo vadai, o jiems 
talkininkavo tos pačios kil
mės knygnešių armija. Ka
dangi mūsų bajorija negrįž
tamai susidėjo su lenkais, 
tautos vadovybę turėjo per
imti pats kaimas. Iš kaimo 
šiaudinės pastogės ištryš
ko pirmieji tautinio atgimi
mo spinduliai. Kaimui pri
klauso tautinio atgimimo 
garbė ir nuopelnai... Tau
tinio atgimimo istoriją dar 
reikės parašyti.

„Aušros” pasirodymo lai
kais Lietuvos kaimas buvo 
be mokyklos, lenkai sėdė
jo dvaruose ir siautėjo ru
sų valdžia . .. Reikėjo „su
krusti” ir tarti lemiamą žo
dį visoms toms galybėms 
dėl Lietuvos ateities! Visa 
laimė, kad dar tebebuvo gy
va lietuvių kalba ir tebeai
dėjo kaime lietuviška dai
na!

Kodėl ir kaip rašiau 
romaną?

Dar nepradėjus veikalo 
rašyti susidėjo daug blogų 
ir gerų aplinkybių. Paskel
bus konkursą gulėjau po 
širdies operacijos ligoninė
je. Iki konkurso termino bu
vo belikę tik pusę metų, o 
jau iš patyrimo žinojau, 
kad man romanui parašyti 
reikia mažiausiai metų lai
ko. O be to, ir-sveikata dar 
nebuvo kaip reikiant su
stiprėjusi. Kas daryti?

Nuo pat jaunystės laikų 
domėjausi Lietuvos istori
ja ir tautinio atgimimo ga
dyne, todėl ryžausi rašyti 
romaną iš tų laikų.

„Kanklių” draugija

Kai 1911 ar 12 metais tė-

Kun. Kęstutis Trimakas skaito 
savo dėdės Vytauto Alanto 

žodį.

vąs mane nuvežė į Šiaulius 
ruoštis stoti į gimnaziją, 
ten jau buvo prasidėjęs 
šioks toks lietuviškas judė
jimas, sakysime, jau veikė 
lietuvių ”Kanklių” draugi
ja, kuri rengė savaitgaliais 
dainų, žaidimų ir šiaip vai
dinimėlių vakarus. Čia pir
mąkart ir išgirdau apie 
„Aušrą”. Tad ”Kanklių” 
draugija man buvo pirmo
ji, pradėjusi garsinti „Auš
ros” gadynę. Nenoriu pasa
kyti, kad mano sieloje įvy
ko kažkoks tautinio atgimi
mo perversmas. Jokios „re
voliucijos” neiš gyvenau, 
bet vis dėlto patirti drau
gijoje įspūdžiai po truputį 
pravėrė duris į gilesnius 
tautinius išgyvenimus.

Per vasaros atostogas 
viešėdamas tėvų ūkyje 
(Radviliškio valse. Šiaulių 
apskrity), atsikėlęs anksti 
rytą mėgdavau rymoti prie 
atviro lango ir grožėtis sau
lėtekio grožybėmis. Galu
laukėje matydavau, kaip iš
rieda saulė pro skynimo 
viršūnę ir majestotiškai ky
la per tyrą melsvą padan
gę .. . Mano vaizduotėje 
tuojau švystelėdavo kita 
aušra iš anapus Nemuno 
taip pat nešanti Lietuvai 
šviesą, naują gadynę. Tos 
dvi aušros man papildyda
vo viena kitą. Taip man ir 
pasiliko visam gyvenimui 
„dviejų aušrų” atsiminimai, 
kurie tebėra gyvi ir po šiai 
dienai... Tad aš laikau sa
ve „aušrininku”, nes ”Kan- 
klių’’ draugijos salėje man 
aiškiau švystelėjo pirmieji

Meninės programos atlikėjai: pianistas Robertas Mockus ir 
sol. Audronė Gaižiūnienė su pobūvio rengėjom (vidury) V. 
Lenkevičiene ir M. Marcinkiene.

„aušros spinduliai”. Po la
bai ilgų metų aiškiai grįžta 
tų vasaronių atsiminimai.

Lietuvybės vaidilutė

Nors ir buvau iš pat jau
nystės susigyvenęs su 
”Aušros” dvasia, bet, ra
šant romaną, netikėtai dar 
labai parėmė mano darbą 
karšta lietuvė patriotė, sa
kyčiau, lietuvybės vaidilu
tė, Lietuvių Istorikų Drau
gijos pirmininkė, mokytoja 
Alicija Rūgytė perspausdin
dama visą ”Aušrą” dviejuo
se tomuose. Tos knygos

Dail. Danguolė Šeputytės-Jurgu-VYTAUTAS ALANTAS, 
tienės piešinys.

man taip buvo po ranka, 
lyg patys aušrininkai būtų 
man atėję į pagalbą. Viską 
buvau skaitęs kas pasiro
dydavo spaudoje apie ”Auš- 
ros” gadynę, bet, žinoma, 
pačių aušrininkų gyvas žo
dis apie save ir jų iššgyven- 
tus laikus man buvo nepa
lyginti svarbesnis ir įdo
mesnis už bet kokias studi
jas. Rūgytė, ryždamasi per
spausdinti „Aušros” kom
plektus, didžiai pasitarnavo 
mūsų istorijai, o ypač kul
tūrai, lietuvybei bei litera
tūrai.

Aušrininkų palikimas

Tautinio atgimimo temai 
nušviesti reikėtų parašyti 
žymiai daugiau veikalų. Tik 
atsiminkime, kad ”Aušros” 
gadynė yra tautos grįžimas

Sukaktuvininkui Vytautui ir jo žmonai Irenai svečiai su
giedojo ilgiausių metų.

nfijįinh

Vytautas Alantas pasirašo savo knygą pik. Dabulevičiui ir 
T. Blinstrubui.

į istoriją ir Lietuvos įrikia- 
vimas į savaimingas tauti
nes vėžes. Po „Aušros” Lie
tuva pradėjo naują lietu
višką savo buities laikotar
pį. Aušrininkų palikimą 
mes plačiai išnaudojom ne
priklausomybės laikais ir 
be abejo turim žiūrėti, kad 
pažanga ir toliau turi bū
ti varoma pagal tautinio at
gimimo gaires. Tautą rei
kia visada kurti.

Savo gyvenimą ir karje
rą pradėjau tarp dviejų 
aušrų. Tvirtai tikiu, kad 
Lietuva pagaliau tikrai su
ras savo kelią, apšviestą 
Naujos Aušros.

Veikalą apie tautos atgi
mimą parašiau būdamas 
šiapus okeano, tai yra toli 
nuo tėvynės. Ir čia būdamas 
gyvenau tarp dviejų aušrų. 
Atseit, tautos reikalai ne- 

Visos nuotraukoj K. Pociaus 

priklauso nuo jokių geogra
finių platumų. Tautos atgi
mimo laikais Lietuvą valdė 
rusai, šiandien vėl tie patys 
rusai viešpatauja mūsų že
mėje ... Anuomet mes sva
jojom, kad aušros spindu
liai pasiskleis mūsų tėvy
nėje iš užnemunio, šiandien 
mes žinom, kad laisvės žibu
riai žyburiuoja pačioje tė
vynėje: pogrindžio spauda 
mums tai nuolat primena. 
Sakytume: negęsta mūsų 
pogrindžio laisvės žiburiai! 
Tai yra orientyras mūsų 
tautiniam įsipareigojimui ir 
šviesalai pakeliui į ateitį.

Mes tikime ir niekad ne- 
nustosim tikėję, kad Lietu
va vėl bus laisva ir kad 
simbolinė anuomet iš užne
munio pakilus aušra vėl 
skaisčiai nušvies Lietuvos 
padangę. Tiek iškentėjusi ir 
klaidžiojusi tauta turi pa

galiau susirasti jai likimo 
paskirtą saugią vietą laisvų 
tautų tarpe. Aušrininkų pa
sėtas tautinis grūdas augin
tinas ir kultivuotinas to
liau.

Neturiu pranašo dovanos 
ir, būdamas realistas, nesu 
linkęs leistis į pranašystės 
meną, tačiau negaliu susi
laikyti nežvilgterėjęs į ry
tojų pro uždangos plyšelį. 
Rašant „Aušrą Paliūnuo
se”, man gan aiškiai išryš
kėjo mintis, jog tebeesame 
gan artimi aušrininkų pali
kuonys, kuriem teko labai 
atsakinga misija toliau ug
dyti ir įkvėpti jaunai kartai 
lietuvybės meilės idealą.

MACHNISTS
Mechanically inclined person. $275 
for 50 hour week. Pleasant vorking 
conditions. Company paid benefits. 
Goetz & Ruschmann Co., 97 Newark 
Way, Haplewood, N. J. 07040. (201) 
761-4200. Mr. VanHook (23-29)
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Gal verta pasvarstyti... B. Klovas

žmogaus teisės, teisingu
mas, teisė — viskas yra la
bai gražiai skambantys šū
kiai, kai veiksmas vyksta 
kitų kieme. Bet kada tie 
laužymai vyksta savame 
kieme, tada realybė pasiro
do visai kitoje šviesoje.

Taip vadinamas atstovės 
Holtzman imigracijos įsta
tymo papildymas buvo pri
imtas Washingtone, D. C. 
Kongreso ir prezidento pa
sirašytas ir paskelbtas kaip 
veikiąs įstatymas. Išpildyti 
to įstatymo reikalavimus be 
kitų valstybių bendradar
biavimo yra neįmanoma. 
Valstybės, kurios vadovau
jasi civilizuota teise ir ne
leidžia įstatymų politinėse 
ir kriminalinėse srityse su 
atgal veikiančia galia, nero
do jokio entuziazmo perse
kioti iešmininkus, kai di
dieji, kurie išvirė tą košę, 
skelbiasi esą didvyriai.

JAV Teisingumo Depar
tamentui neliko kito kelio, 
kaip siųsti savo ambasado
rius į Sovietų Sąjungą pas 
a la Himlerį ir a la Gestapo 
į Maskvą prašyti pagalbos. 
Sovietai galvojo, kad tai 
yra kokia tai kapitalistų iš
galvota provokacija, nes 
jie patys turi pilną Rytų 
Vokietiją nacių.

Po ilgų prašymų ir mal
davimų ir įtikinėjimų, kai 
sovietai tikrai buvo įtikin
ti, kad sovietų teisinė sis
tema pagrindinai nesiskiria 
nuo JAV sistemos ir kad 
kapitalistai tikrai nori pa
dėti sovietams sutvarkyti 
taip vadinamus jų priešus, 
sutiko bendradarbiauti ir 
padėti Washingtonui išsi
krapštyti iš vargų. Ryan 
rašo, kad sovietai suprato, 
kad JAV neturi jurisdikci
jos tuos kaltinamus žmones 
traukti teismo atsakomy
bėm dėl karo nusikaltimų, 
bet galima imtis tiktai 
veiksmų jų pilietybę at
šaukti ir išvaryti iš krašto. 
Knygoj liko Ryano neatsa
kytas klausimas, ar jie gali 
būti deportuoti į Sovietų 
Sąjungą, (žiūrėk Allan A. 
Ryan, Jr. Quiet Neighbors, 
c 1984, ypač psl. 85).

JAV administracija turė
jo praktikos, kai milijonus 
sovietų piliečių deportavo 
po karo į Rytus, nežiūrint, 
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AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

kad tai buvo tarptautinės 
teisės ir tarptautinių pa
pročių laužymas. Tik 1945 
m. Kempteno atvejis šiek 
tiek atvėsino Washingtono 
ekspertų uolumą.

Mes savo kieme neturim 
jokios politinės įtakos. Visi 
skriaudžiamų etninių gru
pių imigrantai yra biuro
kratų malonėj. Tik atsimin
kim taip vadinamus Palmer 
Raids, depresija ir kt.

Gera proga dabar pradėti 
organizuoti skriaudžiamų 
etninių grupių politinės 
veiklos komitetus (PAC). 
Tos grupės turėtų įsteigti 
vieną bendrą politinės veik
los komitetą, pagal veikian
čių komitetų pavyzdį. Rei
kia sujungti visų skriau
džiamųjų jėgas politinei 
veiklai.

1. Turėti profesionalą lo- 
byistą Washingtone, kuris 
sektų kas vyksta Kongreso 
plenumo, komitetų, pakomi- 
tetų posėdžiuose ir infor
muoti tų etninių grupių 
veiksnius, kas vyksta Kon
grese, kas yra naudinga ar 
žalinga tų grupių intere
sams, duodant ženklą, kada 
visuomenė turi reaguoti. 
Juk šiais metais buvo pri
imtas nauja imigracijos 
įstatymas. Buvo gera proga 
pabandyti papildyti Holtz
man papildymą ar net pa
taisyti. Juk galėjo kokį 
kablelį ar kabliataškį padė
ti kitoj vietoj ar visai iš
braukti. Niekas tuo nesirū
pino, nors laikraščiuose ma
tome asmenų su politikie
riais nuotraukas, kurios 
tikrai nevaizduoja jokios 
politinės veiklos, tik asme
ninę reklamą.

2. Surūšiuoti Kongreso 
atstovus pagal naudingumą, 
kad atėjus rinkimų metui, 
visuomenė būtų informuo
ta už ką balsuoti ir ką rem
ti.

3. Pasinaudojant Statisti
kos Biuro duomenimis iš
studijuoti galimybes, ar ne
galima tam tikruose rajo
nuose pravesti skriaudžia
mų grupių kilmės atstovus 
į Kongresą. Juk turime 
daug gražaus čia gimusio 
ir išsimokslinusio jaunimo, 
kuris domisi savo krašto 
politiniu gyvenimu ir ture- 

tų galimybės išsiveržti į 
platesnius politinius dirvo
nus. Jaunimas per PAC 
būtų įtrauktas į savo gim
tojo krašto veiklą, kur ga
lėtų pasireikšti naudingas 
Amerikai ir mums. Visoms 
skriaudžiamųjų grupėms 
veikiant vieningai, tai yra 
galima pasiekti, žinoma, 
kalnai nebus nuversti, bet 
imant dėmesyn, kad politi
nėj aritmetikoj net vienas 
yra kartais daugiau, kaip 
50 ar 218, ką gerai žinojo 
ir tie, kurie 1787 rašė JAV 
konstituciją.

4. Sekti federalinių teisė
jų ir valdininkų skyrimus 
ir paaukštinimus, kad ne
priimti asmenys nebūtų pa
tvirtinti; o jei ir būtų pa
tvirtinti, tai su protestu.

