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Šiame numeryje:
Štai pirmųjų mūsų tremtinių sąrašas. 
Įdomu būtų patirti: pokalbis su dr. Bro
niu Kasiu, veikalo prancūzų kalba apie 
Lietuvą autorium.
Juodojo aukso-naftos krizė.
Kertamo ąžuolynėlio tragedija — Ele
nos Juciūtės romano recenzija.
Dalės Jazukevičiūtės eilėraščiai.
Mirė poetas Salys Šemerys.
Temos lietuvių katalikų šviesuomenės 
dėmesiui.
Parodos Chicagoje.
Nauji leidiniai.

Štai pirmųjų mūsų tremtinių 
sąrašas

„Kenčiame neišpasakytai, 
trūksta vandens ir oro, bet 
didžiausias smūgis — mūsų 
šeimas suskaldė, nežinau, ar 
atlaikys mūsų širdys“. — Tokį 
raštelį 1941 birželio mėnesio 
trėmimų metu Naujosios Vil
nos stoty iš vagono slaptai 
išmetė, ir vėliau geležinkelie
čiai raštelį rado, Stasys 
Kairiūkštis, Kaišiadorių 
gimnazijos direktorius. Sklai
dome tik ką išėjusį kapitalinį 
leidinį, „Išvežtųjų lietuvių 
sąrašas, Stalino teroras 1940- 
1941“ ir eilės Nr. 6621 skai
tome: „Kairiūkštis Stasys, s. 
Juozo, g. 1889.IV.12 Seinuose, 
pedagogas, gimn. dir., Kaišia
dorys, Trakų aps. (nuo šeimos 
atskirtas, mirė vagone pake
liui tremiamas į Sibirą); žmo
na — Nigauskaitė Ona, d. 
Tomo, 48 m., šeim., sūnus Jus
tas, dukterys — Irena 10 m., 
Regina Elena 10 m.

Taip, jis nė kiek ne per daug 
pasakė: to Lietuvos jaunimo 
auklėtojo širdis neatlaikė. Kur 
nors pakelėj jo lavonas iš vago
no buvo labai paprastai išmes
tas ir vėliau griovy užkastas. 
Gera tik tiek, kad jis išsivada
vo nuo tolimesnių kančių.

Už ką Kairiūkštis ir daugiau 
negu 34,000 kitų buvo išvežti 
lėtai kankinių mirčiai per pir
mą išvežimą ir bent dešimt 
kartų daugiau bolševikams su
grįžus į Lietuvą, karui pasi
baigus? Ar nors vienas yra 
pakaltintas kriminaliniais 
nusikaltimais? Žinom gerai, 
kad ne, žino ir tie, kurie patys 
tą baisiausią kriminalinį nusi
kaltimą padarė. O kankinami 
ir tremiami buvo kaip tik patys 
šviesiausi ir doriausi lietuviai. 
Tarp tų pirmųjų kankinių ran
dame juk tokius vardus: buvu
sį Lietuvos prezidentą Alek
sandrą Stulginskį, penkis 
Nepriklausomybės akto signa
tarus, penkis ministerius 
pirmininkus ir dvidešimt 
penkis ministerius ir kt. Pilno 
sąrašo neįmanoma sudaryti. 
Gal jo niekad ir neturėsime.

Šioje knygoje suregistruoti 
19,285 vardai. Iš to skaičiaus 
pagal profesijas ar užsiėmi-
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mus randame: 3549 ūkininkai, 
1177 darbininkai, 1142 moky- 
toaji, 2242 tarnautojai, 
daugiausia policininkai, 748 
kariai, 215 studentų, 94 gydy
tojai ir dantų gydytojai, 94 
vaistininkai ir gail. seselės, 74 
agronomai, 140 inžinierių, 50 
kunigų ir vienuolių, 50 meni
ninkų, 47 žurnalistai, rašy
tojai ir daugelis kitų.

I tą „liaudies priešų“ sąrašą 
pateko ir 316 naujagimių, 
nesulaukusių nė vienerių metų 
amžiaus (kiek jų liko gyvų 
kelionės gale?), iki 4 metų 
amžiaus buvo 949. O senelių 
nuo 60 iki 70 metų amžiaus 
išvežta 533, nuo 70 iki 80 metų 
247, nuo 80 iki 90 m. — 65, nuo 
90 iki 100 m. — 5 ir pagaliau 
šėtono tarnams prireikė vienos 
senutės daugiau negu 100 metų 
amžiaus. Tie skaičiai propor
cingai padidėja penkiolika ar 
dvidečimt kartų, žvelgiant į 
visus trėmimus, daugiausia po 
karo.

Buvusio sovietų komisaro 
Glatkovo liudijimu Kremlius 
reikalavo iš Lietuvos išvežti ir 
sunaikinti 700,000 žmonių, 
vadinas — vieno ketvirčio 
gyventojų. Kad tai teisybė, 
pasitvirtino vėliau rasti tremti
nių sąrašai ir nurodytos vad. 
„antisovietinių elementų“ 
kategorijos. Tokiais kvalifika- 
vosi keturiolikos grupių asme
nys, tarp jų buvę valdininkai, 
patriotinių ir religinių organi
zacijų nariai, savanoriai, iš 
komunistų partijos pašalinti 
nariai, tie, kurie palaiko ryšius 
su užsieniu, esperantininkai, 
filatelistai, bankininkai, 
dvasiškiai, stambesni, pavyz- 
dingesni ūkininkai, studentų 
korporacijų nariai, net Lenki
jos karo atbėgėliai. Planas 
nebuvo įvykdytas tik dėl nau
jo, patiems sovietams netikėto 
karo su vokiečiais. Po karo jis 
buvo tęsiamas. Sustabdytas 
tik Stalinui mirus.

Šia proga prisimena faktas, 
kai praėjusio karo su Japonija 
metu Amerikos japonai buvo 
išskirti iš kitų piliečių ir

(Nukelta į 2 psl.)

ĮDOMU butų patirti
Pokalbis su dr. Broniu Kasiu, veikalo prancūzų kalba apie Lietuvą autorium

Prieš pat Vasario 16-ją JAV 
pasiekė keli pirmieji egzemp
lioriai dr. B. Kaslo prancūzų 
kalba parašyto veikalo La 
Lithuanie et la Seconde 
Guerre Mondiale (Lietuva ir 
II-sis pasaulinis karas). Veika
lą išleido žymi Paryžiaus kny
gų leidykla G. P. Maisonneuve 
& Larose 2000 egz. tiražu. 
Knyga turi 368 psl. ir sulanks
tomą Lietuvos žemėlapį. 
Knygos įvade pažymėta, kad 
knygos išleidimą finansavo 
JAV Lietuvių Bendruomenė.

Minėto veikalo autoriumi 
yra žinomas juristas, teisės 
mokslų istorikas, dr. Bronis 
Kasias, 1939 metais Strasbou- 
go universitete sėkmingai 
apgynęs disertaciją L’En- 
tante Baltiųue daktaratui 
gauti. Jo ryšiai su Prancūzija 
ir vėliau nenutrūko. Po Antro
jo pasaulinio karo dr. Kasias 
lektoriavo Strasbourgo univer
sitete, buvo Europinių studijų 
instituto nariu ir prancūzų 
laikraščių korespondentu kari
nėje Vokietijos zonoje ir prie 
Jungtinių Tautų. 1946 metais 
atvykęs į JAV, dr. Kasias dės
tė Detroito universitete, o nuo 
1949 metų Wilkes kolegijoje 
Pennsylvanijoje, kur jis buvo 
pakeltas pilnu profesoriumi ir 
vadovavo istorijos depar
tamentui. 1975 metais pasi
traukęs į pensiją, dr. Kasias 
dar stipriau atsidėjo kūry
biniam darbui — veikalų Lietu
vos ir Pabaltijo valstybių 
klausimais rašymui

1973 metais dr. Kasias sure
dagavo išsamų dokumentinį — 
studijinį veikalą The 
U.S.S.R. — German Agres- 
sion against Lithuania. 
1976 metais buvo išleistas dr. 
Kaslo 332 psl. veikalas The 
Baltic Nations, kuriuo 
apžvelgė Pabaltijo tautų rajo
ninio apsijungimo ir politinės 
laisvės siekius. 1981 metais 

Išvežimo iš tėviškės scena 1941 m. birželio Prunskio knygos „Lietuviai Sibire“. Knyga 
mėn. Dail. Jono Strungio piešinys iš Juozo išleidžiama Amerikos Lietuvių bibliotekos .
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minėtu prancūzų kalba veika
lu autorius praturtino ribotą 
prancūzų kalba literatūrą 
svarbiais Lietuvos politiniais 
klausimais. Knygos išleidimo 
proga, Jūsų korespondentas 
dr. Kaslui pateikė keletą būdin
gesnių klausimų, veikalo 
recenzavimą palikdamas pran
cūzų kalbą laisvai vartojan
tiems autoritetams.

— Lietuviai yra linkę nuver
tinti pokario Prancūzijos svar
bą. Militariniu, politiniu ir 
ekonominiu požiūriu linkę ją 
priskirti prie antraeilių valsty
bių. Kiek ši prielaida yra tiksli 
ir kas paskatino veikalą išleis
ti prancūzų kalba?

— Lietuva yra Europoje ir vi
sos europinės problemos bus 
sprendžiamos ir išspręstos 
Europoje. Tad kokia — pirma
eilė ar antraeilė — Prancūzija 
bei Vokietija bebūtų, jos vi
suomet vaidins lemiamą vaid
menį Europos politinėje sant
varkos konsteliacijoje.
Prancūzų kalba buvo ir bus 
pirmaujanti Europos tarp
tautiniuose kongresuose, ir 
todėl yra labai svarbu mums 
turėti šia kalba dokumenta
cijos šaltinius Lietuvos laisvės 
problemai pristatyti.

