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Švenčiame save kaip tautą

Amerikos liberalai ir konservatoriai

Sekmadienį rinksimės į milži
niškų pastatą didelėms ir svar
bioms apeigoms. Marga žiūrovų 
minia, spalvinga šokėjų apranga, 
muzika ir daina — visi tie ele
mentai jungsis į didelę mūsų ben
dro gyvenimo šiuo atveju džiaugs
mingų liturgiją. Ne veltui į šį 
pastatą prie Čikagos O’Hare 
aerouosto būsime suskridę iš viso 
pasaulio. Susirinksime didelei 
išsipildžiusios vilties šventei. Tai 
penkis dešimtmečius trukusio 
darbo pabaigtuvės.

Antropologai, studijavę šokio 
vietų ir reikšmę primityvių visuo
menių gyvenime ir mums gali 
daug ką pasakyti apie centrinę 
šokio vietų šiose visuomenėse. 
Šokis tai būdas genties bendruo
menei susiderinti ir įsijungti į 
visatos harmonijų. Per šokį sie
kiama susirišti su pirmykštėmis 
pasaulį valdančiomis jėgomis ir 
laimėti jų palankumą savo gen
ties gyvenimui. Todėl šokis šitų 
bendruomenių patirtyje turi ne 
tik religinį, ritualinį vaidmenį, 
bet ir kosminį matmenį. Tai 
apeigos, kurios bendruomenės 
narius riša su visata.

Ir mūsų tautoje, kurioje tauti
nių šokių kultūra jau yra išsivys
čiusi iki modernaus, šiuolaikinio 
meniško bei estetinio laipsnio, 
apeiginiai šokiai, su užuomazga 
gilioje senovėje, liudijantys mūsų 
protėvių gyvenimo būdų bei vi
suomenės santvarką, nėra nei 
užmiršti, nei apleisti. Kelis jų 
matysime ir šioje šokių šventėje. 
Be abejo, jie nėra tiesiogiai surišti 
su tikėjimu į antgamtę, tačiau ir 
jie turi gelmės matmenį, kurį te
galima pavadinti religiniu. Tai 
vestuvių šokiai ir darbo šokiai. 
Vestuvės švenčia vyro ir moters 
meilės bei pažadų vienas kitam 
junginį, kuris savo ruožtu tarnau
ja tikslui, esančiam jau už tų 
dviejų jaunųjų — nuolatiniam 
savo genties, o taipgi ir žmonijos, 

Ii 1980 metų Tautinių šokių šventės Čikagoje.
Jono Kuprio nuotrauka

atsinaujinimui per naujas kartas. 
Vestuvių šokiai dažnai liūdnoki, 
nes juose pabrėžiamas ir at
sisveikinimo momentas. Tai 
bendruomenės ryšių neišvengia
mos kaitos pripažinimas, bet taip 
pat ir praeinančių, nutrūkstančių 
patvirtinimas ir šventimas. Nors 
ir graudu nuotakai skirtis su 
savo šeima, ji vis tiek skiriasi ir 
žengia į naują gyvenimą. Ir nau
jos šeimos kūrimą, ir netektį 
pergyvena ne tik jaunoji, bet ir 
visa jos giminė. Visa tai nurodo 
į galutinius dalykus žmogaus gy
venime. Šokis pripažįsta ir yra 
ženklas, kad mūsų gyvenime vei
kia kas nors, kas už tą gyvenimą 
yra giliau ir aukščiau.

Darbo šokiais agrarinė visuo
menė išreiškia savo glaudų ryšį 
su gamta ir visuomenės bendra
darbiavimą su ja savo pačios 
išsilaikymui. Pjūties ar kitų 
darbų pabaigtuvėse tą santykį 
kaip tik ir išreiškia šokis. Per 
pabaigtuves šokama, kadangi 
džiaugiamasi atliktu gyvybiškai 
svarbiu darbu. Šioji Tautinių 
šokių šventė irgi yra pabaigtuvės 
— pirmąkart visi susirenkame 
džiaugtis Lietuvos nepriklauso
mybe, kuri tiek metų buvo tik toli 
žibantis tikslas.