Lėšas galėtų PAC susi
daryti renkant rinkiminiais 
metais po vieną dolerį iš 
kiekvieno skriaudžiamųjų 
grupių asmens, kas nebūtų 
daug ir taip vadinamiems 
milijonieriams. Juk mes ir 
taip aukojam visokiems po
litikieriams. Tai būtų gali
ma pakreipti tikrai savo 
interesams ginti.

Tą organizacinį darbą 
pradėti dirbti turi šiame 
krašte gimę asmenys. Ame
rikietiška visuomenė ne
mėgsta, kada imigrantai 
kišasi į jų sistemos reika
lus ir kabalus. Jie bijo, kad 
tie imigrantai gali išmušti 
visą galaktiką iš orbitos, 
kada pasaulis sukasi apie 
Ameriką.

Su laiku PAC pasidarytų 
politinė jėga, Washingto- 
nas ir politikieriai skaitosi 
su vieša opinija, kada jie 
žino, kad jų veiksmai yra 
sekami organizuotai. Tik 
per politinę organizaciją čia 
galima ką nors pasiekti.

Laukti iš teismų politi
nėse bylose malonės nėra 
jokios vilties, nes teismų is
torija nedaug teikia vilčių. 
Teismai eina su administra
cija ir tai tik tėra antspau
do pridėjimas. Nereikia eiti 
į praeitį toli. Tai geriausia 
rodo japonų amerikiečių at
vejis karo metu, kur tik 
vienas teisėjas vadovavosi 
teisine logika ir interpreta
cija. Juk Linno prašymas 
sustabdyti deportaciją buvo 
svarstomas Aukščiausiam 
Teisme tą pačią dieną, ka
da Aukščiausias Teismas 
priėmė japonų amerikiečių 
skundą svarstyti, kaip pa
sekmė Aukščiausio Teismo 
sprendimo, kurį speciali 
Kongreso sudaryta komisi
ja rado nekonstituciniu ir 
neteisėtu.

Nuernbergo Teismas nu
statė nugalėtiesiems ir nu
galėtojams teisinius dės
nius, kuriais valdantieji tu
ri vadovautis. Jungtinės 
Tautos paskelbė tuos dės
nius, kaip tarptautinės tei
sės dėsnius, kuriais valsty
bės savo santykiuose turi 
vadovautis. Bet net nugalė
tojams, kurie rašė tuos dės-

NEPASIDUOKIME PANIKAI
D r. Antanas Butkus
L\

Š. m. gegužės 5 d. Tėviš
kės žiburiuose A. Str. kri
tiškai pasisako dėl J. R. 
straipsnio ”Gyvenkime dau
giau realia dabartimi” (T. 
Ž. kovo 3 d.), kuriame J. R. 
teigia, kad Lietuva sovie
tinėje sistemoje ”visokerio- 
pai reiškiasi ekonominiame, 
kultūriniame ir socialinia- 
me-politiniame gyvenime”. 
Iš tiesų sunku suprasti ko
dėl ir kokiais duomenimis 
rėmėsi J. R. taip tvirtinda
mas, kuomet nei ekonomi
nis, nei socialinis-politinis 
gyvenimas dabartinėje Lie
tuvoje nėra savystovus. To 
gyvenimo pagrindinės pre
misos ir direktyvos taip, o 
ne kitaip tvarkytis yra 
Maskvos režimo padiktuo
tos. Gi lietuviai ten (parti
niai ir nepartiniai) šių su
varžymų rėmuose (arba 
gudriai juos apeidami) vi
saip stengiasi gyvenimo są
lygas pagerinti. Vienur tas 
pavyksta geriau, kitur ne- 
taip gerai. Suma sumarum 
faktas yra toks, kad Lietu
voje socio-ekonominis gyve
nimas yra žymiai geresnis 
negu "komunistinio rojaus 
centre — Maskvoje”.

Tiesa, kad nuo mūsų pa
sitraukimo iš Lietuvos, ten 
jau išaugo dvi naujos kar
tos, bet jokiu būdu negali
ma su J. R. sutikti, kad jos 
visos ”dėl gardaus valgio 
šaukšto” yra jau prisitai
kiusios prie okupanto rei
kalavimų, nors tiesa, kad 
jos praeityje skaudžiai pa
simokė, kad kai kurių iš 
mūsų pažadai juos išlais
vinti buvo ne tik tušti, bet 
jiems ir labai skausmingi, 
pralieję tais pažadais pati
kėjusių brolių kraują.

Dr. A. Štromas, kuris yra 
gerai išstudijavęs Lietuvos 
sąlygas, lietuvius ten skirs
to į tris kategorijas: (1) 
Maža dalelė konformistų, 
kurie visiškai išjungę savo 
asmeninius nusistatymus, 
besąlyginiai pakluso val
džiai. Jie tesirūpina savo 
asmeniniu saugumu, savo ir 
savo šeimos ekonominiu 
gerbūviu ir to gerbūvio už- 
sitikrinimui siekia kopti 
karjeros laiptais; (2) Di
džioji dauguma lietuvių, 
latvių ir estų priklauso ant
rajai kategorijai — konser- 
vatyvistų. Tie žmonės jau 
yra pilnai apsipratę su re
žimu. Tačiau jie bando kiek 
jų oficiali pozicija jiems lei
džia išlaikyti tautinį identi
tetą ir integralumą, išlai
kyti tautinius, dvasinius ir 
materialinius išteklius, k. a. 
saugoti aplinką nuo taršos, 

nius, gyvenime tie dėsniai 
pasirodo perdaug idealūs. 
Todėl nestebėtina, kad mes 
gyvename ne teisinių dės
nių dvasioj, bet Jaltos 
šmėklos šėšely ir nuomonė
mis tų, kurie turi jėgą. 

išlaikyti ekonominį pajėgu
mą, tautinę kalbą ir kultū
rą, tautinius ir istorinius 
paminklus ir 1.1. Toliau, jie 
bando kurti savo tautą la
bai sunkiose sąlygose po 
svetima valdžia, bandyda
mi Įvesti net naujus ekono
minius ir kultūrinius pro
jektus, kurie pakeltų tau
tos gyvastingumą ir prisi
dėtų prie progresyvios mo
dernizacijos ir vakarietiš- 
kumo (mano pabraukta a. 
b); (3) Trečioji yra akty
vaus pasipriešinimo ir prak
tiškai pragmatinio susi- 
orientavimo grupė. Toji 
grupė, kaip ir pilnų konfor
mistų grupė yra maža. Abi 
jos sudaro konservatyvistų 
grupės sparnus.

Trečiąją grupę net pa
vardėmis vaizdžiai doku
mentavo A. Str., ją pava
dindamas ”tautos kamie
nu”, kas reikštų, kad jinai 
yra pati pagrindinė, atseit, 
gausingiausia. Tai nėra tie
sa, nes ji, nors ir tebeveda 
atvirą kovą prieš pavergė
jus, bet jau nebe su gink
lu, o su plunksna rankose, 
ką ir A. Str. vaizdžiai liu
dija, išvardindamas tos 
grupės žmonių redaguoja
mą ir leidžiamą pogrindžio 
spaudą.

A.. Str. dar užsimena dr. 
V. Vardžio Lietuvos gyven
tojų klasifikaciją, kurioje 
suminėta mums primesta 
sovietinė sistema, būk tai 
išreiškianti sovietų prana
šumą (superiority). Nuo 
kada dr. Vardys sovietų 
sistemą vadina pranašia 
(superior) ? čia turbūt kaž
kas ne visai taip!

A. Str. rašo ”laisvėjimui 
krašte prislopinti okupan
tas stengiasi panaudoti iš
eiviją, kad galėtų lietu
viams Lietuvoje pasakyti: 
Išeivija yra jau su mumis. 
Ji jums nepritaria”. Nema
nau, kad ir žiopliausias oku
panto pakalikas galėtų taįp 
naiviai galvoti! Vienok su
tinku su šio straipsnio au
torium, kad išeivijos lietu
viai yra suskilę, bet tas ski
limas nėra toks gilus, kaip 
tvirtina A. Str. Tiesa, kad 
visokio plauko agentai ban
do kaišioti pagalius į išei
vijos vadovaujančių asme
nų ir jų organizacijų veik
lą, bandydami mus sukir
šinti. Tačiau tos jų pastan
gos būtų bergždžios, jei mes 
patys jiems taip uoliai ne
talkintume. Tą žinoma da
roma nesąmoningai. Juk 
daugumoje mes patys sėja
me įtarinėjimo ir nepasiti
kėjimo sėklą. Tai darome 
dalinai todėl, kad neprita
riame kitų darbams (iš pa
vydo ar iš nenoro prisidė
ti, nes tas asmeninis prisi
dėjimas reikalauja ne tik 
darbo bet taip pat finansi
nės pagalbos).

(Nukelta į 9 psl.)
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Gorbačiovo šuolis į tuštumą (2)

Gorbačiovas ir Popiežius
Jūratė Statkutė de Rosales

Vakaruose yra žinoma, 
kad 60% Centrinio Partijos 
Komiteto Maskvoje visų na
rių yra priešingi Gorbačio
vo reformoms. Aukščiau
siuose partijos sluoksniuo
se vyrauja gilus nesutari
mas gorbačioviškos „atvi
rumo” politikos atžvilgiu.

Gal ne tiek yra nesuta
riama, kiek yra bijoma. Jei 
jau vien rankų darbo jėgos 
perėjimas j elektroninį am
žių sudaro stačiai neiš
sprendžiamą galvosūkį (žiū
rėk praeitą skyrių) tai sie
nų pravėrimas ir komuni
kacijos praplėtimas iššauks 
— taip bent galvoja senoji 
Kremliaus gvardija — So
vietų Sąjungos žlugimą.

Ginčas Kremliuje liečia 
sovietams esminį klausimą: 
kokiu būdu bus geriau ap
sisaugota nuo imperijos su- 
birėjimo, ar atveriant an
gas sumažins vidinį spau
dimą, kaip kad pataria Gor
bačiovas, ar ir toliau re
miantis priespaudos prie
monėmis, kaip pataria se
noji gvardija, kuri yra įsi
tikinusi, kad pastarasis me
todas yra vienintelis, jai at
nešęs ”gerų rezultatų”.

Pagrindinis Gorbačiovo 
argumentas yra tas, kad 
”rezultatai” toli gražu ne
buvo geri, nes privedė So-

NEPASIDUOKIME
PANIKAI...

(Atkelta iš 8 psl.)
Vienok santykių palaiky

mas su Lietuvoje pasiliku
siais tautiečiais yra būtinas 
ir jis yra abipusiai naudin
gas. Tiesa, išeivijai tie san
tykiai yra daug labiau rei
kalingi, negu Lietuvoje pa- 
silikusiems. Kad mūsų jau
noji karta išliktų sąmonin
gais lietuviais, jai reikia pa
žinti gyvąją Lietuvą, kurią 
ji gali pamatyti tik Lietu
voje. Ne pasalptis, kad mū
suose yra dalis žmonių, ku
rie lyg panikos apimti bijo 
santykių su Lietuvoje pa
silikusiais. Jie ne tik patys 
tų santykių vengia, bet taip 
pat nori juos drausti ki
tiems. Kadangi laisvame 
krašte gyvenant tokio drau
dimo nepaisoma, susidaro 
bereikalingas erzelis, drums- 
čiąs čia mūsų sugyvenimą 
ir kūrybingą darbą. Tas er
zelis taip pat nemaloniai nu
teikia mūsų brolius Lietu
voje. Gi Lietuvoje pasiliku
sių brolių didžioji dauguma, 
bando kurti savo tautą la
bai sunkiose sąlygose po 
svetima valdžia. Šiam dar
be juk turėtume ir galėtu
me jiems padėti, arba bent 
leisti tą atlikti tiems, ku
rie tą sugeba bei nori tą 
daryti.

Dr. Antanas Butkus 

vietų Rusiją prie šiandieną 
jau beveik nepataisomo kul
tūrinio, socialinio ir eko
nominio sustingimo. Be to, 
pagrindinis gyventojų kon
trolės įrankis, KGB, jauni
mo šiandieną jau nebaugi
na taip, kaip anksčiau, kad 
būdavo.

Religijų klausimas

Per paskutiniuosius 15 
metų, įvyko Sovietų Sąjun
goje įvairių tikybų atgi
mimas. Tikėjimo jėga pa
rodė ir įrodė KGB stebėti
ną silpnumą, kai ši panoro 
nustelbti tikinčiųjų veiklą. 
Įvairių tikybų dvasiškiai ir 
išpažinėjai apsižiūrėjo, kad 
giliai tikintieji žmonės, ku
rie laukia atpildo anapus, 
tampa atsparūs tam, ką 
KGB grąsina jiems padary
ti šiame pasaulyje. Kai jau 
kartą toks jausmų ir galvo
jimo procesas užsimezga, 
tuomet KGB tampa bejė
gė... ir tas matosi, jaučia
si, tą žmonės sužino.

Sovietų Sąjungoje yra 
šiuo metu keturios pagrin
dinės religijos: Islamas, 
Rusų Ortodoksų bažnyčia, 
Romos Katalikų bažnyčia, 
kuriai priklauso ir ukrainie
čių ortodoksai klausą Ro
mos popiežiaus, Budizmas. 
Sovietų imperijoje, islamo 
išpažinėjai žvelgia į Meką; 
katalikai skaito save pri
klausančiais vakarų kultū
rai ir jų dvasinis centras 
yra Roma, o budistai yra 
akis atsukę į Kiniją. Išsky
rus rusų ortodoksus, nei 
viena tų grupių nesijaučia 
esanti dvasiniai surišta su 
Maskva.

Tikyba susilieja tuomet 
su tautine sąmone ir pa
virsta jėga su kuria sovie
tai turi skaitytis. Religinis 
faktorius sudaro šiuo metu 
sovietams vieną iš svar
biausių grėsmių jų imperi
jai. Sovietų Sąjungos pie
tuose vykstantis islamo at
gimimas yra, pagal vieną 
rimčiausių pasaulinių auto
ritetų sovietų vidaus politi
kos srityje, Helene Carrere 
d’Encausse, ypatingai svar
bus ir ”negrąžinamas” (ir- 
reversible) reiškinys.