— Iš laisvame pasaulyje 
esančių lietuvių tik retas turės 
galimybę Jūsų veikalą perskai
tyti. Daugelis negalės su veika
lu susipažinti ar dėl kalbos 
nemokėjimo, ar dėl to, kaip 
teko per JAV LB Visuomeni
nių reikalų tarybą patirti, kad 
knygos platinimas vykdomas 
pačios leidyklos. Berods, tik 
keli šimtai veikalo egzemp
liorių žadama parvežti į Ame
riką ir juo pirmiausia bus 
aprūpintos mokslinės insti
tucijos prancūziškose Kana
dos dalyse ir prancūzų kalbą 
vartojančių valstybių diplo
matinės tarnybos. Malonėkite 
tad suglaustai supažindinti su

Dr. Bronis Kasias

veikalo turiniu bei apimtimi.
— „La Lithuflnie et la 

Seconde Guerre Mondiale“ 
nėra skirta „laisvajame 
pasaulyje esantiems lietu
viams“, jei Jūs turite mintyje 
JAV, Anglijos ar angliškos 
Kanados lietuvius. Bet ji labai 
bus naudinga prancūziškos 
Kanados ir prancūziškos Euro
pos lietuviams, kurie veltui iki 
šiol ieškojo dokumentinės 
medžiagos Lietuvos reikalu. 
Bet tik šis knygos panaudoji
mo pareikalavimas taip pat 
nepateisintų jos išleidimo, nes 
jos paskirtis yra Europos isto
rinių, diplomatinių, politinių ir 
teisinių tyrinėjimų (research) 
rinka, kurioje panašaus veika
lo nėra mažų tautų pavergimo 
melui atremti. Suprantama, 
kad šios paskirties knygos 
platinimas turi būti atlie
kamas europinės leidyklos
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Europoje.
Tie keli šimtai egzempliorių, 

skirtų knygos leidimo finan
siniam globėjui — JAV Lietu
vių Bendruomenei — neturėtų 
būti eikvojami nei angliškai, 
kalbančių kraštų instituci
joms, nei diplomatijai. Taip 
pat neturėtų būti eikvojami, 
prancūziškų kraštų instituci
joms bei diplomatijai, ope
ruojantiems angliškai kalban 
čiuose kraštuose, nes jų visų 
darbuotojai ir su jais santy
kiaujanti publika kalba angliš
kai. Aš pabrėžiu, kad tie 
egzemplioriai turėtų būti 
nukreipti išimtinai į prancū
ziškai kalbančius kraštus: jų 
institucijas ir diplomatiją, ope
ruojančius arba jų pačių kraš
tuose, arba prancūziškai 
kalbančiuose kraštuose, ku
riuose vartojama tik prancūzų 
kalba. Tik, jei egzempliorių 
pakaktų, juos nukreipti ir į 
kitus Europus kraštus. 300-400 
egzempliorių yra labai mažas 
skaičius, ir juos reikia naudoti 
labai santūriai ir racionaliai. 
Mūsų diplomatiniai postai 
Prancūzijoje, o taip pat ir 
Lietuvių Bendruomenė Euro
pos kraštuose, šiame paski rs
tyme turėtų rimtai talki
ninkauti.

— Įdomu būtų patirti, kaip 
ilgai Jums užtruko veikalo 
rašymas, paruošimas spaudai 
ir išleidimas? Kiek Jums bu vo 
prieinami informaciniai bei 
dokumentiniai šaltiniai? Ar 
neteko susidurti su draudimu 
esamais šaltiniais naudotis, 
kad nepakenkus valsty
biniams santykiams su Sov. 
Sąjunga ?

— Knygos dokumentams su
rinkti, išversti į prancūzų kal
bą, juos sugTupuoti, paruošti 
analitinį dokumentų turinį, 
indeksą, bibliografiją, parašy
ti įžangą, surasti leidyklą bei 
su ja smulkiai susitarti ir kita 
užtruko apie dvejus metus 
intensyvaus darbo. Infor
maciniai šaltiniai su kai 
kuriais sunkumais buvo 
prieinami, bet dėl daugelio 
dokumentų politinio — diplo
matinio konfidencialumo bei 
tikslumo teko knygos turinį 
keisti ir pergrupuoti net tris 
kartus, ir tokiu būdu jos paruo
šimas kiek susitrukdė. Taip 

pat kai kurių Prancūzijos 
bibliotekų — archyvų streikai 
ir kitos kliūtys darbą trukdė ir 
kartais reikėdavo ieškojimų 
vietoves staiga keisti ir gauti 
naujus leidimus ten dirbti. Tie
sa, buvo apsčiai dokumentų, 
kurių paskelbimas galėjo 
komplikuoti santykius vienos 
valstybės su kita. Tuo reikalu 
reikėjo konsultuoti mūsų diplo
matinius postus ir aiškintis. 
Rezultate kai kuriuos doku
mentus reikėjo išleisti.

— Jei nepaslaptin, įdomu 
būtų patirti, kas buvo Jūsų 
didieji talkininkai bei pata
rėjai, leidžiantis į tyrinėjimą 
Lietuvos padėties II-jo pasauli
nio karo metu?

— Didžiausias talkininkas 
buvo knygos paruoši mo ir išlei
dimo finansinis globėjas JAV 
Lietuvių Bendruomenės Kraš
to valdyba, tuo metu: inž. Algi
manto Gečio vadovaujama. Aš 
buvau labai maloniai nuste
bintas ir rimtai paveiktas 
visos Krašto valdybos giliu 
supratimu ir įžvelgimu būtino 
reikalo tokią knygą išleisti. Su 
kuriais aš tik turėjau reikalo, 
visi valdybos nariai parodė 
rimtą mentalitetą suprasti ir 
remti visas pastangas knygai 
išleisti. Be LB paramos ši kny
ga būtų niekados nepasi- 
rodžiusi.

Mūsų atstovas Washingto- 
ne dr. Stasys Bačkis, diplo
matijos šefas Stasys Lozo
raitis, mūsų atstovas Paryžiuje 
profesorius ir ponia Jurgis 
Baltrušaitis, Albertas Gerutis 
Berne, Šveicarijoje, ELTOS 
atstovė Paryžiuje Birutėj 
Venskienė, Vliko valdyba, 
ALT-os valdyba, LB pirminin
kas Paryžiuje kun. J. Petro
šius, Petras Klimas, Jr. Pary
žiuje man maloniai taikino, 
teikdami man dokumentaciją 
arba vertingus patarimus. 
Taip pat talkino JAV LB atsto
vas Washingtone Algimantas 
Gureckas ir Lietuvių krikš
čionių demokratų sąjungos 
valdyba.

— Berods, knygai medžia
gos ieškojimo, spaudai paruo
šimo bei išleidimo reikalais 
Jums teka keletą kartų vykti į 
Prancūziją. Įdomu būtų patirtį 
ten esančias nuotaikas Lietu
vos problemų atžvilgiu.

— Ne tik turėjau vieną kitą 
kartą į Prancūziją vykti, bet 
taip pat reikėjo ten keletą 
mėnesių apsigyventi pasto
vesniam darbui ir įvairių kny
gos reikalų tvarkymui. Būtų 
labai sunku trumpai Prancū
ziją aptarti. Aplamai, ją yra 
ištikusi beveik visų Vakarų 
pasaulio demokratijų nege
rovė — infliacija ir ekono
miniai sunkumai, kurie pavir
šiuje — Paryžiaus gražiuose 
bulvaruose, alėjose, univer
saliniuose magazinuose, kavi
nėse — nesimato, bet kurie yra 
jų industrijoje, užsienio preky
boje bei priemiesčių ir provin
cijų masėse. Politinis stibilu- 
mas yra pasiektas generolo 
de Gaulle . Penktosios Respub
likos konstitucijos įkurto prezi
dentinio režimo dėka. Penki 
milijonai balsuotojų už komu
nistų partiją ir gan stipri 
Socialistų partija galėtų savo 
prezidentą išrinkti, jei jie rim
tai susitartų eiti vieningai. Tą 
galimybę visuomet reikia turė
ti galvoje. Ir štai turime jau 
įvykusį faktą. Nors tai dar 
nereiškia sovietinio komu
nizmo pergalę, bet gali susilp-

(Nukelta į 2 psl.)
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Pokalbis su 
Broniu Kasiu
JįĄtkelta iš 1 psl.) 
niati NATO bei tarptautinį 
itiįęų balansą. Ši galimybė gali 
taipgi susilpninti ir Baltijos 
valstybių statusą Europoje, 

buvo mūsų statusas prie 
ęnkA'tesnių vyriausybių? Į šį 

l^ruaimą prancūzai stengiasi 
neatsakyti, laikydamiesi lietu
viško principo, kad „tyla yra 
gura b,yla“. Tuo duodama 
suprasti, kad ši tyla yra mums 
bintams .„gera byla“. Aš many
čiau, kad Prancūzijos sąly
gose šis atsakymas yra 
„jįapienti sat“ — išmin
tingam pakankamas.

įteiktuose svetimų valstybių 
vyriausybėms mūsų veiksnių 
memorandumuose ir notose 
reikalavimas paveikti Sov. 
Sąjungą atitraukti jos kariuo
menę ir policiją iš Baltijos 
"v,Apstybių teritorijų pran
cūzams atrodo idealiai skam
bančiu, bet labai nerealiu. Jie 
nieko tuo reikalu mums 
nėgali padėti. Jie mano, kad 
žygiai ir pastangos išlaikyti 
iabartinį Baltijos valstybių 
reisinį tarptautinį statusą ir 
■eikalavimas respektuoti žmo
gaus teises y ra realūs ir pagrįs- 
i reikalavimai, kuriuose 
iraugiškos valstybės gali 

paltams daug padėti.
Plačioje visuomenėje yra tik 

abai mažas daugiausia 
ntelektualų būrelis, kurs 
įuoširdžiai sielojasi mūsų tau- 
os likimu. Tarp jų reikia pami • 
lėti Association France — Bal- 
ique ir Les Amis de Milosz 

(Milašiaus draugai). Daug 
pastangų mūsų klausimą 
palaikyti gyvą deda mūsų 
atstovas prof. J. Baltrušaitis, 
(lltos atstovė Birutė Venskie- 

iė ir jos vyras Adolfas Vens- 
us, o taip pat ir Prancūzijos 

Lietuvių Bendruomenės Kraš
to valdyba, vadovaujama kun. 
J. Petrošiaus.
» — Knygos įvade užsime
nate, kad veikalo išleidimų 
įį.nansavo JAV Lietuvių 
Bendruomenė. Įdomu būtų 
jįatirti, kaip Jums pavyko 
Užmegzti ryšius su LB darbuo
tais ir įtikinti veikalo pran
cūzų įkalba išleidimą finan- 

ti. Taipgi ar neteko kartais sį
tiu mecenato atstovais turėti 
tnkumų, ypač dokumentinę 

edžiagą atrenkant įtrau
kimui į knygą? Jei ne paslap
tis, kiek knygos išleidimas 
Rainavo?
J— Ryšius su JAV LB Krašto 

vjildyba Philadelphijoje 
igmezgiau per finansųi tvarky
tąją Feliksą Andrium), kuris 
rtjane lankė 1978 metais ir 
kariam užsiminiau, kad turiu 
remažai Lietuvos reikalu 
dokumentų prancūzų kalba ir 
kftd būtų mūsų reikalui 
naudinga tokių dokumentų 
rihkinį išleisti Europoje pran
cūzų kalba. Gilus ir rimtas 
ntąstytojas Ponas Andriūnas 
tįm pritarė ir visą išleidimo 
procedūrą išjudino. Praėjus ke
liems mėnesiams, Andriūnas 
atvyko pas mane su vicepirm. 
Baliu Raugu pasirašyti sutartį 
ir numatyti apytikrias datas. 
Jokių sunkumų su Bendruo
menės valdyba neturėjau. A. 
Gečys, kaip valdybos pirmi
ninkas, ir kiti nariai parodė 
didelį reikalo supratimą, prita
rimą ir akademinę laisvę 
respektavo. Tą patį galiu 
pasakyti ir apie inž. Vytauto 
Kutkaus vadovaujamą 
Bendruomenės valdybą, kuri 
perėmė atsakomybę darbą 
tęsti. Pats knygos išleidimas 
kainefro $10,000.00. Kitos vi
sos išlaidos dar galutinai nėra 
suvestos ir nustatytos.