Jei šokis yra būdas įžengti į 
šventų dalykų ertmę, tai jis turi 
ir nemažiau svarbų bendruome
ninį aspektą. Šokdami žmonės 
fiziškai santykiauja vienas su 
kitu: ratas sukasi, susikabinus 
rankomis, poros šoka pirmyn ir 
atgal, sukasi, susikabinusios per 
liemenis. Pagal vieną mano 
pašnekove, į šokį galime žiūrėti 
kaip į simbolį visos tautos jung
ties. Visi šokantys yra susijungę, 
ir jų judesiai derinasi prie kitų 
šokėjų. Jie visi vienas kito reika
lingi, kad šokis tęstųsi. Šiame 
procese dalyvauja ir šventės žiū
rovai. Sekdami šokį, mes jį perke-

(Nukelta į 4 psl.)

Apmąstymai, kas siūlytina
Lietuvai

JONAS PABEDINSKAS

Tai tema, kurią gvildenti su
glaustai labai sunku. Bet mė
ginsime, nes iškyla tiek Lietuvo
je, tiek Amerikoje pasisakymų 
klausimu: ar geriau šlietis prie 
amerikietiško liberalaus, ar kon
servatyvaus galvojimo, spren
džiant įvairius mūsų tėvynės vie
šojo gyvenimo klausimus. Yra, ži
noma, ir nuomonių, kad į Ame
rikos politinį modelį nereikėtų 
visai žiūrėti, o geriau sekti Euro
pos pavyzdžiais šitoje srityje.

Kadangi ši tema yra taip plati 
ir turi begales galimų išvadų, tai 
norėčiau, kad mano mintys būtų 
panaudotos kaip įvadas tolimes
nėms diskusijoms. Tikiuosi, kad 
mūsų tikslas nėra įrodyti, kuris 
galvojimas valstybėje yra prana
šesnis, bet nuoširdžiai ieškoti ir 
rasti vienos ar kitos pasaulėžiū
ros gerąsias puses, į kurias mūsų 
tautiečiai galėtų pasižiūrėti. 
Mums lemta iš labai arti pažinti 
Amerikos visuomeninį gyveni
mą, o kitiems — jau čia girnų- 
siems — jį studijuoti iš vidaus. 
Užtat galime matyti jį realybėje, 
o ne vien teoretiniu žvilgsniu. 
Antra vertus, yra ir daug, saky
čiau, net ištisa generacija, lietu
vių, kurie gyveno Amerikoje maž
daug 40 metų savo susidarytoje 
lietuviškoje aplinkoje, neužtek- 
tinai kreipdami dėmesį į šio 
krašto politinį gyvenimą, kad 
pažintų amerikietiškos valstybės 
pagrindinius savumus.

Siekiant geriau prieiti prie šios 
temos, pažiūrėkime pirmiausia į 
Amerikos liberalų ir konservato
rių definicijas — jų pavadinimai, 
bent man, atrodo netikslūs. Kal
bėkime apie tų dviejų ideologijų 
pažiūras į krašto ekonomiją, 
viešojo gyvenimo struktūrą ir 
patriotizmą (internacionalizmą) 
— tris politinius aspektus, kurie 
bent šiuo metu labiausiai domin
tų tautiečius Lietuvoje. Trumpuo
se šio straipsnio rėmuose neįma
noma paliesti visus šių ideologijų 

aspektus. Pagaliau šitie pasaulė
žiūriniai bruožai geriausiai maty
ti politinėje arenoje. Apie juos tik 
ir kalbėkime.