Islamo grėsmė

žurnalas „National Re- 
view”, savo 27 kovo laido
je aprašo dabartinius sovie
tų musulmonus: ”Jie yra 
žymiai atsparesni už dau
gumą krikščionių. Jų tiki- 
ba yra paprasta, praktiška 
ir, jei norima, fanatiška. 
Antai, kartą užmezgiau pa
sikalbėjimą su vienu žmo
gum Kultūros parke Mask
voje. Pasirodė, kad jis esąs 
totorius. ’Ar musulmonas?’, 
’Aišku’, atsakė jisai. ’Ar 
praktikuojantis?’. „Savai
me aišku. Meldžiuos kas 

dieną penkis kart’. ’O ką 
galvoji apie tuos visus ate
istus, kurie čia yra?’ Atsa
kymas : ’Tie kalės vaikai...’ 
Rašantysis nurodo, kad ki
tose Sovietų Sąjungos vie
tovėse turėjęs panašių pa
sikalbėjimų ir daro sekan
čią išvadą: „Gorbačiovas 
yra protingas žmogus: jis 
supranta, kas jo laukia’’.

Gorbačiovas jau susitiko 
su pirmuoju musulmonų su
kilimu tuomet, kai jis pra
eitų metų gruodžio mėnesį 
paskyrė partijos sekreto
riaus pareigoms Kazachsta
ne vieną rusą, G. Kolbiną. 
Riaušės, kurios tuomet su
krėtė Kazachstano sostinę 
Almą Atą, bematant įgavo 
tautinio ir religinio sukili
mo atspalvį. Maištininkai 
atidarė kalėjimus, paleido 
kalinius ir paėmė į savo 
rankas miesto kontrolę ... 
tautos ir islamo vardu. 
Maišto vadovai — dideliam 
visų nustebimui — buvo ži
nomi vietiniai komunistai, o 
manifestantai, daugumoje, 
buvo komjaunuoliai, kurie 
būdami patikima valdžiai 
jaunimo gvardija, gauna 
karinį apmokymą. Maskvos 
reakcija buvo žaibiška: ka
riuomenė užėmė Almą Atą, 
sukilimas buvo numalšintas 
ir Gorbačiovo paskirtas ru
sas buvo jėga pastatytas į 
partijos sekretoriaus vietą. 
Tačiau Alma Atos įvykiai 
buvo Kremliui perspėjimas.

Sovietų Rusijoje yra šiuo 
metu 50 milijonų musulmo
nų, kalbančių savo kalbo
mis. Jų prieauglis svyruoja 
tarp 4 ir 6% pagal vieto
ves, kai tuo tarpu rusų tau
tos prieauglis yra neigia
mas. Sovietijos musulmonų 
tarpe vyksta šiuo metu 
svarbus tautinis ir tikybi
nės sąmonės atgimimas. 
Pradedama suprasti, jog 
islamas yra pasaulinė jėga.

Jei Gorbačiovas bent da
linai atvers sienas kelio
nėms ten ir atgal, kaip jo 
yra žadama, pirmą kartą 
istorijoje sovietų musulmo
nams gali būti leista lanky
tis Mekoje, kaip to reika
lauja islamo tikyba. Tokiu 
atveju, ryšis su Meka stip
rės, ir drauge augs įsisąmo
ninimas, kad priklausoma 
islamo pasauliui, kuris yra 
svetimas Rusijai, Maskvai 
ir Sovietų Sąjungai.

Katalikai ir KGB

Ir Brežnevo laikais, ir 
dabar, Kremlius aiškiai su
pranta, koks jam pavojus 
gręsia iš įvairių tikybų pu
sės. Gal todėl, jau metų me
tais, Kremlius visomis iš
galėmis kovoja savo impe
rijos ribose su visomis re
ligijomis urmu.

Kai pralaimėjimai Afga
nistane — islamo krašte — 

privertė Maskvą atsargiau 
elgtis savo krašto musulmo
nų atžvilgiu, Kremlius pa
suko didžiąsias patrankas į 
šiaurės vakarų pusę, į ka
talikų tikybą.

Pradžios mokyklose, gim
nazijose ir aukštojo moks
lo įstaigose buvo sutvirtin
ta privaloma ateizmo pamo
kų programa. Keletas baž
nyčių iš dar veikiančių bu
vo uždaryta. Visi be išim
ties vienuolynai jau nuo se
no buvo panaikinti, bet prie 
to dar prisidėjo apeigų at
likimo varžymai, o religinės 
šventės, įskaitant Kalėdas, 
ir toliau yra darbo dienos. 
Padidėjo kunigų ir tikinčių
jų persekiojimai, suėmimai 
ir kalinimai. Pagarsėjęs 
lenkų kunigo Popieliuškos 
nužudymas atsikartojo ma
žiau žinomais, bet vienodai 
žiauriais keturių lietuvių 
kunigų žuvimo atvejais.

Tačiau KGB pareigūnų 
apskaičiavimai pasirodė bu
vę klaidingi. Persekiojimų 
politika padėjo sujungti į 
vieną tautinio ir religinio 
pasipriešinimo sroves ir at
sirado tai, kas vienų nuo
mone yra „fanatizmas”, bet 
kitų akyse yra „šventu
mas”. Politinis kalinys tapo 
šventuoju, vertu savo tau
tiečių pagarbos. Mirtis ar 
kankinimai jam pasidarė 
palaiminimas, įvedantis jį 
į pirmųjų krikščionybės 
šventųjų gretas. KGB pra
dėjo dirbti jo naudai: ko 
žiauriau su juo buvo elgia
masi, tuo labiau kilo jo gar
bė.

Lietuva, prijungta prie 
Sovietų Sąjungos po Ant
rojo Pasaulinio karo, yra 
kraštas kurio 92% gyven
tojų skaitosi katalikai, šio
mis dienomis tenai buvo at
žymėta 15-kos metų sukak
tis vieno pogrindžio leidi
nio, kuris išeina maždaug 
kas du mėnesiai ir praneši
nėja apie žmogaus teisių 
pažeidimo atvejus visame 
krašte. Leidinys vadinasi 
„Lietuvių Katalikų Bažny
čios Kronika”. KGB nenu
ilstamai kovoja su tuo lei
diniu jau 15 metų, nesigai
lėdama kratų, suėmimų, 
persekiojimo, bet per visą 
tą laiką, nuo 1972 metų ko
vo 19 dienos, Kronika pa
stoviai pasirodo su savo 
42-ta mašinėle tankiai pri
rašytų puslapių. Yra plati
nama slapta, iš rankų į 
rankas ir viena kita kopija 
visada patenka į vakarus. 
Smulkūs žmogaus teisių pa
žeidimo aprašymai suplau
kia į kroniką iš visų krašto 
kampų, kas nurodo gerai or
ganizuotą tinklą. Vien fak
tas, kad per 15 metų kroni
ka yra leidžiama be pertrau
kos, .sudaro didžiausią KGB 
pralaimėjimą visoje to so
vietų organo istorijoje.

Gorbačiovas vengė iki 
šiol paliesti tikybų klausi
mus. Jis greičiausiai nega
li viešai pripažinti, kad 
KGB pasirodė esanti bejė
gė. Drauge, jau nebėra 
prasmės toliau persekioti 
tai, kas įrodė savo atsparu

mą ir kas nuo persekiojimo 
tikrai stiprėja.

Vienintelė politiniai pri
imtina išeitis Gorbačiovui 
būtų susilaukti popiežiaus 
vizito ir pasirodyti greta 
popiežiaus, kuris sutiktų 
kalbėti apie taiką bei visų 
tautų sugyvenimą. Tačiau 
popiežius stato savo sąly
gas, reikalaudamas garan
tuoti pilną sąžinės laisvę 
bei paleisti suimtus kuni
gus ir katalikus. Sutikti su 
p o p iežiaus reikalavimais, 
būtų lygu viešam pripažini
mui, kad KGB pralaimėjo 
kovą su katalikais.

Padėtį tarp Maskvos ir 
Romos padeda suprasti se
kantis pavyzdys. Vasario 
mėnesį Kremlius užmezgė 
pasitarimus su Lenkijos 
vyskupais dėl popiežiaus at
silankymo Sovietų Sąjungo
je Gorbačiovas panoro tuo 
metu parodyti savo gerą va
lią ir pavedė paleisti iš ka
lėjimo du lietuvius kuni
gus, Alfonsą Svarinską ir 
Sigitą Tamkevičių, nuteis
tus 1983 m., vienas- astuo
niems, kitas dešimčiai me- 
tųų. Abu kunigai, Svarins
kas ir Tamkevičius, buvo 
atvežti iš Permos lagerio į 
Lietuvą su tikslu juos pa
leisti, bet abu atsisakė pa
sirašyti KGB jiems bruku- 
mą „pažadų” raštą. Abu 
kunigai yra įtakingi lietu
vių katalikų šulai: KGB do
kumento pasirašymas nu
muštų jų autoritetą. Pasi
rašyti jie negalėjo. Abu bu
vo grąžinti į Permos kon
centracijos stovyklą ir už
daryti į sekciją Nr. 36-1, 
vadinamąją „mirties” sek
ciją, nes tai esama „specia
laus režimo lagerio”, kuria
me daug kalinių yra mirę.

Tame pačiame konclage- 
ryje Nr. 36-1, kali lietuviai 
Viktoras Petkus, vienas iš 
Helsinkio grupės steigėjų 
Lietuvoje (nuteistas dešim
čiai metų), ir Balys Gajaus
kas, katalikas ir Lietuvos 
laisvės gynėjas, kurio gyve
nime jau priskaičiuojama 
35 metai sunkiųjų darbų 
kalėjimo.

Pasitarimai dėl popie
žiaus vizito Sovietų Sąjun
goje laikinai nutrūko iki 
bus „garbingai” išspręsta 
kalinamų kunigų klausi
mas.

Sekantis straipsnis: Gor
bačiovas užšachavo vaka
rus.

MAINTENANCE 
MECHANIC

INLAND CONTAINER CORP.. a 
leading manufacturor of corrugated 
containers conveniently located in 
SPOTSWOOD, seeks an experienced 
mechanic for its busy plant.

Mušt be open to 3rd shift
Also mušt be open to shifts, have 

own sėt of tools.
We offer a clean, safe workplace, 

excellent benefits plan, opportunity 
for advancement, competitive salary.

For consideration please call:

(201) 251-2000
INLAND CONTAINER 

CORP.
SUMMERHILL ROAD

SPOTSWOOD, N. Y. 08884
E.O.E./M/F

(22-23)
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Kanados Lietuvių
Fondas J. Varčius

(Pradžia pr. numeryje)

1987 m. gegužės 3 d. įvyko 
Kanados lietuvių fondo na
rių metinis susrinkimas To
ronto Lietuvių namuose. Da
lyvavo 76 užsiregistravę na
riai, kurie su įgaliojimais tu
rėjo 358 balsus. Susirinki
mui pirmininkavo tarybos 
pirm. H. Lapas, sekretoria
vo L. Girinis-Norvaiša. Kun.
L. Januškai sukalbėjus invo- 
kaciją, mirusieji buvo pa
gerbti tylos minute. Sveiki
no KLB krašto valdybos 
pirm. A. Pacevičius ir JAV 
lietuvių fondo pelno paskirs
tymo pirm. S. Baras.

Fondo pareigūnai padarė 
pranešimus, iš kurių paaiš
kėjo ne tik 1986 m. finansi
nis stovis, bet ir 25-rių metų 
veikla.

Tarybos pirm. H. Lapas 
savo pranešime konstatavo, 
kad narių skaičius kiekvie
nais metais auga ir šiuo me
tu fondas turi 1380 narių. 
Šiais metais rugsėjo 16 d. 
fondas švęs 25 metų veiklos 
sukaktį. Fondas augo ne tik 
narių įnašais, bet ir paliki
mais. Didžiausias palikimas 
yra Augustino Juzeliūno - 
123,000 dol., Jurgio Strazdo 
110,000 dol., dr. Danieliaus 
Ralio 32,000 dol., ir Kojelai- 
čių stipendijų fondas 100,000 
dolerių. Fondo steigėjai: dr. 
A. Pacevičius, V. Balsys, V. 
Iganitis ir jau mirę - J. Ber- 
sėnas, St. Jakubickas, P. 
Januška, P. Lelis, J. Stepo
navičius. Fondo pagrindinis 
kapitalas jau yra peršokęs 
800,000 dol. .

Valdybos pirm. H. Stepai- 
tis savo pranešime priminė 
fondo 25 metų veiklos pra
dinius sunkumus. Dėl vyku
sių kivirčų, nesutarimų ir vi
suomenės abejingumo, fon
do pagrindinis kapitalas au
go labai pamažu. Po dešimt
mečio veiklos fondas turėjo 
tik $78,000 kapitalą, šiais 
metais, švenčiant 25 metų 
sukaktį, kapitalas po pirmo
jo dešimtmečio padidėjo dau 
giau 10 kartų. Iš gautų pa
jamų paskutinių metų laiko
tarpyje organizacijoms pa
remti buvo išmokama kas
met apie 60,000 dolerių. Dvi
dešimt perkerių metų laiko
tarpyje iš viso organizaci
joms buvo išmokėta virš 
400,000 dolerių.

Apie fondo pagrindinio 
kapitalo investavimus išsa
mų pranešimą padarė inves
tavimų komisijos pirm. V. 
Dargis. Šios komisijos pa
reiga surasti pelningiausius 
investavimo būdus, kad ka
pitalas būtų investuotas sau
giai ir duotų daugiausia pa
jamų. Didžiausia kapitalo 
dalis $588,000 yra laikoma 
lietuvių kredito kooperaty
vų ir Kanados finansinių in
stitucijų ilgalaikių termini- 
nių indėlių sąskaitose, už ku
riuos 1986 m. gauta 10.75% . 

Komisija atidžiai seka moka
mų už indėlius pasikeitimus 
ir pagal tai tvarko investa
vimus. Sėkmingiausias in
vestavimas buvo 1981-82 me 
tais, nupirkus Kanados val
džios paskolos lakštus nomi
nalinės vertės $185,000, už 
kuriuos buvo $6,000 mažiau 
sumokėta ir už juos buvo 
gautos aukštos palūkanos.

Iš viso 1986 m. fondas už 
investuotą kapitalą gavo pa
lūkanų $78,200. Paskutinių 
6 metų laikotarpyje pajamos 
buvo beveik pastovios, ku
rių metinis vidurkis buvo 
$81,000. Iš viso palūkanų šia 
me laikotarpyje buvo gauta 
apie $500,000 , tai yra ketu- 
rius kartus daugiau nei per 
visus prieš tai buvusius me
tus.