— Įdomu būtų patirti apie 
Jūsų gyvenimą mažame 
tf'yoming miestelyje,
Pennsylvanijos Wyoming 
slėnyje. Esame skaitę, jog esą 
te „ meno kolekcionierius ir 
vadovaujate meno galerijai.

Kokie Jūsų tolimesni planai 
mokslinėje srityje?

— Gyvenimas mažame 
'IVyoming miestelyje yra labai 
malonus ir nekomplikuotas. 
Meno galeriją (Gallery of Arts 
381 No. Main St. Pittston, Pa.) 
operuoju tik savaitgaliais — 
šeštadieniais ir sekma
dieniais. Kitą laiką pašvenčiu 
tiesioginiams akademiniams 
darbams. Dabartiniu metu 
bandau paruošti ką nors rim
tesnio apie generolą Tadą Kos
ciušką, interpretuojant jo 
gyvenimą jo laiko idėjų švei- 
soje. Kai kurių ieškojimų jau 
padariau jo gyventose vietose 
Prancūzijoje ir Šveicarijoje, 
kur jis praleido savo pasku
tinius gyvenimo metus ir kur 
imirė. Šiam darbui mane inspi- 
:ravo ir parėmė prelatas J. 
Karalius.

Pokalbį su dr. Kasiu 
pravedė Sag.

Juodojo aukso krizė
Juoduoju auksu kartais va

diname naftą — nevalytą, dar 
per refinerijas neperleistą, tik 
iš žemės išpumpuotą alyvą. 
Šiame turbūt besibaigian
čiame energijos amžiuje iš a- 
lyvos gaminamės tūkstančius 
produktų. Asfaltas, smala, da
žai, įvairiausi chemikalai, 
motorams benzinas, šildymui 
alyva, mašinų tepimo alyvos 
bei daugelis kitų produktų yra 
tapę mums visiems labai svar
biomis, brangiai kainojančio-
m.is ir brangstančiomis me
džiagomis. Degalinė alyva yra 
labai svarbus, šiandien vie
nais iš pačių svarbiausių ener
gijos šaltinių, jos labai daug 
sunaudojame. Be tepalams 
naudojamos alyvos nesisuktų 
joks ratelis, joks motoras, sus
tot,ų ir išsidėvėtų kiekviena 
mašina, kurioje yra bent dvi 
dalys, viena kitą trinančios. 
Sutrikimai pasaulinėje naftos 
rinkoje yra mus nustūmę į 
vadinamą energijos krizę.

Ta krizė neįtikėtinai stip
rini, beveik žiauriai, įtaigoja 
gyvenamojo krašto eko
nomiją, kurią, kaip naštą ant 
(iečių, susikūprinę tempiame 
rekordinėje infliacijoje ir eilėje 
kitų nepageidaujamų reiš
kinių. Tiesiog nuostabu, kad 
JAV-ės, tas pertekliaus kraš
tas, atsidūrė šitokioj bėdoj, ku
rios šiandien tačiau dar nega
na. Teigiama, kad, iki reikalai 
pagerės ar bent stabilizuosis, 
dar bus daug blogiau... Padė
tis primena vienos Bronio Rai
los knygos pavadinimą — 
„Tamsiausia prieš aušrą“. 
Skirtumas tarp šios temos ir 
Railos išgvildentosios glūdi ta
me, kad Railos knygos tam
siausius laikus gyvename da
bar, gi žinovai sako, kad 
energijos krizės paraližuo- 
jamas pasaulis į tą sunkiau
sią situacijos tašką tik artėja: 
iki šiiintmečio galo dar bus kur 
kas blogiau.

Kadangi nafta anksčiau 
buvo labai pigi ir vis plačiau 
naudojama, aštuntasis šio 
šimtmečio dešimtmetis naftą 
importuojantiems kraštams 
buvo ’traumatiškas. Energijos 
kaštai nepaprastai pakilo, 
susirūpinta energiją taupyti. O 
taupyti ją reikia ne vien dėl to, 
kad ji labai pabrango, bet ir 
todėl, kad kada nors sekan
čiame šimtmetyje jos šaltiniai, 
bent iš naftos versmių, išsi
baigs.

Paskutinių kelerių metų 
laikotarpiu JAV-ės pagaliau 
prisivertė importuoti naftos 
mažiau, negu kad anksčiau. 
1981.VI.l d. TIME žurnalas 
skelbia, kad dabar impor
tuojama „tik“ po 5.4 mil. stati
naičių į dieną. Mokant už sta-

Pakeliui į Sibirą iš lietuvių tremtinių pirmiau- Piešinys dail. Jono Strungio. Knygą leidžia 
šia atimami religiniai dalykai. Iliustracija iš Amerikos Lietuvių bibliotekos leidykla. 
Juozo Prunskio knygos „Lietuviai Sibire“.
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tinaitę beveik po $40, ši prekė 
mums atsieina $216 mil. kas
dien arba $60—70 bil. per 
metus...

1981 gegužės mėn. įvykęs 
naftą eksportuojančiųj arabų 
kraštų (OPEC) suvažiavimas 
nutarė naftos kainų šiais 
metais nebekelti, o sumažinti 
produkciją. Atrodo, kad pasau
lis ir. JAV pabudo, o 
kraštai, parduodami 
žemės'turtus, pralobo. 

arabų
savo

norsEnergijos trūkumas, 
šiandien jau visai realu, yra 
vis tiek lyg neįtikėtinas. 
Tad ir kyla klausimas, kas čia 
pasidarė, kaip šioje baloje atsi
radome? Kas, kaip apsiskai
čiavo ar ką apgavo, kodėl pra
eity nebuvo naftos trūkumo ir 
tokių pasakiškų jos kainų?

I šiuos klausimus logiškai 
išdėstytą bei įtikinantį, su
prantamą atsakymą metų pra
džioje netikėtai radau vie
name California Institute of 
Technology leidinyje. Jame to 
universitetro direktorių tary
bos narys ir žymus indus- 
trialistas Robert O. Anderson 
taikliai aprašė dabartinės 
energijos šaltinių būklę bei 
perspektyvą ir apžvelgė naf
tos eksploracijos praeitį JAV- 
se. Tarp kitko tas pats Ander
sonas šių metų pradžioje 
atkreipė finansinės spaudos 
dėmesį į save, nes, būdamas 
Atlantic Richfield Co. bend
rovės direktorių tartybos pir
mininku ir vyriausiu reikalų 
tvarkytoju (Chairman and 
Chief Executive Officer), gavo 
bene didžiausią, viešai pa
skelbtą atlyginimą už 1979 
metus — apie $1.3 milijono... 
Bet grįžkime prie juodojo auk
so.

Daugelis nežinojome, kad į 
energijos krizę JAV-ės buvo 
jau kartą pakliuvusios prieš 60 
metų, Henry Fordo laikais. 
1920 metais, paplitus auto
mobiliams, atsirado rimtas 
gazolino trūkumas. Gazolino 
kaina tada pasiekė net 25 cen
tus, tai turbūt JAV istorijoje 
pati aukščiausia kaina, lygi
nant dolerio perkamąją galią! • 
Laimei, dviejų naujų naftos 
laukų suradimas 1920 m. Los 
Angeles apylinkėje “išgel
bėjo” ne tik Fordą, bet ir tada 
dar tik kūdikio amžiaus au
tomobilių pramonę. Už penk
mečio atrasti Oklahoma City 
naftos laukai buvo naujas im
pulsas jau beaugančiai pramo
nei. Gi 1931-32 m. laikotar
pyje surasti milžiniški naftos 
klodai rytinėje Teksas vals 
tybės dalyje savo dydžiu nu
stelbė visus kitus tuolaikinius
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žinomus naftos šaltinius ne 
tik JAV-se, bet ir visame 
pasaulyje. JAV-ės laimėjo II-jį 
Pasaulinį karą su šiais Tek
sas naftos ištekliais...

Teksas nafta, kartu 
vėliau rastais ir atidarytais 
naftos laukais kituose kraš
tuose, sukūrė klaidinančią iliu
ziją, kad gyvename pasaulyje, 
kuris tiesiog plūduriuoja pi
gios, požeminės naftos jūroje. 
Prie šios iliuzijos prisidėjo, aiš
ku, kiek vėlesni atradimai 
Viduriniuose Rojuose. Augo 
naftos naudojimas, augo pa
klausa, naujais atradimais bu
vo keliama produkcija — pum- 
pavimas. Pareikalavimui 
išaugus, apie dešimt visai nau
jų, naftą pumpuojančių šal
tinių Vid. Rytuose pradėjo jei 
ne dominuoti, tai nors žy
miai įtaigoti pasaulinę naftos 
rinką pokario dešimtmečiais.

Tiesa, pokario metais buvo 
ir maž; ų naftos krizių, saky
tume, jaudinančių bandymų. 
1957 m. Egiptui uždarius 
Suezo kanalą, naftos rinka 
nervingai sudrebėjo. To sukrė
timo pasekmės buvo dar vos, 
vos jaučiamos JAV-se, nes 
Teksas naftos produkcija bu
vo lengvai ir greitai padidinta 
ir rinkos pasekmės — men
kos. 1967, Israelio su arabais 
karo metu, Vid. Rytų naftos 
tiekimas vėl buvo pakrikęs, 
bet Teksas produkcija vėl už
pildė laikinus trūkumus. 
Importuotos naftos tiekimą 
greitai atstačius, JAV-ių pa
sitikėjimas Teksas tiekiama 
nafta tik paaugo.