Ižd. E. Bersėnas supažin
dino susirinkimo dalyvius su 
viešo atsiskaitymo revizo
riaus Nayman-Grobowskio 
paruoštomis apyskaitomis. 
Fondo kapitalas 1985,XII.31 
buvo $658,922 ir 1986.XII.31 
$798,077 . 1986 m. buvo gau
ta testamentinių palikimų ir 
narių įnašų $134,155 . Orga
nizacijoms išmokėta aukų- 
pašalpų $60,298 ir paskirta 
iš Kojelaičių fondo stipendi
jų $3,652 .

Po pranešimų išsivystė la
bai gyvos diskusijos dėl pa
minklo statybos, kurio pro
jektas narių buvo patvirtin
tas prieš keletą metų ir šiam 
reikalui $15,000 buvo paskir
ta. Tarybos pirm. H. Lapas 
paaiškino, kad paminklo pa
statymas Park Lithuania vie
tovėje susitrukdė dė Toron
to miesto paminklams staty
ti naujų patvirtintų taisyklių 
dėl kurių lietuvių paruoštas 
paminklo projektas buvo at
mestas. Paminklui pastatyti 
reikia skelbti viešą konkur
są pruojektui paruošti, gauti 
apylinkės gyventojų pritari
mą ir miesto planavimo me
no komisijos leidimą. Šiai 
pastarajai komisijai atmetus 
lietuvių paminklo projektą, 
buvo pasiūlyta statyti lietu
višką .akmenį, vaizduojantį 
garsiausią ir žymiausią Lie
tuvos gamtos paminklą - 
Puntuką. Komisija šį fondo 
pasiūlymą priėmė ir jau ga
lima statyti su atitinkamais 
įrašais, jei nariai pritars 
šiam projektui. Po ilgokų 
diskusijų, Puntuko akmens 
statybą nariai balsavimu ne
patvirtino ir įpareigojo fon
do valdomuosius organus rū
pintis paminklo pastatymu.

Buvo diskutuojama fondo 
veikla. Padaryta sugestijų, 
kad KL fondo valdyba ir ta
ryba daugiau dėmesio kreip
tų į tinkamą informaciją 
spaudoje, kurios pasigenda
ma ne tik Kanados lietuvių 
periodinėje spaudoje, bet ir 
Amerikoje. Pasiūlyta palai
kyti informacinius ryšius su 
visais fondo nariais, pasiun-

Kr. Donelaičio aukšt. lit. mokyklos VIII kl.. mokiniai su svečiu poetu K. Bradūnu ir lite
ratūros mokyt. R. Kučiene. R. Musonytės nuotr.

Įdomus svečias Kr. Donelaičio lituanistinėje mokykloje
Kr. Donelaičio aukšt. mo

kyklos VIII klasę aplankė 
poetas Kazys Bradūnas. Jis 
atvyko pabendrauti su mu
mis literatūros pamokoje, 
pakviestas mokyt. R. Ku- 
čienės. Jo pagrindinė tema 
buvo apie literatūros reikš
mę religijai ir religijos 
reikšmę literatūrai.

Svečias kalbėjo, kad kiek
viena tauta religiją kitaip 
supranta. Nors mes, lietu
viai, esame krikščionys jau 
600 metų, bet dar turime ir 

čiant ne tik metines apyskai
tas, bet ir kitokias skatinan
čias informacijas remti fon
dą palikimais ir įnašais. 
Šiuo atveju fondo vadovybė 
buvo per daug pasyvi ir ne
parodė reikalingo aktyvumo 
Dėl šios priežasties keletas 
palikimų buvo išsiųsta iš 
Kanados JAV lietuvių fon
dui. Nutarta 25 metų fondo 
sukaktį paminėti š.m. rude
nį. Įpareigota fondo vadovy
bė peržiūrėti Kanados lietu
vių fondo statutą ir įvesti ta
rybos narių rinkimą rotacine 
tvarka.

Buvusios tarybos 2 metų 
kadencijai pasibaigus, buvo 
išrinkti pagal balsų daugu
mą į tarybą: H. Stepaitis - 
281, E. Bersėnas - 238, dr. 
A. Pacevičius - 227, Z. Ber- 
sėnaitė - 224, E. Čuplinškas 
- 214, H. Lapas - 213, P. Au- 
gaitis - 210, V. Dargis - 207,
P. Lukoševičius -190, S. Če
pas -184, V. Pacevičius -171 
ir P. Pleinys -166. Revizijos 
komisija - V. Skrebutėnas, 
V. Sakas ir J. Mažeika.

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

pagoniškų žymių. Mes esa
me naujakrikščiai — pasku
tiniai pagonys visoje Euro
poje. Be krikščionybės Lie
tuva nebūtų galėjusi su
stiprėti ir susivienyti.

K. Bradūnas yra išleidęs 
15 knygų. Paskutinė — 
„Krikšto vanduo Joninių 
naktį”, surišta su Krikš
čionybės jubiliejumi. Krikš
to vanduo knygoje simbo
lizuoja šia tema yra „Susi
tikimas Kiršuos”. Tai Die
vo ir Perkūno susitikimas 
prie Bradūno tėviškės kai
mo.

Mums dar pasakojo apie 
šventąsias Lietuvos vietas, 
iš kurių lietuviams šven
čiausia yra Vilniaus kated
ra. Jau prieš Mindaugo lai
kus ten buvusi pagoniška 
šventykla. Mindaugas toje 
vietoje pastatė bažnyčią, 
kuri vėliau, po Mindaugo 
nužudymo, buvo nugriauta. 
Kai Lietuva buvo apkrikš
tyta, Jogaila toje pačioje 
vietoje pastatė katedrą. Ne
seniai tie mūrai buvo per
tvarkyti. Komunistai iš ka
tedros padarė koncertų salę 
ir meno galeriją.

Poetas paskaitė kitą sa
vo eilėraštį, panaudodamas 
pirmosios lietuviškos kny
gos autoriaus Martyno Maž
vydo žodžius: „Broliai ir se
serys, imkit mane ir skai
tykit ...” Jis kalbėjo, kad 
literatūra atspindi kiekvie
ną tautą. Krikščioniškoji 
literatūra lietuvių tautai 
buvo ir yra labai svarbi.. To 
negali paneigti net komu
nistų valdžia. „Lietuvos li
teratūros istorijoje” pami
nėta 13 žymiausių Lietuvos 

rašytojų, iš kurių 5 buvo 
kunigai: Kr. Donelaitis, 
vysk. A. Baranauskas, Mai
ronis, Vaižgantas ir V. My- 
kolaitisPutinas.

Laikas greitai praėjo ir 
mes turėjome baigti įdomią 
pamoką. Klasės atstovės G. 
Gilvydytė ir I. Balzaraitė 
padėkojo poetui už atsilan
kymą, apdovanojo jį gėlyte 
ir visų mokinių pasirašytu 
mokyklos metraščiu. Mums 
poeto Bradūno žodžiai buvo 
labai svarbūs, nes šiemeti
nis mūsų aukštesniosios 
mokyklos metraštis yra pa
vadintas „Ąžuolinių kryžių 
keliais” ir susietas su Lie
tuvos krikščionybės 600 me
tų jubiliejumi. Svečio žo
džiai apie krikščionybę, apie 
jos įtaką literatūrai mums 
buvo labai naudingi, rašant 
metraščio vedamosios min
ties aiškinimą.

Esame dėkinga poetui K. 
Bradūnui už paaukotą laiką.

Linas Buntinas,
8 kl. mokinys

OPERATOR 
HEAVY EQUIPMENT

Growing environmental waste man- 
agement company seeks experienced 
Heavy Eqųipment Operator. Mušt be 
able to handle backhoes, fronted 
leaders & other heavy equipment. 
Previous related background requir- 
ed. We provide competitive starting 
wages & benefits package. Call Per- 
sonnel Dept.

201-344-4004
S&W WASTE, INC.

115 JACOBS AVĖ.
SO. KEARNY, N. J. 07032 

An Equal Opportunity Employer 
(23-24)

OVVNER OPERATOR
M. B. I. Transportine., islooking for de- 
pendable Tractor Trailer Operator to 
start immediately for a fast growinq 
company to r u r. PA, NJ, NY, Mass, CT. 
Averaae pay beiween $800. to 51.300, a 
v“p°k, Steady work * * -v*. a week. Call 
all week, betw 7am-7pm ai 20i 636-3082
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Aurelija Balašaitienė

Ankstyvos jaunystės die
nos, praleistos Nepriklauso
mos Lietuvos gimnazijoje, 
visam gyvenimui suformuo
ja draugystes, kurių nepa
laužia gyvenimo audros ir 
be kurių gyvenime būtų be
prasmė tuštuma. 1977 me
tų birželio 20 dieną paty
rusi, kad mano mokslo 
draugės Reginos Raslavi- 
čienės tėvas, Nepriklauso
mos Lietuvos kariuomenės 
majoras Genrikas Songinas, 
iškeliavo į amžinybę, gilios 
užuojautos banga palietė ir 
mane. Dabar sukakus de
šimtmečiui nuo jo mirties, 
jaučiu pareigą pagerbti to 
daugelio kovų dalyvio atmi
nimą.

Majoro Genriko Songino 
gyvenimas apėmė visas 
lemtingas Lietuvos gyveni
mo fazes.. 1919 metais, kaip 
savanoris, su ginklu ranko
se, dalyvavo mūšiuose su 
bermontininkais ir buvo su
žeistas kovoje su bolševi
kais. Karo mokslui jis buvo 
pasiruošęs. Hanoverio (Vo
kietijoje) karo mokykloje, 

PADĖKA
A.tA. 

GEDIMINAS GUDAUSKAS
Š. m. gegužės mėn. 3 d. netikėtai mirus mūsų sūnui Gedi

minui, farmacijos daktarui ir British Columbia universiteto 
vėžio instituto Vancouveryje profesoriui, sulaukus vos 37 m., 
dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems bei 
visom lietuviškom organizacijom dalyvavusiems laidotuvėse, 
pareiškusiems užuojautas asmeniškai, laiškais, per spaudą ir 
užprašiusiems šv. Mišias bei atsiuntusiems gėles.

Dėkojame prel. J. Kučingiui už sukalbėtą rožinį Santa 
Monikos S jidotuvių namuose, prof. L. Trečiokui už jo moksli
nių darbų apibūdinimą, Jūrų skautų vadovui Gediminui 

Kaunui už atsisveikinimo žodį ir gimnazijos bendraklasei Z. 
Tumaitei už atsisveikinimo pravedimą.

Sol. R. Dabšiui ir pianistei R. Apeikytei už giesmės „Viešpa
ties pasaulis” sugiedojimą.

Dėkojame kun. Urbonui už maldas ir palaidojimą 
Čikagoje, prof. J. Valaičiui už mokslinių darbų įvertinimą, 
Vidai Tumasonienei už žodį Liet,.gydytojų draugijos pagalbi
nio vieneto vardu ir R. Alminienei šeimos vardu.

Solistams P. Rūtai ir G. Mažeikienei už solo giedojimą 
laidotuvių koplyčioje ir pian. M. Motekaičiui už palydėjimą 
vargonais.

Dėkojame Liet, radijo klubui, Los Angelėje ir Margučio 
radijo valandai už mirties pranešimus. Dėkojame V. Velžai, 
rinkusiam aukas įnašui į Liet. Fondą Santa Monikoje ir J. 
Bagdžiui į Liet. Tautos Fondą, Chicagoje.

Gudauskų šeima

A. t A.

Pik. lt. ANTANUI TVERUI

mirus, jo žmoną LEOKADIJĄ, sūnų RIM

VYDĄ su šeima ir visus kitus šeimos arti

muosius nuoširdžiai užjaučiame.

Vladė ir Gediminas Lapenai 
Irena ir Antanas Sprindžiai

kurią baigęs, dar vienerius 
metus studijavo Zuericho 
politechnikume karo sky
riuje. Atstačius Lietuvos 
nepriklausomybę, jis baigė 
Lietuvos Aukštųjų karinin
kų kursų antrą laidą, įsto
jo savanoriu į Lietuvos ka
rinę tarnybą ir už narsumą 
buvo apdovanotas Vyties 
Kryžiumi, Gedimino Ordi
nu ir Lietuvos nepriklauso
mybės medaliu.

1938 metais išėjęs atsar
gom tarnavo komercinėje 
bendrovėje, kol ir vėl nauja 
karo audra atūžė Europos 
dangumi..

Reikėtų daug puslapių 
aprašyti jo pakartotiną įsi
traukimą į aktyvią partiza
nų kovą su besitraukian
čiais bolševikais (1941 m.). 
Vokiečių okupacijos metu 
jis gelbėjo į vokiečių nelais
vę patekusius lietuvius ka
rius, prievarta mobilizuo
tus į Raudonąją armiją, jų 
tarpe išlaisvindamas apie 
šimtą karininkų. Tuo pačiu 
metu, rizikuodamas savo ir 
šeimos gyvybe, išgelbėjo 

žydų kilmės karininko Ga- 
niansko šeimą, ją slėpda
mas savo bute. O vistik ir 
jam nepavyko išvengti kon
centracijos stovyklos, ku
rioje jis iškalėjo iki karo 
pabaigos.

Kaip ir dauguma prieš 
bolševikus kovojsių lietu
vių, jis pasitraukė į Vaka
rus, nors bėgimo metu ir 
vėl pateko į rusų rankas, 
būdamas atskirtas nuo sa
vo žmonos Elenos ir dukros 
Reginos bei žento. Sumanu
mo ir patyrimo dėka, majo
ras Genrikas Songinas, iš
sivadavęs iš rusiškų „glo
bėjų”, pagaliau susirado sa
vo šeimos narius ir apsigy
veno Vakarų Vokietijos pa
bėgėlių stovykloje, kurioje 
taip pat ėjo įvairias atsa
kingas pareigas, kaip ame
rikiečių karinės valdžios 
patikėtinis. Atsiradus gali-- 
mybei imigruoti į JAV, ma
joras Songinas, po trumpo 
apsigyvenimo Baltimorėje, 
atvyko į Chicagą ir iki pen
sijos dirbo braižytoju vie
name fabrike.

Jis skaitė ir prenumeravo 
beveik visą lietuvišką spau
dą. Lietuvoje bendradarbia
vo „Lietuvos Aide” ir „Ka
ry”. Spaudos darbą tęsė ir 
g y v e n damas Amerikoje. 
Tai buvo darbštus ir ener
gingas žmogus, savo laisva
laikį sunaudodamas kuriam 
nors naudingam lietuviš
kam darbui, būdamas akty
viu nariu įvairiose organi
zacijose : Chicagos Lietuvių 
Tautiniuose Namuose, Ra
movėje, Lietuvos istorikų 
draugijoje, Lietuvių Ben
druomenėje ir t.t. Nesiskųs
damas savo silpnėjančia 
sveikata, majoras Songinas 
amžiams užmerkė akis, su
laukęs 82 metus.