Tada atėjo 1970 metai. Įvai
rios priežastys skatino didinti 

Matta (čilietis) gelmių akmenynai (Tel Avivo muziejus)

naftos produkciją iš Teksas 
versmių, t.y. šiuo kartu ban
dyti nebenaudoti adminis
tracinių produkcijos reguliavi
mo kontrolių. Sį žingsnį 
planuojant, žinovai galvojo, 
kad tokiu būdu Teksas šal
tiniai galės, duoti apie 3 mi
lijonus statinių į dieną dau
giau, kai tuo tarpu normaliai į 
dieną buvo išpumpuojamų 10 
mil. statinių. Deja, pasirodė, 
kad klystama, nes pakelti pro
dukcijos lygį buvo techniškai 
nebeįmanoma: nežiūrint lai
kinų svyravimų, Teksas vers
mės ir toliau tepajėgė pum
puoti tik po 10 mil. statinių į 
dieną.

Čia jau labai dramatiškai 
pasitvirtino gerai žinomas 
principas, kad alyvos eksplo- 
raciją dominuoja du beveik 
nesikeičiantį masteliai: aly
vos versmės absoliutinis dy- 
diB, vadinamas “rezervas”, ir 
įmanomas didžiausias pro
dukcijos greitis, t.y. naftos kie
kis, kurį galima išpumpuoti 
per tam tikrą laiko tarpą. 1970 
m. buvo gan skaudžiai patir
ta, kad, nežiūrint Teksas vers
mių rezervo gigantiškos apim
ties, produkcija negali būti 
didesnė kaip 10 mil. statinių į 
dieną.

Daugelį metų užsienio kraš
tų naftos gamyba buvo įtai
gojama Teksas laukų po
tencialios grėsmės. Buvo 
manoma, kad JAV-ės, jei tik 
panorės, pumpuos naftos dau
giau ir tuo būdu palaikys že
mą pasaulinės rinkos kainą. 
Taigi iki 1970 m. Vid. Rytų 
nafta buvo parduodama, im
ant tik 1 dol. už statinę, o mes 
išpaikinti naudojome pigią 
naftą net Sears’o šaligatvių 
šaldymui vasaros metu... 1972 
m. OPEC sąjunga (Organi-

Kertinė

vago-

(Atkelta iš 1 psl.) 
sutalpinti atskirose stovyk
lose. Kai kas dar ir šiandien 
smerki a tokį žygį. Bet tarp 
Amerikos stovyklų ir sovie
tinių buvo skirtumas kaip tarp 
dangaus ir pragaro. Japonai 
viskuo buvo aprūpinti, gyveno 
tvarkinguose barakuose, darė 
kas jiem patiko, niekas jų 
nemarino, nekankino. Neturė
jo tik keliavimo laisvės tol, kol 
vyko karas. Tai buvo padaryta 
saugumo sumetimais. Mūsų 
tremtiniai buvo išparceliuoti 
po plačius Sibiro plotus, ir jų 
kančios neapsakomos. 
Dauguma lietuvių po kelių 
savaičių užkaltuose 
nuošė transporto (taip nega
benami net galvijai) buvo 
išleisti Lenos žiotyse į sniego 
plotus, kur nebuvo net medelio, 
ir palikti likimo valiai. Kai kas 
išsigelbėjo, pasistatęs pastogę 
iš gabalų ledo. Jų likimą 
aprašė ne tik išsigelbėję trem
tiniai, tokie kaip Juciūtė ir 
Grinkevičiūtė, bet ir Alek
sandras Solženicinas, ir daug 
kitų.

Dabar išleistą „Išvežtųjų lie
tuvių sąrašą“ sudarė Leo
nardas Kerulis, labai uoliai, 
stropiai dirbdamas 30 metų, 
sekdamas spaudą, kitokią lite
ratūrą laisvojo pasaulio ir iš 
anapus, iš visokių dokumentų, 
atsiliepimų laiškų, žodinių 
liudijimų ir kitų šaltinių. 
Vokiečių okupacijos metu Rau
donojo kryžiaus sudarytas 
tremtinių sąrašas dingo, todėl 
pilno sąrašo atkurti ne
įmanoma. Autorius pasinau
dojo ir tuo sąrašu, apie kurį 
gen. konsulas A. Simutis nese
niai „Drauge“ rašė, many- 

zation of Petroleum Expor- 
ting Countries, faktiškai — 
arabų kraštai) sutarė pakelti 
kainas iki $2,50 stat. ir kartu 
žymiai sumažinti savo naftos 
produkciją. 1973 OPEC kai
nos pakilo iki $5.50 stat., o vė
liau tais pat metais — iki $11 
stat.: septynių mėnesių lai
kotarpyje naftos kaina pasi
darė keturguba! Kainų 
kėlimas tęsiasi iki pat šių die
nų. Oficialiai dabar jau artė
jama prie OPEC $40 stat. ri
bos, tačiau laisvojoj rinkoj 
mokama net po $50 stat., nes, 
arabams sumažinus produkci
ją, o kitiems kraštams nepajė
giant ar nenorint to suma
žinimo kompensuoti bei 
pardavinėti pigiau, jaučiamas 
naftos trūkumas. Taigi suma
žinta OPEC produkcija, azar
tiškai keliamos ir mokamos 
kainos, kitų naftą gaminan
čių kraštų nepajėgumas pro
dukcijos tuštumą užpildyti 
pigesnėmis kainomis ir su
daro šios krizės esmę. Sako
ma, kad šiuo kainų kėlimo — 
produkcijos mažinimo stra
tegijos pasisekimu daugiau
siai buvo nustebinti patys ara-

paraštė
damas, kad anas sąrašas 
Kerulio liko nepastebėtas.

Sąrašui visą svorį pridėjo dr. 
Vytautas S. Vardys, Oklaho
mos universiteto politinių 
mokslų profesorius, parašęs 
neilgą, bet išsamią, su 
akademiniu rimtumu, faktais 
pagrįstą įžangą. Įžanga 
išversta į svarbiausias didžią
sias kalbas — anglų, prancūzų 
ir vokiečių. Tokiu būdu 
leidinys ypač tinka svetimie
siems, tik ne kaip dovana, tai 
ne albumas, bet kaip doku
mentas apie mūsų tautos kan
čias.

Leidinys turbūt pats svar
biausias, kokį iki šiol turėjome 
apie lietuvių tautos fizinį nai
kinimą. Jo leidimą finansavo 
Lietuvių Bendruomenės JAV 
Krašto valdyba, praktiškai 
Visuomeninių reikalų taryba, 
kuriai pirmininkauja Algi
mantas Gečys.

Reikia manyti, kad „Sąrašo“ 
tiražas greit išsibaigs, nes tai 
nėra knyga, kurią pavartęs ar 
paskaitęs gali atidėti į šalį, 
gali be jos apsieiti. Ne, tai 
knyga, kurią teks nuolat ir 
nuolat vartyti, ieškoti žinomų 
brangių vardų, faktus patik
rinti arba, jei galima, patiks
linti, papildyti, pataisyti. Gali 
tekti leisti ir antrą laidą. 
Veikalas didelio formato, 
10”x8”, viso XXIV+520 
puslapių, kietais viršeliais. Be 
abejo, tai pats geriausias 
paminklas, minint liūd
niausią mūsų tautos istorijos 
periodą, genocido pradžios 40 
metų sukaktį — Baisųjį birželį.

Apie leidinio platinimą bus 
paskelbta netrukus.

C. G.

bai: pradžioje jie patys abejojo, 
ar tokios kainos rinkoje iš
silaikys... Deja, jos išsilaikė, 
nes JAV-ių Teksas laukai jau 
pumpavo visą įmanomą 
maksimumą, po 10 mil. sta
tinių per dieną, o naujai 
atrasti laukai, pvz., Aliaskoje 
ir kitur pasaulyje, vos spėjo 
patenkinti kasmet augantį pa
reikalavimą.

Kylant kainoms, naftos nau
dojimas daugelyje kraštų žy
miai sumažėjo. Tik vienin
telės JAV-ės, lyg netikėdamos, 
kad vyksta tikra naftos krizė 
— trūkumas, bent pradžioje 
nemažino nei naftos naudoji
mo, nei naftos importų. Anderr 
sonas ir teigia, kad esame atsi
dūrę prieš esminę duomenimis 
tikėjimo problemą, nes Ame
rikos gyventojai atsisako pri
imti faktą, kad alyvos tikrai 
trūksta, atsisako taupyti dega
lus. Tiesa, ši padėtis pasku
tiniaisiais, metais jau keičia
si, naftos nadojimas JAV-se, 
ačiū Dievui, yra apčiuopiamai 
kritęs( pirmą kartą pasku
tiniu 50 metų laikotarpiu 
sunaudota apie 6-7% per me
tus mažiau, o ne daugiau, kaip 
praeityje. Visi kraštai už im
portuojamą naftą OPEC 
valstybėms moka tiesiog pa
sakiškas sumas.

Pastaruoju metu nutrauk
tas tiekimas iš Irano, buvu
sios Persijos, buvo pradžia dar 
aštresniam, pasauliniam naf
tos trūkumai ir spekuliacijai 
naftos rinkoje. Spėliojama, 
kad vyksta ir kriminaliniai 
nusikaltimai. Štai, Time žur
nalas pranešė, kad metų pra
džioje nafta pakrautas di
džiulis supertankas labai 
įtartinose aplinkybėse nu
skendo gilioje Atlanto vietoje, 
į vakarus nuo šiaurinės Afri
kos. Nustatyta, kad laivas iš
plaukė iš Persų įlankos, pa
darė nenumatytą sustojimą 
viename pietinės Afrikos uos
te ir pradėjo savo paskutinę 
kelionę į šiaurę Atlantu. Nei 
iš šio, nei iš to, geram orui 
esant, laivas pradėjo skęsti, vi
sa įgula išsigelbėjo, gi britų 
Lloyd draudimo partneriai da-

(Nukelta į 3 psl.)
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Senoji Lietuvos ūkininko sodyba. Nuotrauka V. Augustino

Kertamo ąžuolynėlio tragedija
L Elena Juciūtė, ĄŽUOLY- 

NĖLIS arba Lietuvos ūkinin
ko likvidacija. Epochinis romą- 
te' Išleido Lietuvių agronomų 
sąjunga 1981 m. Chicagoje. Virše
lio nuotrauka Jono Kalvelio. Tira
žas — 1,000 egz. Kongreso biblio
tekos katalogo numeris: 80-84845. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė, 

.j^nyga 36U psl., kaina — 8 dol., 
gaunamatir „Drauge“.

♦

„Tarybinių“ romanų, vaiz
duojančių nepriklausomos 
Lietuvos kaimą, ūkininko ir 
samdinio santykius, pagaliau 
Lietuvos žemės ūkio sukol- 
čhozinimą, turime jau 
nemažai. Šiuos klausimus lie- 
čiįU J. Baltušis savo „Par
duotose vasarose“, J. Paukš- 
tėliš visoje romanų trilogijoje, 
J. Avyžius apysakose „Pali- 
kltftas“, „Garbė“, „Žmogus lie
ka . Žmogum“, romane „Kai- 
rtiąs kryžkelėje“ ir kt. 
Laikydamiesi nustatytos lini
jos bei „socialistinio realizmo“ 
jšhkft, nepriklausomos Lietu
vės'kaimą jie kaip išmanyda- 
rtii juodina, samdytojo ir sam
dinio santykius įtempia iki 
ttūkimo, o kolchozų įvedime 
mato atsiveriantį rojų. Skaitai 
if hėtiki, kad lietuvis taip galė
tų irieluoti.

Lietuvių literatūros istorijo
je sakoma, kad A. Baranaus
kas „Anykščių šilelį“ parašęs, 
norėdamas savo profesoriui, 
įžeidusiam lietuvių kalbą, įro
dyti, kad ir lietuviškai galima 
sukurti gražių gamtos vaizdų. 
Taip pat sakoma, kad V. Pieta
ris savo „Algimantu“ norėjęs 
atsikirsti H. Sienkevičiui ir 
įrodyti, kad senovės lietuviai 
nebuvo tokie jau žemos kultū
ros žmonės, kaip kad jis savo 
trilogijoje pavaizdavo.

Perskaičius Elenos Juciūtės 
tik ką išėjusį romaną^Ąžuo- 
lynėlį“, savaime kyla mintis, 
kad ir šis romanas atsirado 
kaip noras parodyti ir įrodyti, 
kad ne visai taip buvo ir yra, 
kaip tie ponai draugai tary
biniai rašytojai vaizduoja. 
Buvo ir yra kažkaip kitaip.

Turime ir išeivijoje vieną 
kitą romaną, vaizduojantį ūkių 
kolchozinimą ar gyvenimą jau 
sukolchozintame kaime. Jiems 
galėtų kai kas prikišti gyveni
mo nepažinimą, nes jie, būda
nti išeivijoje, realiai kolchozų 
steigimo nuotaikos nepergyve
no. Šis priekaištas Elenai

JUOZAS MASILIONIS

Juciūtei neprilimpa, nes ji pati 
matė ne tik nepriklausomos 
Lietuvos kaimą, bet ir to kaimo 
sukolchozinimą. Ji pati ten 
vaikščiojo tuo skaudžiu mo
mentu ir paliko savo pačios 
pėdas miutiea-zonojev v f,m

„Ąžuolynėlio“ veiksmas 
vyksta kažkur Žemaitijoje. 
Pagrindinė veikėja yra Petru- 
tė, pavainikė Vilkelių mies
telio trobelninkės Justinos Gir- 
čienės (tik vėliau ištekėjusios, o 
dabar našlės) duktė. Petrutės 
tikrosios pavardės per visą 
veiksmą taip ir nesužinome.

Aštuoniolikmetė mergaitė, 
padienė darbininkė, per Trijų 
karalių „mergų jomarką“ 
nusamdoma pas ūkininką Kiū- 
džių tarnauti. Išleisdama moti
na pataria jai, gražiai mer
gaitei, pasisaugoti jos, t.y. 
motinos likimo. Iš autorės 
nepašykštėtų datų supran
tame, kad tai yra 1937 m. pra
džia. Petrutei sekasi darbai, 
šeimininkai patenkinti, pa
samdo ir 1938 metams. Ilgai
niui ją įsimyli to paties ūkinin
ko samdinys Antanas 
Stankus. Petrutė lieka nėščia, 
o Antanas turi eiti į kariuo
menę. Antanas vestų Petrutę, 
bet jo tėvai, nors tik 12 ha ūkio 
savininkai, kurių pačių vaikai 
turi eiti tarnauti, nenori pavai- 
nikės marčios. Antanas išeina 
į kariuomenę, o Petrutė grįžta 
pas motiną, kur 1939 m. po 
Velykų pagimdo dukrelę Danu
tę. Grįžęs 1940 m. pavasarį iš 
kariuomenės, Antanas tiesiai 
užeina pas Petrutę, bet jos bro
lis Tadas įžeidžia Antaną, ir jis 
išeina. Tėvams neatsileidus ir 
neleidžiant Petrutės vesti, 
Antanas išeina tarnauti pas 
savo giminaičius Stankus.

Užeina bolševikai. Petrutės 
brolis Tadas gauna darbo 
valsčiuje, susideda su komu
nistais, Antanas turi jo sau
gotis, kad nekeršytų. Antanas 
ruošiasi vesti Petrutę.

Autorė žurnalistiniu tikslu
mu pavaizduoja visą pirmojo 
bolševikmečio eigą su rinki
mais į liaudies seimą, žmonių 
vengimą balsuoti, pirmąjį 
žemės dalinimą, prekių prany
kimą ir kaip visa tai palietė jos 
vaizduojamus žmones.

Antanas iš savo šeimininkų 
gavo 8 ha žemės, jų namuose 
rengė sau kambarį, kur galėtų, 

Petrutę vedęs, gyventi. Deja... 
Prasidėjo 1941 m. vežimai į 
Sibirą. „Visa Lietuva virto 
ašarų kloniu“. Su šeiminin
kais išvežė ir jų samdinį Anta
ną. Prasidėjo karas, ir Tadas, 
kaip išvežimų talkininkas, 
pabėgo su besitraukiančiais 
bolševikais. Girčienė nustojo 
sūnaus, Petrutė — būsimo 
vyro.

Vokiečiai jau „žvejojo“ po 
miestelį jaunas merginas, tai 
Petrutė, palikusi dukrelę pas 
motiną išeina tarnauti į Dar
gių kaimą pas ūkininką Mikšį, 
prie kurių sodybos prisišliejęs 
dabartinio šio ūkio savininko 
tėvo sodintas „Ąžuolynėlis“, 
dabar jau tvirtas ąžuolynas. Jį 
labai mėgsta Mikšių sūnus 
Domukas, kurio mylimoji 
Steputė buvo bolševikų iš
vežta. Petrutės gyvenimas 
tampriai susiriša su šia šeima. 
Ji, samdinė, laikoma sau lygia, 
drauge pergyvena visus 
džiaugsmus ir skausmus. 
Džiaugsmų, žinoma, nedaug. 
Ateina antroji bolževikų 
okupacija su stribais, pylia
vomis, pastočių reikalavi
mais, mitingais, areštais, 
slapstymais. Ateina žinios 
apie pabėgusiuosius ir išvež
tuosius: Petrutės brolis Tadas 
žuvęs kare, Domuko sužadėti
nė Steputė nuskendo prievarti
niuose darbuose. Gyviesiems 
tremtiniams siunčiami siunti
niai. Minima ir partizanų veik
la, jų medžiojimas, nužudytų 
niekinimas turgaus aikštėse. 
„Areštai, partizanų žvejo
jimas nuolatos drumstė gyven
tojų ramybę. Kalti ir nekalti 
visi kentė baimę ir neviltį. Pri
prato kaimietis, kaip šuva 
kariamas, prie visokių negan- 
gų, raminosi darbu. Kiek kas 
beturėjo žemės, stengėsi apsė
ti. Buvo tačiau ir nubuožintos 
žemės, kurios niekas nešėjo, 
kuria niekas nesirūpino“... 
(234).

Plačiai pavaizduotas „prieš- 
kolchozinis“ 1948 m. gegužės 
22 d. masinis žmonių išve
žimas, mitingai tiems išve
žimams pateisinti, mitingai 
varant į kolchozus, darbai 
kolchoze.

— Tikra baudžiava, 
bjauresnė kaip ponų dvaruose 
buvo, — rūgojo kaimynė Petru
tei į ausį, — dar ir pasakyt 
bijok, apskųs, nežinia, ką pa
darys, už viską baudos. Savo 
sėklą sėjam, savo pavalgę 

dirbam, o gausim turbūt špy
gą (293). Vietoj žadėtų 8 va
landų darbo kolchoze dirbama 
dieną ir naktį, net sekmadie
niais.

Vieną dieną atėjo įsakymas 
iškirsti Mikšių ąžuolyną, o f 
kirtėjų brigadą buvo paskirtas 
ir Domukas. Jis to negalėjo 
pergyventi.

Romano veiksmas baigia
mas 1955 m. rudenį — po tiek 
daug vargų ir tiems vargams 
nenumatant galo — vis dėlto 
laimingai.

Autorė „Ąžuolynėlį“ vadina 
epochiniu romanu. Kyla 
klausimas, ar pakankamai 
ryškiai užsibrėžtas tikslas 
atliktas. Čia liečiamas 1937- 
1955 metų laikotarpis, saky
tume dvi epochos: laisvo 
ūkininko ir sukolchozinto. 
Abiejų epochų susidarome ryš
kų vaizdą, svarbiausia, ne pro 
„socialistinio realizmo“ žiūro
nus, o pro Lietuvą ir jos ūkinin
kus mylinčias akis.

Petrutei teko tarnauti pas 
tris ūkininkus. Tik vienas iš jų 
buvo tam tikra prasme neti
kęs, o kiti du ją laikė savo 
šeimos pilnateise nare, niekad 
nenusuko suderėtos algos, kaip 
tai darė J. Baltušio „Parduotų 
vasarų“ ūkininkai, o vis dar 
pridėdavo ir paviržio. O kai 
prispaudė ūkininką kolcho
zinės bėdos, Petrutė kentėjo 
drauge su šeimininkais ir visa 
lietuviška žeme. Nors ji, kaip 
„didvyrio“ sesuo, buvo gun
doma prieš „buožes“, paliko 
ištikima lietuviškai sąžinei.

Antanas, Petrutę suviliojęs 
bernas, irgi vaizduojamas kil
niai: Petrutės nepameta, nors 
su ja sukurti šeimą ilgą laiką 
susidaro daugybė kliūčių. E. 
Juciūtės vaizduojamas pro
letariatas nenueina tarnauti 
proletariato diktatūrai.

Autorė netuščiažodžiauja, 
kalba kondensuotais ir labai 
daug pasakančiais sakiniais. 
Sakiniai vaizdingi, turį aforiz
mo žymių, daug įpinta prie
žodžių bei patarlių ir net 
naujosios „tautosakos“. Svar
biausia, kas jau daugelyje net 
knygų reta, knygos kalba be 
jokių priekaištų, neskaitant 
vienos kitos korektūros klai
dos (31, 34, 322 psl.).