Jei, prisimenant kurį ve
lionį, paprastai yra iškelia
mi jo nuopelnai, tai dažnai 
yra ignoruojamas mirusio 
asmens charakteris, kurio 
tam tikri bruožai ir yra pa
grindinis jo nuopelnų va
riklis ir motyvas. Nepaste
bimas dar ir dėl to, kad 
įgimtas kuklumas verčia 
daugiau veikti, negu kalbė
ti... Apie majorą Songiną, 
kaip asmenį, galima būtų 
daug ką įdomaus papasako
ti, ypatingai atkreipiant dė
mesį į jo stiprų humoro 
jausmą ir sugebėjimą dary
ti svarbius sprendimus ne
si k a rščiuojant, atsižvel
giant į žmogišką prigimtį, 
už jaučiant į vargą ar į kon
fliktus su nusistovėjusia 
tvarka patekusius.

Tai buvo kuklus karys, 
atliekantis savo pareigas. 
Jis nerašė prisiminimų, ku
riais galėtų ir save iškelti, 
nors, turėdamas gabią 
plunksną, tai galėjo pada
ryti. Būdamas kuopos vadu, 
jis ypatingą dėmesį kreip-

A. A. mjr. Genrikas Songinas

davo į naujokus, skatinda
mas mokslui, kad, atlikę ka
rinę tarnybą, lengviau pra
simuštų civiliniame gyve
nime. Lietuvą okupavus ko
munistams, jis buvo giliai 
sukrėstas, kad vienas iš jo 
proteguotų buvusių naujo
kų pasirodė esąs aktyviu 
komunistu. O vistik baisio
jo birželio trėmimų išvaka
rėse, pastarasis sutikęs ma
jorą Šiauliuose einantį gat
ve, perspėjo, sakydamas: 
„Saugumo kieme daug 
sunkvežimių. Nenakvokite 
namie’’... Padėka? Lojalu
mo jausmas ? Bet to perspė
jimo dėka majoras Songi
nas ir jo šeima išliko laisvi.

Prabėgus dešimtmečiui 
nuo jo mirties, tie, kurie 
skaitys šias eilutes, gal pri
simins savo netikėtą išlais

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką
NORMANĄ BURŠTHNĄ

679 N. Michigan Avė.

< 2nd Floor (Entrance from Huron St.) 

Chicago, Illinois 60611

Tel. krautuvės (312) 263-5826; namų (312) 677-8489.

vinimą, ar ką nors pana
šaus. Maldoje prisiminkite 
jį, jei, jam gyvam esant, 
neturėjote progos pareikšti 
savo padėką.

ELECTRIC MOTOR MECHAN1CS & 
MACHINISTS. Experiensed 2nd shift, 
steady work, top rates, overtime. 
Ali benefits including 401 k. Apply 
in person. Bi-lingual assistance avail- 
able. Call for directions, EONGO, 
1 775 Rt. 10 E., Morris Plains, N. J. 
07950. 201-539-4141. Equal Opportu- 
nity Employer M /F. (21-23)

MECHANIC KN1TT1NG MACHINES 
ON WARP, 14 GUAGE, COMEZ AND 
CEDEGA KN1TT1NG MACHINES. 
MUŠT HAVE ABIL1TY TO CHANGE 
PATTERNS. GOOD SALARY, BENE
FITS. JERSEY C1TY AREA. CALL 

Bill 201-656-8813

MACHINE OPERATORS 
WOMEN PRE FERRCO

$220 for a 50 hours week. Pleasant 
working conditions. Company paid 
beneftis

GOETZ AND RUSCHMANN CO.
97 NEWARK WAY, 

MAPLEWOOD, N. J. 07040 
201-761-4200, Mr. VanHook 

(23-29)
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Sporto žaidynės New Yorke
ŠALFAS suorganizuotos 

37-sios iš eilės š. Amerikos 
lietuvių sporto žaidynės sa
lės sporto šakose buvo pra
vestos gegužės 16:17 dieno
mis Brooklyne ir Long Is- 
land vietovėse.

Paskutinės tokio pobū
džio varžybos New Yorke 
įvyko lygiai prieš dešimtį 
metų ir jos dalyviais buvo 
gausesnės: šį kartą susirin
ko apie 300 sportininkų, 
kas buvo šimtine mažiau 
negu paprastai į tokias žai
dynes suvažiuoja.

šį kartą buvo rungtyniau
jama krepšinyje, tinkliny
je, plaukyme, raketbole ir 
šachmatuose. Kaip papras
tai, daugiausia dalyvių ir 
susidomėjimo sulaukė krep
šinis, o kita populiari šaka 
— tinklinis šį kart buvo nu
skriaustas. Vyrų grupėje 
žaidė tik 3 komandos, pas 
moteris — 3, o jaunių bei 
mergaičių nebuvo nė vie
nos. Nedalyvavo garsiosios 
Chicagos „Neries” mergi
nos, o taip pat ir anksčiau 
pirmųjų tarpe buvusi Chi
cagos „žara”, Cicero „Vėt
ra”, Clevelando „žaibas”. 
Atrodo, kad tinklinis išeina 
iš mados, kaip kad yra pa
sidarę su stalo tenisu, ku
ris jau mūsų žaidynėse be
veik nefigūruoja. Senimas 
paseno, o jaunimo nebėra.

Šias žaidynes, galima sa
kyti, išgelbėjo vyrų A kla
sėj ^krepšinis, kur pasirodė 
4 neblogo lygio komandos, o 
dvi iš jų — New Yorkas ir 
Toronto „Aušra” — tikrai 
vertos dėmesio. Šios koman
dos ir susitiko finale. Pas 
New Yorką žaidė žymusis 
R. Šimkus, o „Aušroje” pa
sirodė pas Amerikos profe
sionalus savo laimę paban
dęs L. Rautinš, kuris yra 
atstovavęs ir Kanados rink
tinę. šį kartą newyorkie- 
čiai privertė supasuoti To
ronto atstovus, prieš ku
riuos jie turėjo nusileisti 
praėjusiais metais Hamil

ĮSIGYKITE ŠIUOS LEIDINIUS
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 37 tomai ................ $370.00
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 37-tas tomas........  $ 35.00

Anksčiau užsisakiusiems - $33.50
LJ ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai ................ $150.00
1—1 VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai..........................  $ 35.00

Signataro PETRO KLIMO ”Iš mano atsiminimų”......$ 13.00
C] Prez. A. SMETONOS raštai ” Pa s akyta parašyta”..... $ 11.00

Žemiau išvardintiems leidiniams duodama nuolaida 50%
Amerikos lietuvių istorija — A. Kučas $10.00, Rubajatai — E. 
SaSntvaras $7.50, Atspindžiai ūkanose — V. Alantas —- $6.00, 
Dialogas su lietuviais — B. Raila $6.00, Palikimas — F. Kirša 
$4.00, Gluosnių daina — A. Vaičiulaitis $3.00, Lietuvių kalbos 
veiksmažodžių aspektai — L. Dambriūnas $4.00, Pulgio Andriušio 

raštai, 1 tomas $5.00.
ši skelbimų iškirpti ir pageidaujamas knygas pažymėti. 

Kaina U S dol.

J. KAPOČIUS, P. O. BOX 95, SO. BOSTON, MA. 02127, USA

TELEF. (617) 282-2759

Vardas, Pavardė

Adresas

tone. Tačiau prireikė net 
2-jų pratęsimų (pirmą kar
tą žaidynių istorijoje), kol 
New Yorko LAK įrodė sa
vo pranašumą 103-93. Re
guliarus rungtynių laikas 
84-84, o po pirmojo pratę
simo buvo po 93. Kaip ma
tome, antrame pratęsime 
torontiečiai nepadarė nė 
vieno taško, o šeimininkai 
pasistengė net dešimtį su
krauti.

Pas laimėtojus daugiau
sia taškų sumetė Šimkus 
(38), tačiau geriausiuoju 
žaidėju išrinktas M. Wait- 
kus, kuris surinko 29 taš
kus. Toronto žvaigždė Rau
tinš buvo nesulaikomas 
(pelnė 48 taškus), tačiau 
žaidė daugumoje solo ir 
dažnai nematydavo geres
nei se pozicijose esančių sa
vo komandos draugų. Nors 
mesti jam šį kartą sekėsi, 
tačiau komandiniame žaidi- 
dime torontiečiai neprilygo 
New Yorkui, kas jiems ir 
kainavo pergalę.

Krepšinyje rungtyniavo 
24 komandos: po 7 vyrų A, 
B klasėse bei jaunių A, o 
taip pat 3 pas jaunučius. 
Vyrų A klasės III vietą už
ėmė Chicagos Lituanica, 
nugalėjusi Clevelando „žai
bą” 95-77. Vyrų B klasėje 
meisterio vardą laimėjo De
troito „Kovas”, baigmėje 
įveikęs New Yorką 53-39. 
Jaunių A klasės finalas su
vedė Chicagos „Nerį” ir 
„Lituanicą”. Laimėjo pir
mieji 61-54. Neryje gerai 
pasirodė Cielinskas.

Tinklinyje Chicagos 
„Neris” ir Bostonas

Nors ir čia nebuvo gerų
jų „Neries” merginų tinkli- 
ninkių, tačiau „Neries” gar
bę apgynė vyrai, kurie fi
nale nesunkiai sudorojo 
Bostoną 3-0 (15-1, 15-11, 
15-6). Atrodė, kad chica- 
giečiai per daug nesisten
gė, nes kitaip — bostonie

čiams dar būtų buvę liūd
niau. Pas moteris laimėjo 
Bostonas, kuris įveikė Bal- 
timorę 2-0 (15-5, 15-9 ir 
New Yorką 2-0 (15-8,
15-12).

Šachmatuose ir raketbole 
dalyvių būta nedaug — po 
9. Plaukymas šį kartą bu
vo pabaltiečių pirmenybių 
rėmuose, o dalyvių čia net 
iš visų tautybių būta ne
daug. Lietuviai ir latviai 
pasidalino po 8 pirmąsias 
vietas.

Šachmatuose runtgynia- 
vo 9 žaidėjai, daugumoje 
tik iš New Yorko apylinkių. 
Trys žaidėjai surinko po 
lygiai taškų ir tapo nugalė
tojais. Tai Arūnas Simonai
tis iš New Yorko, Zigmas 
Bliznikas iš New Jersey ir 
Juozas Chrolavičius iš Ha
miltono. Jie sukalė po 3 taš
kus iš keturių galimų. Jų 
visų pavardės įrašytos dr. 
A. Nasvyčio pereinamoje 
taurėje ir jie gavo po 50 
dol. pinigines premijas. Da
lyvių tarpe buvo ir viena 
moteris — dr. Giedrė Kum- 
pikaitė. šachmatų sekcijos 
vadovu buvo Edvardas 
Staknys, o teisėju — Arū
nas Simonaitis.

Šachmatų varžybos vy
ko Kultūros židinyje (iš
skyrus antrąją dieną), tuo 
tarpu visos kitos Long Is- 
land, apie 30 mylių atstu
me nuo Kultūros židinio. Iš 
kitur atvvkusiems rasti tas 
tolimas vietas nebuvo leng
va; atrodo, jog jas nelabai 
rado net ir vietiniai, kadan
gi žiūrovų beveik nebuvo. 
Jų šiek tiek susirinko į sek
madienio finalą, tačiau ir 
čia dauguma buvo atvyku
sieji svečiai iš kitur.

Daugiausia publikos su
traukė žaidynių balius, pra
vestas irgi Kultūros židi
nyje. Šį kartą pasirodė ne 
tik svečiai iš kitur, bet ir 
kiek daugiau vietinių žmo
nių.

Rengėjams pavyko su
telkti daug žmonių į žaidy
nių rengimo ir pavedimo 
komitetus, o taip pat su
rinkti ir nemaža aukų. Or
ganizacinio komiteto pirmi
ninku buvo Pranas Gvildys, 
o varžybinio — Algis Jan
kauskas.

Čia buvo numatyta pada
ryti ir Lietuvos pergalių 
krepšinyje 50 metų minėji
mą, tačiau jis buvo labai 
kuklus: nesimatė net nė vie
no mūsų krepšinio vetera
no (net nežinia ar rengėjai 
į juos kreipėsi). Tik prieš 
vyrų krepšinio finalą Va
cys Steponis trumpai prisi
minė 1937 metų pergalę Ry
goje, ir taip užbaigtas vi
sas „minėjimas”. Po Stepo- 
nio kalbelės, sportininkus 
sveikino ir ŠALFAS pirm. 
Pranas Berneckas iš Toron
to. '

Gaila, kad rengėjai, ku
rie šiaip jau buvo gana 
kruopštūs, n e p a s irūpino 
garsiakalbiu, tad tas kalbas

BOSTON
AUŠRA VIDUGIRYTĖ 

STUDIJUOJA 
POLITINIUS MOKSLUS

Studentė Aušra Vidugi- 
rytė, duktė Irenos ir Bill 
Vidugirių iš Weston, Mass. 
studijų reikalais buvo išvy
kusi į Paryžių. Dabar ji grį
žo atgal į Bostoną baigti po
litinių mokslų ir prancūzų 
kalbos studijas, Mount Ho- 
lyoke College, South Had- 
ley, Mass.

Aušra yra gabi studentė. 
Tretiems mokslo metams 
(Junior Year Abroad) ji 
buvo išvykusi į Paryžių pa
gilinti prancūzų kalbą ir iš
klausyti kai kuriuos daly
kus Paryžiaus Politikos In
stitute. Rudenį ji toliau 
lankys Mount Holyoke Col
lege.

Nuo vaikystės Aušra yra 
įaugusi į lietuvišką gyveni
mą ir jo apraiškas. Ji yra 
baigusi Bostono Aukštes
niąją Lituanistikos mokyk
lą, aktyvi skautė, vadovavu
si Bostono skaučių Baltijos 
tunte, eilę metų buvo vado
vė Atlanto rajono skautų 
vasaros stovyklose. Nuo 
jaunų dienų ji šoka Bosto
no lietuvių tautinių šokių 
sambūryje.