Autorė, kaip ir tinka epo
chiniam romanui, mėgsta tiks
liai nurodyti veiksmo datas. 
Bet tai įpareigoja tuo labiau 
kalbėti apie tikras datas. 
Veiksmas, kaip minėta, prasi
deda 1937 m., ir ūkininkas 
prenumeruoja „Mūsų rytojų“ 
(44 p.), kuris tais metais jau ne
bėjo. Didesnė klaida yra net 
dviejose vietose tvirtinimas, 
kad 1940 „liaudies seimo“ 
rinkimai buvo liepos 21 d. (71 ir 
76 psl.), kai tuo tarpu jis buvo 
„renkamas“ liepos 14 d., o 21 
susirinko diktuojamiems 
sprendimams.

Juodojo aukso krizė
(Atkelta iš 2 psl.)

bar suka galvas, kaip su
mokėti už jų apdraustą laivą ir 
apdraustą krovinį — naftą. 
Įtariama, kad tame Afrikos 
uoste nafta buvo parduota juo
dajai rinkai, į laivą prisipilta 
vandens ir, radus patogią vie
tą, patogų laiką, laivas pato
giai paskandintas. Laivo kapi
tonas taip kitko turi dėmėtą 
praeities plaukiojimų isto
riją...

Taigi, ateitis rožių nežada. 
Nafta bus brangi, jos vis la
biau truks, reikės ją taupyti. 
JAV-ių dolerio perkamoji ga
lia yra sukrėsta, nes nuo 
energijos priklauso visa pra
monė, visas JAV-ių ekonomi
nis ūkis. Besivysiantieji kraš
tai, vadinamasis trečiasis 
pasaulis, gali būti pasmerkti

Adomas Galdikas Gamtovaizdis

Dalė Jazukevičiūtė
* * *

Aš esu ištobulinta įtampa, 
nervų degantis kamuolys, 
ir mano baltas vaikystės angelas 
nesaugo manęs.
Ir aš esu dievas poetas ir moteris, 
toks keistas 
žiedas ant vyšnios šakos, 
aš esu tavo glamonės atspindys ir 
esu pati meilė gyva kaip paukštis — 
tik nepaliesk man sparnų — 
aš esu angelas įaugantis 
tavo prapultį.
Ir aš esu išblyškęs statistas, 
mėginantis surimuoti 
didelį gyvenimą 
gyvenimo upėj.

* ♦ ♦

Gyvenimas tai vėjas, 
pučiantis pro atvirus 
šventovės langus, 
kurioj keisčiausias mimas 
su balandžių gyvų karūna. 
Gyvenimas, tai gimusios vienatvės 
augalas šviesiausioj jūroj, 
dainuojantis ditirambus.
Gyvenimas tai — aš — 
pavogtas iš tamsos balandis baltas, 
prie tavo širdies prisispaudęs, 
ir gyvas meilės krauju.

PRISIMINIMAS

Matau paskutinį tavo atvaizdą — 
nebylioj pantomimoj. 
Sugyja nutrūkus gija.
Viską švelniai užsninga.
Kaip kvaila nerami karalienė — 
aš pilna troškimų širdim.
* * *

Pievų debesį sapnuoju, kai pūga. 
Šitas vakaras pribaigs mane.
Žodžių daug, o tiesa tik viena — 
Kaip jautimas pasaulio, mintis ar liga. 
Negaliu aš pabaigti dainos, 
nežinia kada pradėtos, 
gal kai pirmąsyk vaiko akis 
pastebėjo paukščius ir pušis.

Nevarykit manęs dar iš čia. 
Vėjas žmonės ir kaltės nakčia. 
Aš tikėjimą keistą turiu, 
Kad vaiduoklius apgauti galiu, 
Kad pabėgsiu iš laiko ribų, 
Ir gyvensiu lauke debesų.

VĖLINĖS

Pirmąsyk dar vaikystės sode 
aš sukūriau keisčiausią 
paveikslą 
baltą miegantį arklį 
ir aplink chrizantemas 
po beprotiškai slenkančiu debesiu. 
Tai buvo taip pat gražu 
kaip rugiai, kaip šokanti gulbė, 
tik kažkoks nujautimas skaudantis 
braidžiojo mano galvoj — 
kai sėdėjau po medžiais, 
o šalia gulėjo tas baltas arklys 
ir kaip sniegas aplink baltavo 
dideli chrizantemų žiedai.

SONETAS SNIEGUOLEI

Baltuose rūko vystykluose — 
Snieguolė — dangiška gėlė, 
mano fantazijos miške pražydus, 
tyliajame vaikystės radime. 
Tave prie lūpų noriu prisiglausti, 
savo vaiduokliškam pasaulio jautime, 
kada pasaulio vėjas man į veidą smogia 
žinau — tu žydi rūkuose viena — 
ir viskas rodosi nelemtas sapnas, 
taip abejotinos vertybės ir viltis, 
vien tavo baltas ir beprasmiškas baltumas 
paguodžia mano ieškančias akis.

♦ ♦ ♦

Aš nenoriu tos rankos bejausmės, 
kuri man rašys mirties liudijimą, 
aš nenoriu to smėlio beprasmio, 
kuris man subėgs į akis.

Aš noriu būti gyva gyva ir gyva, 
kaip debesys, uolos ir jūra.
Aš noriu būti tava ir tava ir tava 
ir niekur nebėgt nuo šių žodžių.

Sunkus man pasaulis, žinai koks sunkus, 
te žiedas nors meilės amžinas bus, 
aš būsiu jautri ir gyva kaip žiedai, 
težūna beprasmė ir jos pragarai.

ilgam urvinio žmogaus 
gyvenimui. Šalia naftos kiti 
praktiškai pramatomi ir atei
tyje naudotini energijos šal
tiniai yra saulė, anglis ir ato
mas. Energija iš saulės greitu 
laiku dar plačiai nesinaudo
sime. Tad lieka tik anglies ir 
atominės energijos pakai
talai, tačiau šių dviejų šal
tinių plačiam pritaikymui — 
motorų, jėgainių ir kt. prietai
sų pervertimui, reikia dar 
daug laiko ir didelių išlaidų. 
Neužmirština, kad ir anglies ir 
atomo naudojimas yra suriš
tas su rimta rizika tiek taršos, 
tiek saugumo srityse.

Šie svarstymai, aišku, nelie
tė geopolitinių implikacijų, jie 
buvo atsukti j energijos būklę 
JAV-se. Tačiau kartais spau
doje sutinkame ir geopoliti

nių šešėlių. Vien tik paminė
siu 1980.IV.6 d. Chicago 
Tribūne laidoje Dan Dorfman 
komentarą, kad Sovietų 
Sąjunga bus irgi priversta ieš
koti užsieninės naftos, nes sa
vo vietinių išteklių sovietams 
artimoje ateityje pradės stigti. 
Taigi ir sovietai pirks arba pa
tys pasiims naftą iš kaimynų. 
Naftos pareikalavimas rin
koje visur dar labiau padidės, 
kainos dar labiau pakils.

Šiandien dar sunku pasaky
ti, kokia bus to juodojo aukso 
krizės juodžiausia tamsa prieš 
aušrą. Andersonas teigia, kad 
naftos reikaluose dar tebe- 
slystame žemyn, kad dar bus 
daug karčių pamokų, kurias 
turėsime tinkamai suprasti, 
gerai išmokti ir pritaikyti sa
vo ateities gerbūviui.

NAUJI LEIDINIAI

ATSIŲSTA PAMINĖTI

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1981 m. gegužės mėn., Nr. 5. 
Religinės ir tautinės kultūros 
mėnesinis žurnalas. Leidžia lietu
viai jėzuitai. Redaguoja Juozas 
Vaišnys, S.J. Administruoja A. 
Likanderienė. Redakcijos ir admi
nistracijos adresas: 2345 W. 56th 
St., Chicago, IL 60636. Žurnalo 
metinė prenumerata — 8 dol.

• TECHNIKOS ŽODIS, 1981 
m. balandžio—birželio mėn., 
Nr. 2. Leidžia Amerikos Lietuvių 
inžinierių ir architektų sąjungos 
Chicagos skyriaus Technikinės 
spaudos sekcija. Vyr. redaktorius 
— V. Jautokas, 5859 So. Whipple 
St., Chicago, IL 60629. Admi
nistruoja A. Brazdžiūnas, 7980 W. 
127 St. Palos Park, IL 60464. Šio 
trimėnesinio žurnalo metinė 
prenumerata — 6 dol., studen
tams — 2 dol.
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Mirė poetas Salys Semerys
Mūsų literatūros raidoje 

savo vardą tampriai susiejęs 
su keturvėjininkų grupuote, 
poetas Salys Šemerys š.m. 
gegužės 14 d. mirė Klaipėdoje. 
Buvo gimęs Vilkaviškyje 1898 
metais. Vilkaviškyje baigė ir 
gimnaziją. Tai buvo pats 
vyriausias iŠ labai gausaus 
šios gimnazijos išleisto rašy
tojų spiečiaus.

Poetas labiausiai pagarsėjo 
savo poezijos rinkiniu „Gra
nata krūtinėj“ (1924). Anais 
metais šios knygos eilėraščiai 
daug kam atrodė be galo mo
dernūs, savo ekspresionistine 
forma ir aštriomis temomis ne 
vieną tiesiog šokiravo. Kietai 
prieš pasisakė, be kita ko, ir 
Adomas Jakštas, ir Balys 
Sruoga. Šemerio ginti išėjo, 
kaip visada jaunimui atlaidus 
ir naujumus mėgstąs, Juozas 
Tumas-Vaižgantas. Visa tai 
labai pagyvino ano meto mū
sų literatūrinį gyvenimą. 
Vėliau dar išėjo Šemerio eilė
raščių rinkinys „Liepsnosvai
dis širdims deginti“ (1926). Ta
čiau ši knyga jokių audrų jau 
nesukėlė.

Tolimesniame savo gy
venime Salys Šemerys lite-

NAUJI LEIDINIAI
• Antanas Tulys, INTELI

GENTŲ STALAS. Novelės. 
Redagavo Vladas Kulbokas. 
Išleido Nidos knygų klubas 
1980 m. Londone, Anglijoj. 
Leidinio Nr. 103. Knyga 180 
psl., minkštais viršeliais kaina
— 6 dol. 60 centų, kietais — 7 
dol. 70 centų. Knyga gau
nama ir „Drauge“.

Tai senosios mūsų išeivių 
kartos bene žymiausio belet
risto jau pomirtinis novelių 
rinkinys. Kaip žinome, auto
rius yra miręs 1977 metais. 
Buvo gimęs Šeduvoje 1898 me
tais. Rašytojas jau buvo ži
nomas ir nepriklausomoje 
Lietuvoje. Ten išleistas jo 
novelių rinkinys „Aš bučia
vau tavo žmoną“ 1936 metais 
yra laimėjęs Spaudos fondo 
premiją. 1960 m. Chicagoje 
„Terra“ išleido Tūlio novelių 
rinkinį „Tūzų klubas“, o 
„Nida“ Londone 1965 m. 
taipgi novelių rinkinį „Inicia
lai po tiltu“. 1967 metais jo 
novelių knyga „Paskutinis 
pasimatymas“ išleista ir 
Lietuvoje. Dabar „Nidos“ 
išleistos knygos „Inteligentų 
stalo“ įvade „Antano Tūlio 
gyvenimas ir kūryba“, para
šytame Vlado Kulboko, yra 
liečiamos kaip tik įdomios 
detalės, ryšium su anuo Vil
niuje išspausdintu novelių 
rinkiniu.

Pomirtinis Antano Tūlio 
novelių pluoštas „Inteligentų 
stalas“ savo puslapiuos skai
tytojui pateikia jų net vienuo
lika: Dvikova su mergina, 
Mergina ir kaspinas, Anas 
rytas, Japonė, Ožio kakta, 
Palyginimas, Diena jūroje, 
Silvestras, Alebastras ir 
Aldona, Inteligentų stalas, 
Dovydas, Barboros pinigai.

• Prof. Viktoras Biržiš
ka, GYVENTŲ DIENŲ 
PRISIMINIMAI. Raudo
name Petrapilio pragare 
1918 - 1920. Išleido „Nida“ 
1980 m. Londone, Anglijoje. 
Leidinio Nr. 102. Knyga 110 
psl., minkštais viršeliais kaina
— 5 dol. 50 centų, kietais — 6 
dol. 60 centų, leidinys gau
namas ir „Drauge“.

Atsiminimų knygos, ypač 
jeigu jos dar liečia ryškesniuo
sius įvykių pasisukimus, skai
tytojuose turi pasisekimo. 
Tokios knygos didžia savo 
dalimi lieka ir istorijai nau
dingu šaltiniu, tiesiogine 
dokumentacija.

Dabar išleistasis prof. Vik
toro Biržiškos atsiminimų 
pluoštas liečia daugiausia ne

Salys Semerys (1898—1981.V.14) 

ratūroje jau plačiau nesi- 
reiškė, buvo gimnazijos 
mokytoju, mėgo buriavimo 
sportą. Jo poezijos rinktinė, 
papildyta pačiais naujausiais 
eilėraščiais, taipgi „Granata 
krūtinėj“ vardu, buvo dar 
išleista Vilniuje 1969 metais. 
Pastaruoju metu vėl rašė eilė
raščių, atsiminimų. Atsimini
muose duoda apybraižas net 
šešiasdešimt dviejų mūsų kul
tūros veikėjų. Visa tai paliko 
rankraščiuose.

lietuviškuosius įvykius, bet 
siaubingas revoliucijos dienas 
anuometinėje Rusijos sostinėje 
— Petrapily. Tačiau negalė
tume lengvai sakyti, kad tai 
ne mūsų reikalas. Juk anie 
įvykiai lėmė ir mūsų šian
dieninės tėvynės vergiją ir 
visus šiandieninius pasaulio 
rūpesčius. O kaip iš tos sėklos 
dygo pirmieji visų nelaimių 
daigai, šiurpiai matome šioje 
knygoje. Ir knygoje ne šiaip 
kokio istoriko, apie tai rašan
čio jau iš tolo, o knygoje žmo
gaus, kuriam reikėjo tą revo
liucinį siaubą pačiam 
pergyventi.

• ALGIS Norvilas, DVI- 
KALBISKUMAS: PALAI
MA AR PRAKEIKIMAS? 
Išleido Pasaulio lietuvių jau
nimo sąjunga Chicagoje 1981 
m. Spaudė Mykolo Morkūno 
spaustuvė. Leidinys 40 psl., 
kaina — 2 dol., gaunamas ir 
„Drauge“.

Tai studijinė ir gana 
praktiška įžvalga į mūsų 
kasdieninę šių dienų lietuviš
ko gyvenimo išeivijoje prob
lemą. Leidinyje klausimo 
svarstymas suskirtomas į 
šiuos skyrius: Dvikalbiškumo 
problema, Dvikalbiškumas — 
turtina ar žaloja, Dviejų kalbų 
pasisavinimas — 1. Kalbų 
pateikimo būdas, 2. Nusi
teikimo poveikis, mokantis 
lietuvių kalbos, Lietuvių 

Aleksandro Didžiojo galvos marmurinė skulptūra iš Chicagos 
Meno institute vykstančios parodos „The Search for Alex- 
ander“.

kalbos nevartojimo problema. 
I problemą pažvelgta giliai, 
neaplenkiant ir kitų autorių 
įvairių pasišakymų, todėl gale 
ir išnašų yra net 51.

Leidėjų žodyje, be kita ko, 
tariama: „Tikime, kad šis 
leidinys bus naudingu įrankiu 
jaunimui, jaunoms šeimoms, 
jaunimo auklėtojams ir vado
vams. Jei pastangos puoselėti 
dvikalbiškumą pasieks bent 
vieną šeimą, tai tikslas bus 
pasiektas“.

• PASAULIO LIETUVIS, 
1981 m. gegužės mėn., Nr. 
5. Leidinys bendruomenės 
minčiai ir gyvenimui. Leidžia 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba. Redaguoja 
Bronius Nainys. Redakcijos 
talkininkas — Romas Kaspa
ras. Spausdina „Draugo“ 
spaustuvė. Administruoja 
Daina Kojelytė. Redakcijos ir 
administracijos adresas: 
Pasaulio lietuvis, 5620 S. 
Claremont Avė., Chicago, IL 
60636. Metinė prenumerata — 
8 dol. Garbės prenumerata — 
20 dol.

Žurnalas, galima sakyti, jau 
vėl pasivijo laiką, pasilik
damas įprastinės savo apim
ties ir įdomumo. Pagrindinės 
žurnalo puslapių tekstų ir 
iliustracijų sritys yra šios: 
Lietuva, Švietimas, Kultūra, 
Sukaktuvininkai, Savais 
reikalais, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenėje. Tai pilniau-
sias visos išeiviškosios veiklos 
bei rūpesčių veidrodis.

VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MASIŲ

• Juozas Eretas, VALAN- 
Ciaus Šviesa už 
MARIŲ. Pranciškaus Juro 
ir jo bendrininkų gyve
nimas bei veikla. Išleido 
Lietuvių katalikų mokslo aka
demija Romoje 1980 m. Veika
las didelio formato, iliustruo
tas nuotraukomis, 356 psl., 
kaina nepažymėta, užsa
kymus siųsti šiuo adresu:
L.K.M. Akademijos reikalų 
vedėjui, Piazza della Pilotta 4, 
00817 Roma, Italia.

Kas nežino prof. Juozo Ereto 
plunksnos, kuri, ką berašytų, 
parašo taip, jog skaitai, kaip 
įdomiausią romaną, nuo 
puslapių tiesiog neatsitrauk-

Puota Marrienburgo pilyje. Sis dail. M. E. 
Andriollio (1836—1893) paveikslas yra Adomo 
Mickevičiaus poemos „Konradas Valenrodas“ 
iliustracija. Kaip žinome, Mickevičiaus

poemos tema remiasi ir Ponchiellio operos „I 
Lituani“ libretas. Šiandien Chicagoje yra šios 
operos premjera. Operoje taipgi matysime ir 
girdėsime puotą Marienburgo pilyje.

damas. Šitaip parašyta ir 
pastaroji prof. J. Ereto knyga 
— prel. P. Juro monografija. 
Tai ne tik klasiškas prel. Juro 
portretas, bet ir viso plataus 
gyvenimo kontekstas, kurio 
šakotose srityse, kaip žuvis 
vandenyje nardė ir veiklusis 
prelatas. Tai netrumpo laiko
tarpio, daugiausia lietuviš
kosios išeivijos dvasinio, 
visuomeninio ir kultūrinio 
gamtovaizdžio kūrybingos 
Ereto plunksnos peizažai, 
kurių centre vis kaip medis 
išnyra prel. Pranciškaus Juro 
stambi figūra.

Veikalas suskirstomas į 
šiuos didžiuosius skyrius: I. 
Jaunystė Lietuvoje (1891 - 
1912), II. Nuo atvykimo 
Amerikon iki įšventinimo į 
kunigus (1912 -1922), III. Alto
riaus tarnyboje (nuo 1922), IV. 
Valančiaus pėdomis, V. Kny
gų leidėjas, VI. Gyvenimo 
saulėlydis. Duodamoj biblio
grafijoj: prel. Juro darbai ir 
kitų atsiliepimai apie Jurą, 
šalutinė literatūra. Gale pri
dėta knygos santrauka vokie
čių ir anglų kalbomis, taipgi 
asmenvardžių ir vietovardžių 
rodyklė.

• SALEZIEČIŲ BalSAS, 
1981 m., Nr. 1. Leidžia lietuviai 
saleziečiai. Redaguoja kun. Mečys 
Burba, SDB. Redakcijos ir admi
nistracijos adresas: Lituani Don 
Bosco, Via Colonna, 2 — 00044 
Frascati (Roma) — Italia.

Parodos Chicagoje
• Šiuo metu Chicagos Meno 

institute vyksta didelio 
dėmesio verta paroda. Ji pava
dinta „The Search for 
Alexander“. Kiekvienam 
Vakarų kultūros žmogui Grai
kija visada buvo vakarietiš
kos kultūros lopšys. Dauguma 
mokslų ir menų čia turi savo 
pradžią. Tačiau Graikijos 
poveikis plėtėsi ne tik į 
Vakarus, bet ir į Rytus. La
biausiai šitai lėmė Aleksandro 
Makedoniečio žygiai, kada 
graikų valstybinė ir kultūrinė 
hegemonija nusidriekė nuo 
Sicilijos iki Indijos.

Su anuo laikotarpiu siejama 
ir dabar Chicagos Meno insti
tute vykstanti paroda. Puikus 
kontekstinis parodos apipavi
dalinimas, vietovių nuotrau
kos ir kt., iš karto patraukia 
akį. Tačiau didžiausią nuo
stabą kelia neseniai vykdytų 
kasinėjimų atradimai: Alek
sandro tėvo, Makedonijos 
karaliaus Pilypo II kape ras
tieji meniškieji turtai. Paroda 
tikrai nepraleistina. Ji Chi
cagoje vyks iki rugsėjo 7 d.

• Jau kuris laikas tame pa
čiame Chicagos Meno insti
tute vykusi be galo turtinga ir 
eksponatais gausi Pablo

• TĖVYNĖS SARGAS, 1981 
m„ Nr. 1. Leidžia Popiežiaus Leo
no XIII Literatūros fondas. Reda
guoja Petras Maldeikis, 117 Sun- 
set Drive, Hot Springs, Arkansas 
71901. Administruoja Antanas 
Balčytis, 6819 S. Washtenaw Avė., 
Chicago, IL 60629. Šio numerio 
kaina — 3 dol.