Būdama Paryžiuje, Auš
ra nenutolo nuo lietuviškų 
šaknų. Ji ten dalyvavo lie- 

nevisi girdėjo. Taip pat ne
buvo galima ir pristatyti 
žaidėjus, bei komentuoti fi
nalinių rungtynių eigą. Taip 
pat nebuvo ir rungtynių 
elektroninės lentos, kuri 
dabar dažniausia naudoja
ma net ir pradžios mokyk
lų žaidėjų rungtynėms. O 
čia vis dėlto buvo net Š. 
Amerikos lietuvių žaidynės 
su keliais tarptautinio lygio 
žaidėjais. Liūdna, bet rei
kia konstatuoti šį faktą, 
nieką dėl to nekaltinant ir 
nepeikiant, bet norėtųsi, 
jog ateityje tokie dalykai 
nepasikartotų.

Beje, žaidynių proga iš
leista kukli, Alg. šilbajorio 
s u r e daguota programėlė 
(leidinys). Tai turbūt, pats 
menkiausias leidinėlis, ku
ris tokių žaidynių proga 
buvo išleistas, čia be ma
žai -ką pasakančių trijų 
sveikinimo laiškų, buvo įdė
tas rašinėlis, pavadintas 
„Lietuva — krepšinio ša
lis”. čia iškelti Lietuvos 
laimėjimai prieš karą, o 
taip pat ir dabartiniais lai
kais.

Tie, kurie į panašias žai
dynes važiuojame nuo 1950 
metų, kaskart vis pasigen
dame tai vieno tai kito mū
sų darbuotojo, sporto vete
rano, kurie vis nutrupa (ar 
tai išeina užtarnauto poil
sio ar — iš viso iškeliauja 
iš gyvųjų tarpo). New Yor
ke tokių žmonių jau matėsi 
tiek vienas, kitas. Tai, ži
noma, liūdnas reiškinys, ku
ris irgi nekaip nuteikia.

Ed. šulaitis 

tuvių pamaldose ir bendra
vo su vietiniu lietuvių jau
nimu. Į Bostoną ji grįžo ku
pina įdomių įspūdžių ir nuo
tykių ne tik iš Paryžiaus, 
bet taip pat iš Ispanijos, 
Austrijos, Olandijos, Vaka
rų Vokietijos ir Belgijos, 
kurias ji aplankė.

Linkėtina, kad Aušra sa
vo politinių mokslų studijo
mis ir akiračio praplėtimu 
Europoje pagyvintų lietu
vių veiklą tose srityse, ku
riose toks mokslas ir Euro
pos pažinimas labiausiai 
reikalingi.

RENGINIAI

• Birželio 20-21 d. d. At
lanto rajono skautų ir skau
čių 29-oji Sporto šventė 
Blue Hills Regionai Techni- 
cal School, 100 Randolph 
Avė., Canton.

• Rugsėjo 20 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos salėje 
Laisvės Varpo rudens kon
certas, kuriame programą 
atliks Los Angeles vyrų 
kvartetas.

• Rugsėjo 27 d. 3 vai. po
piet sol. Lili jos Šukytės kon
certas, rengiamas Lietuvos 
krikšto sukakties minėjimo 
komiteto Bostone.

• Spalio 4 d. 2 vai. popiet 
šv. Kryžiaus katedroje mi
šios, aukojamos kardinolo 
Bernard Law minint Lietu
vos krikšto sukaktį. 4 vai. 
popiet banketas Lantana 
restorane Randolphe.

• Spalio 10-12 d. įvyks 
Lituanistikos instituto su
važiavimas su paskaitomis 
visuomenei So. Bostono Lie
tuvių Piliečių draugijos na
muose, 368 W. Broadway.

• Spalio 11 d. 3 vai. po
piet First & Second Church 
auditorijoje Vytenio Vasy- 
liūno vargonų koncertas, 
rengiamas Lietuvos krikšto 
minėjimo komiteto.

• Lapkričio 7 d. 6 vai. 30 
min. vakaro Sandaros sa
lėje, 30 Intervale Brocktone 
metinis Balfo 72 skyriaus 
banketas.

MANUFACTURING 
OPPORTUNITIES 

International manufacturing corpora- 
tion with facilities in Windsor , N. J. 
(Exit 8, N. J. TPK) has immediate 
openings for experienced production 
workers. Complete benefits package 
& good starting salary. Ij you are 
self motivated and have a good work 
history, please call 609-443-5800 ext. 
221. (20-26)

OVVNER OPERATOR
M.8.I. Transportine., islooking for de- 
pendable Tractor Trailer Operator to 
start immediately for a fast growinq 
company to run PA, N J, NY, Mass, Cl 
Average pay between $800. to $1,300. a 
we<?k. steady work. 6 days a week. Call 
all week, bet* 7am-7pm at 201-636-3082.

DAYOR
EVENING SHIFT

PRODUCTION
W00D WORKING
Male/Female

Call
TECHWOOD

MERRIMACK, N. H.
603-429-1900

(21-25)
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Baltgudijos lietuviai Vladas Civinskas

Kiek lietuvių liko baltgu- 
džiams atiduotose Rytų Lie
tuvos žemėse, koks jų gyve
nimas, kokios sąlygos išlik
ti lietuviais ir ką šiam karų 
ir okupacijų varginamam 
kraštui duoda taip vadina
ma tarybų valdžia?

Toki ir daug panašių 
klausimų kyla mumyse, kai 
prisimename tą nelaimingą 
kraštą už bolševikų mums 
primestų rytinių ir pietinių 
sienų, tačiau atsakymų vel
tui ieškotume ir mūsų, ir 
Lietuvos bolševikinėj spau
doj. Ir jei ne Lietuvos po
grindinė spauda, nuolat pri
menanti Baltgudijos lietu
vius, nieko nežinotume nei 
apie sunkų tų žmonių gy
venimą, nei apie priemones, 
kuriomis bolševikai skuba 
naikinti Rytų Lietuvoje lie
tuvybę.

Tikslas — Rytų Lietuva 
be lietuvių

Tarybų Sąjunga, grąžin
dama mums Vilnių ir vėliau, 
jau okupavusi visą Lietuvą, 
prie Lietuvos, kaip prie ad
ministracinės srities, tepri- 
skyrė tik apie trečdalį tų 
žemių, kurias prieš porą de
šimtmečių (1920. 7. 12) pa
tys sutartimi su Lietuva 
buvo pripažinę. Visa kita 
Rytų Lietuva buvo atiduo
ta Baltgudijai, netaikant iš
imčių nei tokiems gausiai 
ir kompaktiškai lietuvių gy
venantiems valsčiams, kaip 
Gervėčiai ar Rodūnia, visiš
kai prisišliejusiems prie 
naujųjų Lietuvos sienų.

Šių žemių slavėj imas — 
tai liūdna istorija, su ku
ria tačiau seniai esame ap
sipratę, tuo labiau, kad nors 
kiek pristabdyti šį procesą 
niekada neturėjome gali
mybių. Niekas ir niekad čia 
lietuvybės veiksmingiau ne
stiprino. Lietuvių tautinio 
atgimimo židiniai visada 
buvo toli vakaruose ir ma
žai čia jaučiami, o paskui 
Lietuvai nušvitusi nors ir 
trumpalaikė nepriklausomy
bė buvo lyg tolimas ir tuo 
pačiu beveik nepatikimas 
gandas. O dvaras, bažnyčia 
ir okupacinė valdžia, tie di
dieji lietuvybės nedraugai, 
visada buvo čia pat, jau ne
kalbant apie gudų ir agre
singų lenkų kaimynystę, 
juodu ir juodėjančiu debe
siu grėsmingai kabančią 
virš galvų.

Bet ypač šis slavėj imo 
procesas sustiprėjo ir pa
spartėjo nuo 19 m. vidurio. 
Kai K. Tiškevičius, rinkda
mas medžiagą monografijai 
"Neris ir jos krantai", ty
rinėjo šią upę nuo jos išta
kų iki santakos su Nemu
nu, apie Vileiką ir dar to
liau į rytus ne tik galėjo su 
žmonėmis lietuviškai susi
kalbėti, bet ir gana sėkmin
gai kaimuose užrašinėjo lie
tuviškas dainas, rinko pa
davimus, tyrinėjo žmonių 
gyvenimo būdą ir papročius. 

Maždaug tuo pačiu metu, 
1862 m., M. Lebedkinas, 
naudodamasis parapijų sta
tistika, septyniose Vilniaus 
gubernijos apskrityse iš 
apie 758.000 gyventojų ra
do apie 417.000 arba 55.2% 
lietuvių. Kiti buvo gudai 
(22.3%), lenkai (20.3%), 
žydai (9.16%). Bet po pus
mečio metų, 19 a. pabaigo
je ir 20 a. pradžioje, Dys
nos ir Vileikos apskritys 
jau buvo ištisai gudiškos, o 
visur kitur, išskyrus tik 
plačias Trakų apskrities 
apylinkes, lietuvių jau buvo 
mažuma. Po Antrojo pasau
linio karo Baltgudijoje, 
įskaitant ir jai priskirtas 
Rytų Lietuvos žemes, tebu
vo tik apie 50-80 tūkstan
čių lietuviškai kalbančių ar 
lietuviais užsirašiusių žmo
nių. Bet ir tiek bolševikų 
statistikoms buvo per daug. 
Po penkiolikos metų, 1959 
m., baltgudžiai čia rado tik 
apie 8,400 lietuvių. Tiek jų 
čia mini ir Lietuviškoji Ta
rybinė Enciklopedija 1980 
m. laidoje.

Nėra abejonės, kad šį 
kraštą užgriuvusios didelės 
pokarinės nelaimės, pada
riusios didžiulių nuostolių 
žmonėmis, bet vis tiek sun
ku patikėti, kad per pusant
ro dešimtmečio lietuvių bū
tų sumažėję net šešeriopai 
ar dar daugiau. Šias abejo
nes ypač didina ir tos nu
lietuvinimo priemonės, ku
rias naudoja bolševikiškoji 
baltgudžių administracija. 
Nes jei šie duomenys būtų 
arti tiesios, tada sunku su
prasti, koks tikslas taip per
sekioti šią nereikšmingą 
mažumą, jau ir taip esančią 
ant išnykimo slenksčio.

Blogiau, negu lenkų 
okupacijoje

Dar frontai tebesidaužė 
Rytprūsiuose ir vakarinėje 
Žemaitijoje, kai grįžę bol
ševikai čia ėmėsi atsiskai
tymo priemonių. Kiek tais 
metais čia išžudyta ir iš
tremta žmonių, bolševikai 
tokių statistikų neskelbia 
tik žinoma, kad atsiskaity
mo veiksmų buvo, ir tai 
daug. Represijos palietė ir 
lenkus, ir gudus, bet lietu
viams, kaip paprastai, iš
imtinai buvo didelis dėme
sys.

Didžiausioje nemalonėje 
pasijuto lietuviai inteligen
tai, daugumoje mokytojai. 
Jiems iš karto buvo paro
dyta, kad jie čia nereikalin
gi, nepageidaujami, čia jo
kio darbo negaus ir bus ge
riausia, jei patys pasitrauks 
į Lietuvą, o jei kas nesu
skubo to suprasti, buvo lan
komi naktimis ir grasinami 
ginklu. Ir tai visiems, ne
darant išimčių nei tarybų 
valdžiai nusipelnusiems, nei 
su ginklu kovojusiems prieš 
vokiečius.

Lietuviškos mokyklos bu
vo uždarytos, lietuvių vai

kai nukreipti į rusiškas mo
kyklas. Uždaryti visi vaikų 
darželiai, visos kaimų skai
tyklos, sporto klubai ir sa
viveiklos rateliai, net ir tie, 
kurie čia veikė lenkų oku
pacijos metu. Tėvai, kurie 
bandė vaikus leisti į mo
kyklas Lietuvoje, buvo įspė
ti, kad jie prarasiu žemės 
sklypelius ir negausią gy
vuliams pašarų.

Visoje Baltgudijoje nėra 
nė vieno lietuviško laikraš
čio, nors prieš karą Kapsu
kas iš Minsko jais aprūpin
davo visą Lietuvos komu
nistinį pogrindį. Nėra nė 
lietuviškų knygų. Kioskuo
se ir knygynuose lietuviš
koji spauda nepardavinėja
ma. Netgi privačiai namuo
se pavojinga turėti daugiau 
lietuviškų knygų. Iš Lietu
vos užsisakyti laikraščius 
beveik neįmanoma. Paštai 
priima užsakymus, bet nė
ra tikra, kad laikraščiai bus 
siuntinėjami. Kiek lengviau 
g y v e nantiems Lietuvoje, 
bet ir jie savo giminėms ir 
draugams lietuvišką laik
raštį tegali užsakyti tiktai 
Baltarusijos paštuose. Ir 
tai ne daugiau, kaip dviem 
asmenim. Užsakant trečia
jam, visada rizika būti su
laikytam perduotam KGB, 
tardomam, klausinėjamam, 
iš kur turįs tiek daug pini
gu.

Visi lietuviški kolchozai 
išskirstyti tarp gudiškų, 
kad niekur lietuviai nesuda
rytų daugumos. Lietuviai 
nušalinti iš administracinių 
ir kitokių pareigų. Yra at
sitikimų, kada kolchozų ad
ministracija draudė ir drau
džia viešumoje kalbėti lie
tuviškai.

Dabar lietuvių padėtis 
žymiai sunkesnė, negu buvo 
lenkų okupacijos metu, 
žmonės skundžiasi, kad nu
ėję įstaigą susitvarkyti do
kumentus Jonai išeina Iva
nais, Jurgiai Igoriais ir t.t. 
Slavinamos lietuviškos pa
vardės, rusinami ir gudina
mi lietuviški vietovardžiai. 
Tai aiški savisaugos prie
monė, kad ateityje bet kas, 
kalbėdamas apie šio krašto 
lietuviškumą, negalėtų rem
tis nei lietuviškais vardais, 
nei lietuviškais vietovar
džiais.

Tokiose sąlygose užsira
šyti lietuviu reikia ir dide
lės drąsos, ir didelio tauti
nio susiprathimo. Jei lietu
vius paspausti ir čia pami
nėtų priemonių neužtenka, 
bolševikai parodo ir dau
giau išradingumo. Po Ant
rojo pasaulinio karo, sura- 
šinėjant žmones Breslaujos 
rajone, Apse ir vienur ki
tur daug žmonių užsirašė 
lietuviais, kažkas paleido 
gandą, kad visi lietuviai bus 
išvežti į Rusiją ir į Sibirą. 
Išsigandę žmonės su kyšiais 
maldavo pareigūnus perra
šyti juos gudais ar lenkais. 
Kai paaiškėjo, kad čia tik 
gandas, ne daug kas turėjo 

drąsos grįžti į lietuvius.
Anksčiau į šiuos kaimus 

iš Vilniaus atvykdavo tai 
viena, tai kita lituanistinų 
ekspedicija tyrinėti šių lie
tuvių kalbą, rinkti tautosa
ką ir t.t. Dabar tokios eks
pedicijos čia nepageidauti
nos, ir jų reta. 1979 m. į 
Pelesą buvo atvykusi žy
mus rusų mokslininko V. 
Toporovo vadovaujama eks
pedicija tyrinėti vietinę 
kalbą ir lietuvių gyvenimo 
savitumus. Pasiekta ne
daug, o nemalonumai buvo 
dideli. Vietinė valdžia iš
krėtė ekspedicijos dalyvių 
daiktus, ištardė mokslinin
kus, apklausinėdama, ko jie 
čia valkiojasi, ir duodama 
suprasti, kad jie čia nerei
kalingi.