• ŠALTINIS, 1981 m., Nr. 2. 
Tikybinės ir tautinės minties 
dvimėnesinis žurnalas. Leidžia 
Marijonai ir Šv. Kazimiero są
junga. Redaguoja kun. S. Matulis, 
MIC. Administruoja Juozas Du- 
bickas. Redakcijos ir administra
cijos adresas: 16 Hound Rd., West 
Bridgford, Nottingham NG2 
6AH, England. Prenumerata — 3 
sv. (6 dol.) metams.

Lengvai paskaitomų straips
nių, poezijos, lietuviškosios veik
los kronikos ir kitokių įvaireny
bių bei iliustracijų margi 
puslapiai.

• LIETUVIŲ DIENOS, 1981 
m. balandžio mėn., Nr. 4. Reda
guoja Redakcinė kolegija. Leidė
jas ir administratorius — Anta
nas F. Skirius. Redakcijos ir 
administracijos adresas: 4364 
Sunset Blvd., Hollywood, CA 
90029. Metinė prenumerata — 18 
dol., Kanadoje — 20 dol.

• VYTIS, 1981 m. gegužės 
mėn., Nr. 5. Lietuvos Vyčių 
mėnesinis žurnalas. Redaguoja 
Loretta I. Stukas, 234 Sunlit Dr., 
Watchung, N.J. 07060. Administ
racijos adresas: Vytis, 2524 W. 45 
St., Chicago, IL 60632. Žurnalo 
metinė prenumerata — 8 dol.

Picasso piešinių paroda už
daroma šį sekmadienį. Jos 
nemačiusiems šiandien ir ry
toj dar yra proga pamatyti.

• Taipgi atkreipiame dėmesį, 
kad „Galerija“ patalpose, 
miesto galerijų rajone, 744 N. 
Wells St., nuo birželio 23 d. iki 
liepos 18 d. vyks lietuvių dai
lininkų tapybos ir grafikos 
paroda. Ypač bus akcentuo
jama dail. Adonio Varno kū
ryba, kuris mirė Chicagoje 
1979 m., sulaukęs 100 metų 
amžiaus. Parodai dailininkų 
darbai bus pasiskolinti iš M. K. 
Čiurlionio galerijos, esančios 
Jaunimo centre, fondų.

P. Picasso Piešinys
Iš parodos Chicagos Meno ins
titute

• ATEITIES TILTAS. Moks
leivių metraštis. 1980 ? 1981 
mokslo metai. Išleido Kristijono 
Donelaičio Aukštesnioji litu
anistinė mokykla Chicagoje. 
Spaudai paruošė ir redagavo 
Regina Kučienė. Viršelis Jono 
Maleiškos. Nuotraukos Jono 
Tamulaičio. Piešiniai Rimos Stro- 
putės. Spaudė M. Morkūno spaus
tuvė Chicagoje.

Tai didelio, liuksusinio formato 
leidinys, kupinas mokinių 
kūrybos, mokyklos gyvenimo nuo
traukų. Švari ir skoninga spauda 
ir estetiškas puslapių sut
varkymas. O tų puslapių net 140. 
Leidinys — ir gerai matomas litu
anistinio švietimo dokumentas 
išeivijoje, ir puošnus veidų bei įvy
kių albumas, ir jaunatviškas 
kūrybos almanachas.

• EGLUTĖ, 1981 m. gegužės 
mėn. Lietuviškas laikraštėlis vai
kams išeivijoje. Leidžia ir spaus
dina Nekaltai Pradėtosios Mari
jos seserys. Redaguoja sės. O. 
Mikailaitė. Administruoja 
Danguolė Sadūnaitė. Redakcijos 
ir administracijos adresas: Eglutė
— Immaculate Conception Con- 
vent, Putnam, CT 06260. Prenu
merata metams — 7 dol.

Net dviem spalvom spausdina
mas laikraštėlis yra kupinas ap
sakymėlių, eilėraščių, piešinių, 
vaidinimėlių, galvosūkių, gamtos 
ir aplinkos, vaikų kūrybos ir kt. 
Nepamainoma skaityba jauniau
siam lietuviukui.

• PIRMIEJI ŽINGSNIAI, 
1981 balandžio mėn. 11 d., 
Nr.3. Kristijono Donelaičio litu
anistinių mokyklų mokinių laik
raštėlis. Išeina keturis kartus per 
metus. Finansuoja Tėvų komi
tetas. Spaudai paruošia mokyt. 
Danutė Bindokienė. Leidinys 32 
pusi.

• PIRMIEJI ŽINGSNIAI, 
1981 m. gegužės mėn. 30 d., 
Nr. 4. Kristijono Donelaičio litu
anistinių mokyklų mokinių 
laikraštėlis. Išeina keturis kartus 
per metus. Finansuoja mokyklų 
Tėvų komitetas. Spaudai paruošia 
mokyt. Danutė Bindokienė. 
Speciali talkininkė mokyt Danutė 
Puodžiūnienė. Nuotraukos Jono 
Tamulaičio.

Laikraštėlis 32 psl. Juose daug 
mokinių rašinių, apsakymėlių, 
eilėraščių, piešinių ir kt.

• AUŠROS VARTŲ TUN
TAS 1949 - 1979. LSS Aušros 
Vartų skaučių tunto 30-ties metų 
sukaktuvinis leidinys. Redaktorė
— Alė Namikienė. Dailininkė — 
Jūratė Eidukaitė - Okura. Didelio 
formato leidinys - albumas. Spau
dė M. Morkūno spaustuvė, 3001 E 
W. 59 St., Chicago, IL 60629. Kny
ga - albumas išleista 1981 m.

• KARYS, 1981 m. balandžio 
mėn., Nr. 4. Pasaulio lietuvių 
karių-veteranų mėnesinis žurna
las. Redaguoja Zigmas Rauli- 
naitis. Administruoja Alfonsas 
Samušis. Redakcijos ir admi
nistracijos adresas: Karys, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. Metinė prenumerata — 13 
dol.

Temos lietuvių 
katalikų 

šviesuomenės 
dėmesiui

1. Religinė laisvė — laidas 
tautų santarvei ir taikai.

2. Tautinė kultūra — kiek
vienos tautos gyvybės ir nepri
klausomybės pagrindas.

3. Kultūra — tautos vienybės 
pagrindas.

4. Bažnyčios ir valstybės 
uždaviniai tarptautinėje 
plotmėje.

5. Bažnyčios ir valstybės 
bendradarbiavimo reikšmė 
valstybei ir tarptautinei bend
ruomenei.

6. Pasaulio lietuvių katalikų 
uždaviniai savo kenčiančiai 
tautai.

7. Etninės grupės, jų reikš
mė ir padėtis valstybėje ir Baž
nyčioje.

Šios temos buvo dr. Juozo 
Meškausko pasiūlytos Pasau
lio lietuvių katalikų bendrijos 
posėdyje kaip pasirengimas 
švęsti Sv. Kazimiero 500 metų 
mirties jubiliejų 1984 metais. 
Jų tikslas yra tas, kad mes, 
sekdami Šv. Kazimieru, 
aktyviai jungtumės į mūsų lai
ko krikščioniškų uždavinių 
tyrinėjimą, o ne vien sektume 
praeitų laikų sprendimus, 
kurie šiandien nėra aktualūs.

• VILTIS, Vol. 40, No.l, May 
1981. A Magazine of Folklore and 
Folk Dance. Redaguoja ir leidžia 
Vytautas F. Beliajus. Redakcijos ir 
administracijos adresas: Viltis, P. 
O. Box 1226, Denver, CO 80201. 
Metinė prenumerata JAV — 7 dol.,' 
kitur — 8 dol.

•
• VILTIS, Vol. 40, No. 2, 

June - August, 1981. A 
Magazine of Folklore and Folk 
Dance. Žurnalą anglų kalba lei
džia ir administruoja Vytautas F. 
Beliajus, P. O. Box 1226, Denver, 
CO 80201. Metinė prenumerata 
JAV — 7 dol., kitur — 8 dol.

Žurnale nuolat būna ir lietuviš
kosios medžiagos. Šį kartą ypač 
pabrėžtinai rašoma apie Toronto' 
lietuvių tautinių šokių grupę 
„Gintarą“, šokių festivalyje Pran- •, 
cūzijoj atstovavusį Kanadai.

/ rftji «HI»

• MOTERIS, 1981 m., kovo- 
balandžio mėn., Nr. 2. Dvimė- 
nesinis lietuvių moterų žurnalas. 
Leidžia Kanados Lietuvių katali
kių moterų draugija. Redaguoja IM, 
Nora Kulpavičienė. Administ
ruoja Bronė Pabedinskienė. 
Redakcijos ir administracijos 
adresas: 1011 College St., Toron
to, Ont. M6H 1A8, Canada. Meti
nė prenumerata — 8 dol., garbės 
prenumerata — 12 dol.

• MUSŲ ŽINIOS, 1981 m. 
gegužės mėn. 24 d., Nr. 5. Lietu
vių jėzuitų ir Jaunimo centro 
Chicagoje biuletenis. Redaguoja 
Antanas Saulaitis, S.J. Admi
nistruoja Petras Kleinotas, S.J. 
Sapusdina M. Morkūno spaus
tuvė Chicagoje. Metinė prenume
rata paštu bent 5 dol., atskiras egz. 
25 centai. Redakcijos ir 
administracijos adresas: 5620 S. 
Claremont Avė., Chicago, IL 
60636.

r. -aK„.

BASANAVIČIUS
RAŠO

Per ilgus tuos amžius giminė taip 
buvo paniekinta ir prispausta, jog 
už tiesą dy vytis reikia, kad tik per 
Viešpaties malonę jiji iki šiai die
nai dar gyva liko! Senovės gady
nėse apgyvenus kone dvigubą že
mės plotą, ji šiandien taip didei 
visose šalyse susimažino, jog pri
lygsta tiktai šešėliui senosios mū
sų Lietuvos! Tas sunykimas mūsų 
tautos nusidavė ypačiai dėl to, jog 
daugumas lietuvių, parubežiuose 
su kitomis tautomis gyvenančių, 
pasisavino per ilgus amžius sve
timas kalbas. Žmonės patys neiš- 
mirė drauge su išmirimu tose ša
lyse lietuviškos kalbos — jie liko, 
tik, priėmę kitą, svetimą kalbą, ta
po ar vokiečiais, ar slovėnais.

J. Basanavičius 
(iš “AuSros"prakalbos)
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