Nė pasiguosti, nė 
pasimelsti

Rytų Lietuvoje katalikų 
bažnyčia visada buvo dide
lė lenkinimo priemonė. Tik 
prasidėjus tautiniam atgi
mimui, iš šio krašto kilę 
lietuviai kunigai, nebodami 
Vilniaus kurijos grasinimų 
ir represijų, daug kur ne 
tik sutrukdė šį lenkinimo 
darbą, bet ir sustiprino 
žmonėse lietuvybę. Dabai 
bolševikams rakštis ir ka
talikybė, ir lietuvybė, o 
ypač ten, kur jos sutampa.

šiuo metu Rytų Lietuvo
je yra apie 280,000 katali
kų, bet jiems aptarnauti tė
ra 30 kunigų. Dauguma jų 
seni, gresia išmirimo pavo
jus, o valdžia neleidžia į 
mirusiųjų vietą skirti nau
jų. Pagaliau nėra kuo ir 
mirusiuosius pakeisti. Vie
ną kitą kunigą Baltgudijai 
davė Rygos kunigų semina
rija, keli atvyko iš Lietu
vos. Bet tai ir viskas. Lie
tuviams kunigams nelei
džiama dirbti lietuviškose 
parapijose. Išimtis tebuvo 
padaryta tik Gervėčiams.

Kai kurie kunigai aptar
nauja po dešimtį ir daugiau 
parapijų. Tai labiau sunkus 
ir varginantis darbas, nes 
susisiekimo priemonės čia 
gana ribotos, o kunigai dau
gumoj seni ir silpnos svei
katos.

Daugelis katalikų bažny
čių uždarytos, paverstos 
sandėliais, sporto ir šokių 
salėmis, nugriautos ar pa
liktos sunykti. Griovimui 
pana udojami buldozeriai, 
traktoriai, dinamitas, ugnis. 
Kai kur buudozerius pava
duoja vaikai. Netoli bažny
čių buvo apgyvendinti iš 
toliau atkeltų prieglaudų 
vaikai, ir bažnyčios jiems 
atiduotos žaidimams. Kai po 
tokių vaikų siautėjimo (Ap
sas, Alšėnai, Benekainys) 
belieka tik krūvos sudras
kytų paveikslų, sudaužytų 
statulų, sunaikintų klaupkų, 
klausyklų ir kt. bažnytinių 
įrengimų, prieglaudos iške
liamos kitur, tur būt, kur 
dar yra kas naikinti.

Provoslavai turi geresnes 
sąlygas. Jie ne tik remon- 
tuojasi senas cerkves, bet 
yra prisistatę ir naujų. Ka

talikams taikomi visai kiti 
standartai. Kai kurios net 
ir labai didelės parapijos, 
kaip Svyrių, Varnėnų, Vi
džių, likę ir be bažnyčių, ir 
be kunigų.

Jei tik kur yra kunigas, 
žmonės pasimelsti važiuoja 
keliolika kilometrų, ir to
liau. Gyvenantys Lietuvos 
pakraščiuose, lanko bažny
čias anapus sienos. Bet kur 
nėra nė tokių sąlygų, ren
kasi apleistose bažnytėlėse, 
jų šventoriuose ar kapuose 
prie kryžių ir meldžiasi be 
kunigų.

Vilniuje — visiškas 
abejingumas

Toks Baltgudijos lietuvių 
persekiojimas ir tokios 
jiems daromos skriaudos 
neerzina ir nejaudina Lie
tuvos komunistų. "Gimtasis 
kraštas", skirtas užsienio 
lietuviams, kurčias ir aklas 
ne tik Baltgudijos, bet ir 
kitur tolimoje Rusijoje ar 
Sibire gyvenančių lietuvių 
problemoms. Visi tie, kurie 
palaiko kokius nors ryšius 
su Baltgudijos lietuviais, 
apšaukiami nacionalistais, 
antitarybininkais, sulaukia 
grasinimų. Pogrindžio spau
dos žiniomis, kai kurie žy
mesnieji pareigūnai už to
kius ryšius su Baltgudijos 
lietuviais yra netekę darbo, 
kiti tardomi, dar kiti turė
jo pasižadėti nekelsią ko
jos per sieną, žymesnie
siems Lietuvos komunis
tams priminti Baltgudijos 
lietuvių problemas yra “tas 
pat, "kas šuniui suduoti per 
nosies galiuką". Pagaliau 
”... ten jau menkai lietu
vių, nėra ko sukti dėl jų 
galvų”. O ypač kad tai ir 
pavojinga.

MECHANIC
Leading contract packager seeks am- 
bitious indiv. to work ar packaging 
mechanic. Areosol and /or liquid fil- 
ling exp. a mušt.
Qualified applicants may apply in 
person or call 201-785-0333 for an 
appointment.

CHEMSPRAY PACKAGING 
INC.

5 TAFT RD., TOTOWA, N. J. 075 12 
(22-28)

MECHANIC NEEDED - for modern 
maintenance shop in a NJ ouarry. 
Heavy equipment experience helpful 
būt not necessary it you have diesel 
experience & a vvtllingness to perform 
maintenance on heavy equipment. Sal- 
ary commensurate witn experience, 
Benefit package + bonuses. Apply in 
person or call; Stone House Road, Mil- 
lington, N J. 201-580-3923.
Located minsfrom exlt36on Rt. 78.

(19-23)

VVAREHOUSE
We have warehouse positions a va i lable 
for lst, 2nd &3rdshifts.We are looking 
for people who are wi II i n g to work in a 
fast paced environment & have these 
qualifications: Previouswarehouseex- 
perience, abilty to read & vvrits, stable 
work background. If you are interest- 
eo in this position call 201-621-7333, ask 
for Gabeor Davė

WEAVER
Excitin9 design firm seeks hand 
vveaver w/production exp on 8 harness 
loom. Good pav. Nora, 212-226-3677

JIG MAKER
We have a top paying job for some- 
one who can make Jigs for welding. 
All benefits plūs profit sharing. Mel- 
rose, 2 Brighton Avė., Passaic, N. J. 
201-471-7700. (22-23)

AUTO BODY HELP
Our busy exp<nding body 
shop has need for Auto 
Body Help. If you are 
exper. and want to work In 
a shop that not only pro- 
vides you wlth above aver- 
age earnlngs, būt apprecl- 
ates your efforts, we may 
have just the job for you. 
We have a complete range 
of modern employee bene
fits. For an intervlevv con- 
tact Bob Jankowskl, Body 
Shop Managęr, Centrai 
Motors. 56 Providence
Hwy.. Norvvood, MA. 617- 
762-2200 or 617-762-8444.
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FILATELIJA
Nr.5 Antanas Bernotas

JAV balandžio 20 d. iš
leido 22 centų pašto ženk
lus, skirtus ”Special Occa- 
sions”. žinoma, jie tinka ir 
betkokiai korespondencijai 
apmokėti.

Pašto ženklai išleisti kny
gutėse po 10 ženklų kiek
vienoje ir susideda iš 9 skir
tingų piešinių, ženklai skir
ti Motinos Dienai, Tėvo 
Dienai, Get Well, Happy 
Birthday ir kitoms progoms 
paminėti.

KANADA išleido antrą 
krašto atradėjų seriją. Vi
si pašto ženklai po 34 cen
tus ir spausdinti blokais po 
keturius.

tos scenos šių atradėjų: 1. 
Samuelis Champlainas 1610 
m. pasiuntė Etienne Brulė 
j Didžiųjų ežerų sritį pagy
venti su huronų indėnais ir 
išmokti jų kalbą. 2. Radiso- 
nas ir jo kompanijonai iš
vyksta į vakarus tyrinėti 
miškais apaugusias dyky
nes iki pat Hudson Bay 
šiaurėje. 3. Jėzuitų misio
nieriai tėvai Marųuette ir 
Joliet 1672 m. ir vėliau lan
kosi Michigano ežero pa
krantėse ir toliau Missis- 
sippi upe į pietus beveik iki 
Meksikos įlankos. Šį pašto 
ženklą čia dedame. 4. Tyri
nėtojų kelionės į dar neži
nomas dykynes vakaruose.

LENKIJA išleido 10 plius 
5 zlotų ženklą istorikui ir 
politikui Joachimui Leleve
liu! pagerbti.

je. Vėliau dėstė istoriją ir 
geografiją Vilniaus univer
sitete. 1824 m. grįžo į Var
šuvą. Aktyviai prisidėjo 
prie 1830-31 metų sukilimo, 
po ko buvo priverstas emi
gruoti ir išvyko į Paryžių. 
Artimai bendradarbiavo su 
ano laiko lietuvių veikėjais. 
Ragino lietuvius mylėti sa
vo kalbą ir geriau pažinti 
savo praeitį. Parašė keletą 
veikalų iš Lietuvos istorijos 
lenkiškai ir prancūziškai. 
Pasimirė Paryžiuje.

RYTINĖ VOKIETIJA 
(DDR) išleido 20 pfenigių 
pašto ženklą paminėti 25 
metų sukakčiai, kai buvo 
pamūryta Berlyno siena, 
skirianti sovietų okupuotą 
zoną nuo vakariečių.

“AUDRA" TRAVEL
CORPORATION

KELIONĖS Į LIETUVĄ
1 987

12 dienų lietuvių kalbos kursai jaunimui 
Lietuvoje nuo liepos 6-22 - kaina $1979 kan.

❖
Kelionių į Lietuvą išvykimo datos:

Birželio 29
Liepos 9
Liepos 17 
Rugpjūčio 6

Rugsėjo 6 
Rugsėjo 3 
Rugsėjo 17 
Spalio 26

Oro linijos - “Air France”, “Aeroflot”, “JAT”, “Finnair”. 
Šių metų naujienos: Klaipėda ir Palanga - 3, 4, 5 dienos, 

'Kaunas -2,3 dienos, Panevėžys - 1 diena 
Kelionės 5-7 dienom į Lietuvą sutvarkomos individualiai 

pagal norimą maršrutą, pageidaujamu laiku.

Pašto ženkluose parody

Kelionė į Romą - birželio 24 - liepos 2

Smulkesnių informacijų teiraukitės mūsų įstaigoje nuo pirmadienio 
iki penktadienio nuo 9.30 ryto iki 17.00 vakaro, šeštadienį nuo 

11 v. ryto iki 14.00 v.p.p. šiuo adresu:
2100 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6S 1M7 

Tel. (416) 769-2500 arba (416) 769-8077
Telex 06-986766 TOR

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030

Joachim Lelewel (1786- 
1861) gimė Varšuvoje su
lenkėjusio vokiečio šeimoje. 
Mokėsi Varšuvoje ir Vilniu

Piešinyje parodyta gru
pė pasienio sargybinių, ku
riems mergina prisekdinėja 
gėles. Tolumoje Branden
burgo vartai ir rytinės Vo
kietijos herbas. Užrašas vo
kiškai sako, kad tai yra ”25

Bd! /uperior /avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS
Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki

$ 100,000.00
PASKOLOS TEIKIAMOS:

■ namams pirkti,
■ rezidenciniams ir komerciniams 

pastatams statyti,
■ namu remontams,

■ kvalifikuotų studentų mokslui 
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior Zciving/
Pagrindinis skyrius

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

DARBO VALANDOS: Pirmadieniais uždaryta.
Kitomis dienomis nuo 9:00 iki 4:00. 

Penktadieniais 9:00 iki 6:00. 
Šeštadieniais 9:00 iki 2:30.

metai, kai buvo pastatyta 
apsauginė prie šfašistinė 
siena”. Atseit, sovietai sie
ną pamūrijo tam, kad ap
sisaugotų nuo į rytus bė
gančių vakariečių fašistų... 
O čia kaip tik buvo mano
ma priešingai.

DETROIT
• Pilėnų stovyklos atida

rymas įvyko gegužės 31 d. 
dalyvaujant Švyturio kuo
pos šauliams ir svečiams.

Švyturio jūrų šaulių kuo
pa liepos 4-5 d. d. minės 20 
metų sukaktį ir ta proga 
stovykloje rengiamas ban
ketas ir akademija. Visi 
kviečiami dalyvauti.

• A. A. Kazimiero Daug- 
vydo, Lietuvos kariuomenės 
majoro, mirties metinės 
buvo paminėtos šv. mišio- 
mir birželio 14 d. šv. Anta
no parapijos bažnyčioje ir 
birželio 28 d. bus atnašau
jamos mišios Dievo Apvaiz
dos parapijos bažnyčioje. 
Velionies žmona Kristina ir 
šeima prašo bičiulius prisi
minti velionį maldose.

• Gintaro dirbinių paro
da įvyks Macomb galerijoje 
birželio 22 — liepos 3 d. 
nuo 10 iki 8 v. v. Parodoje 
dalyvauja ir lietuviai su sa
vo dirbiniais.

• LŠST šaulių visuotinas 
suvažiavimas
31 — lapkričio 1 d. d. Dievo 
Apvaizdos parapijos kultū
ros centre.

• šv. Antano parapijos 
šventė-atlaidai įvyks birže
lio 21 d. Po mišių bus vai
šės ir dovanų paskirstymas.

• Vilius Bražėnas, De
troito žurnalistų skyriaus 
kviečiamas, spalio 11 d. šv. 
Antano parapijos salėje 
skaitys paskaitą.

• Lietuvos Vyčių Vidu- 
rio-centro apygardos suva
žiavimas gegužės 15-17 d.

d. Dearborn, Mich., gražiai 
praėjo, buvo gausus nariais 
ir svečiais ir ruošiamasi da
lyvauti Lietuvos Vyčių 74- 
tame seime liepos 29 — 
rugpiūčio 2 d. Kansas City, 
Kansas.

• Lietuvos krikšto jubi
liejus iškilmingai paminė
tas gegužės 24 d. šv. Anta
no parapijoj. Akademijoje 
dr. Rasa Mažeikaitė skaitė 
paskaitą apie krikščionybės 
įvedimą Lietuvoje.

(ag)

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• LIEPOS 12 D. 12 vai. SLA 
136 kuopos gegužinė Gaižučių 
sodyboje.

• LIEPOS 19 D. SLA 14 
kuopos gegužinė p. Jokūbaičių 
sodyboje.

• LIEPOS 26 D. Žalgirio 
šaulių kuopos gegužinė prie 
ežero.
• RUGPIŪČIO 2 D. Ramovė- 
nų gegužinė prie ežero.

• RUGPIŪČIO 23 - Lietu
vių klubo metinė gegužinė.

• RUGSĖJO 12-13 D. Jubi
liejinių Metų renginys.

• RUGSĖJO 20 D. BALFo 
gegužipė Beachland Park prie 
ežero.

• RUGSĖJO 26 — Lietuvių 
namų metinis balius ir klubo 
premijos įteikimas.

• RUGSĖJO 27 D. Ateiti-
įvyks spalio ninku šeimos šventė.

MEMBER

FSI.IC
Fedo»«IS»v»nų»Mo*r> insurnnce Corp

Your Savirvgs Insured to M0.000

Parduodamas vienos šei
mos 7 kambarių namas 
East 185 St. ir La Šalie. Di
delis sklypas ir garažas. Na
mas dabar tuščia, reikia da
žyti ar aptaisyti. $45,000. 
Main Line Real Estate 
Corp. 431-8181 — agentas 
V. Banionis. (22-23)

METAL FABRICATOR
If you have exp. forming sheet metai 
or wire parts, we have a career op- 
Cortunity for you. Top pay with all 

enefits. Melrose Displays, 2 Brighton 
Avė., Passaic, N. J. 201-471-7700.

(22-23)
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MIRĖ VIKTORAS 
GALINIS

A. .A. Viktoras Galinis, 
gimęs 1906 m. lapkričio 
mėn. 25 d. Kybartų valsčiu
je, ūkininko šeimoje. Jau
nas išvyko i Kauną, dirbo 
tekstilės gaminių prekybo
je, o taip pat ir maisto pra
monėje.

Į JAV atvyko 1950 m., 
čia išgyveno 38 metus. Pri
klausė LB Clevelando apy
linkei, Pensininkų klubui ir 
Šaulių organizacijai. Į orga
nizacijų vadovybes nesiver
žė, bet buvo aktyvus visuo
menės narys ir lietuviško 
darbo rėmėjas.

Mirė birželio 9 d. Palai
dotas Visų Sielų kapinėse 
birželio 11 d. po gedulingų 
pamaldų Dievo Motinos pa
rapijos bažnyčioje.

Likusiai dukrai, jos šei
mai bei artimiesiems Dirva 
reiškia nuoširdžią užuojau
tą.

• A. A. Kazimieras Za- 
ronskis, buvęs Nepriklauso
mos Lietuvos karininkas, 
mirė staiga 1987 m. birželio 
5 d. sulaukęs 71 metų. Pa
laidotas Visų Sielų kapinė
se, Clevelande.

Liūdesy liko žmona Jonė. 
Lietuvoje brolis Jonas su

šeima, sesuo K. Tonkūnienė 
su šeima. A. A. sesers Ja- 
siūnienės dvi dukros ir se
sers anūkėlis — klierikas 
lankantis Kauno kunigų se
minariją. Pusbroliai: kuni
gas Jonas Uogintas ir dai
lininkas Bronius Uogintas.

• East High School Cleve
lande 1937 m. ir 1938 m. 
laidų abiturientų susitiki
mas po 50 metų įvyks š. m. 
liepos 19 d. The Lavera Par- 
ty Center, 32200 Chardon 
Rd., Highland Hts., Ohio.

Dėl smulkesnių informa
cijų kreiptis į Mary Saylor 
Walko (216) 261-3967 arba 
Bill Barrett (216) 543-4352.

• Birutė Pūkelevičiūtė, 
aktorė ir rašytoja, dabar 
gyvenanti Floridoje, birže
lio 14 d. per Tėvynės Garsų 
radiją įspūdingai skaitė sa
vo prozos ištrauką „Praei
ties šešėliai”, primenančią 
Lietuvos okupaciją ir trė
mimus.

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

— Lithuanian Credit Union
— Lietuvių kredito kooperatyvas 

ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE —
767 East 185th St.
Cleveland, Ohio 44119
Tel. (216) 481-6677

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

MOKAME AUKŠTESNES 
PALŪKANAS UŽ: 

TAUPYMO SĄSKAITAS 
CERTIFIKATUS 
IRA SĄSKAITĄ 
PENSIJŲ ČEKIŲ 

SĄSKAITĄ 
(DIRECT DEPOSIT)

SKOLINAME GERES
NĖMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS: 
ASMENINIAMS REI

KALAMS. AUTOMOBI
LIŲ PIRKIMUI. NAMŲ 
PAGERINIMUI (HOME 

EQUITY). NAMŲ 
PIRKIMUI (MORGIČIAI).

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
Parduodame pinigines perlaidas (money orders), traveler’s 
cheąues, priimame telefono, elektros, šildymo ir vandens 

sąskaitas.
KIEKVIENA SĄSKAITA FEDERALINĖS 

VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100,000.

DARBO VALANDOS:
Antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais nuo 10:00 vai. r. iki 2:30 vai. p. p. 
Penktadieniais nuo 10:00 vai. r. — 6:00 vai. vak.

SEKMADIENIAIS 
11:00 vai. r. — 12:00 vai. dienos 

Dievo Motinos parapijos patalpose 
18022 Neff Rd., Cleveland, Ohio 44119

CLEVELAND
ALL NATIONS
FESTIVAL
JUNE 16-21

Mali C, Lakeside Avenue, Right Downtown

• Aurelijos Balašaitienės 
romanas „Skeveldros”, ku
rį leidžia Vilties leidykla, 
jau surinktas ir atiduotas 
spausdinti. Knyga bus 428 
psl., kietais viršeliais, kai
na 10 dol. *

• Romos iškilmių metu

HOUSE FOR SALE

7 rooms bungalow East
185 Et. & La Šalie. Big lot, 
and garage. Vacancy, house 
need paint and fixed. 
$45,000. Main Line Real
Estate Corp. Call 431-8181.
Agent V. Banionis.

veiks Lietuvių kolegijoje
Informacijos centras. Ad
resas : Pontificio Collegio 
Lituano, Via Casalmonfer- 
rato 20, 00182 Roma. Tel. 
75.94.908 ir 75.93.724. čia 
bus ir Vykdomojo komiteto 
atstovas.

• Jaunimo programa Ro
moje. Penktadienį, birželio 
26, 19 vai. religinė progra
ma šv. Petro aikštėje ir po 
to pobūvis Columbus vieš
butyje. Antradienį, birže
lio 30 d., 15 vai. išvykstama 
iš Romos į Vilią d’Este fon
tanus ir į Lietuvių kolegi
jos sodybą Tivoli mieste
lyje.

N. of Lakeshore — O. L. 
P. H. Parish. Lovely 3 bed- 
room dutch colonial. Living 
room w/wood burning fire 
place, dining room, country 
kitchen w/nook. Private re- 
treat in back w/deck, patio 
& fenced yard. 85,000.00. 
Principais only. United 
Guaranty. Call: 692-3423.

(23-24)

(22-23)

PACKER/CRATER 
ASSEMBLER

We have permanent openings for 
both experienced and entry level de- 
pendable person to prepare and pack 
large equipmenį for high tech in- 
dustry. Experience with fork lift, 
power saws hand tools desirable būt 
not essential. Excellent benefits, work 
conditions and close to public trans- 
portation. Apply in person or call 
ALAN 617-522-8707. K1NETIC SYS- 
TEMS, INC., 20 Arboretum Rd., Ros- 
lindale, MA. 02131. (21-23)

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

MAINTENANCEMILLVVRIGHT
Major mfg. Co. in Bloomfield req'$ 
someone w/$everal yrs exp. in ma
chine repair, welding, able to drill & 
tap & make paris. Position on day shlft. 
Good working cond., salary & bnfts. 
Apply in person to the Personnel Dept.

PEERLESSTUBECO.
SULocust Avė., Bloomfield, NJ 
Egual Opportunity Employer

JAKUBS AND SON 
Laidojimo Įstaiga 

Delio E., William J. Sr., 

William J. Jakubs Jr. ir 

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, CleveM, Olio 44119 
Tel. (216) 531 7770

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

liams pastatyti.

MATAS REALTORS
505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 

(216) 486-2530
RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A.

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

JONAS DUNDURAS, adv. RAMON FOLTZ, 
ROMA MAJOROVAS, ALGIS MATAS, PETRAS 

MATAS, PATRICIA SAJOVEC, DALIA 
ŠIRVAITIS, adv. HOWARD TURNER.



DIRVA
SVARBŪS PRANEŠIMAI
Vyriausio Lietuvos Išlais

vinimo Komiteto Taryba 
birželio mėn. 19 d. (penkta
dieni) 7 vai. vak. Lietuviu 
Tautiniuose Namuose, 6422 
So Kedzie Avė., Chicago,
III., rengia VLIKo valdybos 
pirmininko dr. K. Bobelio ir 
Tarybos politinės komisijos 
nariu P. Naručio ir J. Jur
kūno spaudos konferenciją- 
pranešimus, Chicagos spau
dai ir visuomenei. Visus 
chicagiečius besidominčius 
VLIKo veikla, maloniai pra
šome dalyvauti.

• Dirvos novelės konkur
sui gautos dar dvi novelės: 
”Antrojo Brisiaus galas”, 

Dirvos ilgamečiui talkininkui
A. A.

VIKTORUI GALINIUI 
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą duk
rai GRAŽINAI KAMPE, jos šeimai ir vi
siems artimiesiems.

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirva

pasirašyta Asiūklio slapy
vardžiu ir ”Nelaimė” — pa
sirašyta žuvėdros slapyvar
džiu.

• Rūta Šakienė, ALT 
S-gos Los Angeles skyriaus 
pirmininkė, iš Hawajų, kur 
atostogavo, atsiuntė sveiki
nimą su linkėjimais Dirvai.

• Jono Vanagaičio šaulių 
kuopa Bostone, per ižd. J. 
Bajerčienę, Dirvai paremti 
atsiuntė 25 dol. Ačiū.

• Irena Alantienė, Red- 
ford, Mich., apmokėjo Lilės 
Almario, N. Y., Dirvos pre
numeratą ir pridėjo auką 
13 dol. Ačiū.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ 
SĄJUNGOS 

PRANEŠIMAS
Baigiantis centro valdy

bos kadencijos terminui, 
skyriams ir per spaudą bu
vo išsiuntinėti laiškai, kvie
čiant sudaryti naujai ka
dencijai kandidatų sąrašus. 
Iš kolegų gauti atsakymai 
kvietė mus pasilikti dar vie
nai kadencijai, o Chicagos 
skyrius iš viso nieko neat
sakė.

Savo posėdyje Centro 
valdyba svarstė padėtį ir vi
si sutikome likti savo pa
reigose, — su viltimi, kad 
per tą laiką susilauksime 
jaunų, energingų spaudą 
mylinčių žurnalistų iš gau
sios jaunimo žurnaluose ir 
mūsų laikraščių skiltyse pa
sirodančios grupės.

Ta pačia proga norim 
pranešti, kad yra paruošti 
nariams žurnalistams pato
gūs liudijimai lietuvių, ang
lų ir prancūzų kalbomis, 
kurie gali pravesti kelionė
se ir darant svarbesnius pa
sikalbėjimus spaudai. Na
riai kviečiami atsiųsti ma
žą nuotrauką ir pagal iš
gales keletą dolerių už 
spaustuvės ir persiuntimo 
išlaidas.

”Lietuvio žurnalisto” Nr. 
13 jau spausdinamas ir 
greit bus išsiuntinėtas na
riams. Atsilyginant už žur
nalą prašome drauge at
siųsti ir simbolinį nario mo
kestį.

Linkėdami darbingų me
tų, kviečiame pasidalinti su 
mumis savo mintimis, pla
nais ir darbais.

Pirm. Rūta Klevą 
Vidžiūnienė,

Nariai: Vladas Bakūnas, 
Ignas Medžiukas, 
Juozas Kojelis, 
Rūta Šakienė.

Pranešu, kad mano gyvenimo ben

drakeleivis

MYKOLAS NAGURSKIS

su šiuo pasauliu atsiskyrė š. m. bir

želio 5 d.

Danute Venclauskaitė

A. t A.

INŽ. VYTAUTUI ČESNULIUI

New Mexico mirus, jo žmoną APOLONIJĄ, 

dukrą ir visus artimuosius nuoširdžiai už

jaučiame ir kartu liūdime.

ALIAS Bostono Skyrius

ALFONSUI KINDURIUI

St. Petersburge, Floridoj mirus, jo žmonai 

ONAI KINDURIENEI ir sūnui reiškiu gilią 

užuojautą.

Vincas Kizlaitis

ALOYZO BARONO 
NOVELĖS KONKURSAS

Lietuvių rašytojų drau
gijos valdyba sudarė Aloy
zo Barono novelės konkur
so vertinimo komisiją iš 
Dalios Sruogaitės-Bylaitie- 
nės, Adolfo Markelio ir dr. 
Alfonso šešplaukio-Tyruo- 
lio. Novelės rankraščius 
siųsti pasirašius slapyvar
džiu, į atskirą užlipintą vo
ką įrašant savo vardą, pa
vardę ir adresą. Premijos 
nelaimėję rankraščiai ne
bus grąžinami iš anksto ne
susitarus. Rankraščius siųs
ti iki 1987 m. rugpiūčio 1 d. 
šiuo adresu: Adolfas Mar
kelis, 1836 So. 49th Avė., 
Cicero, III. 60650. Premija 
už novelę — 500 dol. Jos 
mecenatas Juozas Mikonis.

• Tadas Bukaveckas, Chi
cago, III., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 13 dol. Ačiū.

• A. Draugelis, Toronte, 
Ont. atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
18 dol. Ačiū.

A. A.

VIKTORUI GALINIUI

iškeliavus amžinybėn, dukrą GRAŽINĄ 

KAMPŲ su šeima ir artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame.

Clevelando Vyr. Skaučių 
židinys

A. A.

VIKTORUI GALINIUI 
mirus, jo dukrai GRAŽINAI ir šeimai, gimi

nėms ir artimiesiems gilią užuojautą reiškia.

Apolinaras ir Jadvyga 
Vebeliūnai 

Vitalija ir Jurgis 
Sližiai
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