(Vadinamieji amerikietiški li
beralai ne visada yra demokratų 
partijos programos šalininkai. 
Antra vertus, gana konservaty
vūs politikai, ypač Pietinių vals
tybių, priklauso demokratų par
tijai. Užtat, kalbėdami apie Ame
rikos liberalus ar konservatorius, 
nesutapatinkime jų su Amerikos 
didžiosiomis partijomis: demok
ratų ar respublikonų. Kalbėkime 
apie politinę pasaulėžiūrą, kuri 
jau minėtose srityse pasirodo poli
tikos lauke.)

Abu vardai — liberalai ir kon
servatoriai, man atrodo, nenusa
ko jų ideologijos ar siekių. Ame
rikos liberalai yra už individo 
beveik nevaržomą laisvę viešojo 
gyvenimo struktūroje, vienu žo
džiu yra liberalūs, o ekonominį 
sektorių jie nori valdyti kolekty- 
vistiškai — socialistiškai, reiškia 
yra priešingi liberalizmui. Kon
servatoriai atvirkščiai: jau dešimt
mečiais stovėjo už ekonomine 
laisvę — ekonominį liberalizmą, 
kartu pasisakydami už labiau 
struktūruotą viešąjį gyvenimą 
kitose jo srityse. Kitaip sakant, 
vadinamieji Amerikos liberalai 
yra kolektyvistai ekonominėje 
srityje, o viešojo gyvenimo struk
tūroje liberalūs, tuo tarpu konser
vatoriai yra kolektyvistai vieša
jame gyvenime, bet liberalai eko
nominėje srityje. Užtat geriau 
vienus ir kitus pavadinti politinio 
susigrupavimo dešine ir kaire. 
Net ir žodis „konservatorius” 
šiandien nebetinka. Pavyzdžiui, 
ne per seniai JAV Aukščiausiojo 
teismo politinį pobūdį konserva
toriai norėjo keisti, kada liberalai 
visokiais būdais mėgino jį kon
servuoti tokį, koks jis ilgai buvo 
iki tol.

Kad galima būtų geriau pajusti 
kairės ir dešinės įtaką į Amerikos 
gyvenimą ir jo istorinę kryptį, su
minėkime, kad ir prabėgom, ke
letą įvykių po Antrojo pasaulinio 
karo.

Kairės internacionalizmas, o 
dešinės noras plėsti biznį rėmė 
Marshall’io planą padėti Europai 
atsikurti po karo. Kilus sena
toriaus Joseph McCarthy popu
liarumui dėl jo vykdomų komu
nistų įtakos krašte baimei, daug 
iš radikaliosios kairės nukentėjo. 
Iš tikrųjų nukentėjusių skaičius 
buvo nedidelis, bet kairė iki šiai 
dienai tą laikotarpį pristato taip 
juodai, jog jis kone prilyginamas 
viduramžių inkvizicijai. Tuo pa
čiu metu kairieji visiškai nekrei
pė dėmesio į Sibire ir kitur Sovie
tų Sąjungos žudomus milijonus. 
Viena, mano manymu, to laiko
tarpio politinės audros svarbiau
sių išdavų buvo tai, kad Amerika 
tuo metu, nežiūrint McCarthy la
bai efektyvios demagogijos ir pa
vojaus iš komunizmo pusės, nepa
suko į fašizmą.

Ameriką išgelbėjo giliai įsipilie- 
tinęs krašto gyvenime ir istorijo
je „due process of law” (teisės pri
valumas) — visų amerikiečių pa
garba teisinei individo apsaugai.

Independence Hali, Philadelphijos mieste, kur 1776 metų liepos 4 dieną buvo 
pasirašytas Jungtinių Amerikos Valstybių Nepriklausomybės paskelbimo 
aktas.

Bet tie patys Amerikos kairieji, 
kurie džiaugėsi krašto politiniu ir 
teisiniu procesu, išgelbėjusiu 
Ameriką nuo McCarthy išsišoki
mų pasekmių, Čikagos burmistrą 
Richard J. Daley vadino diktato
rium, kam jis neleido 1968 metais 
10,000 radikalių jaunuolių įsi
veržti į mieste vykstančią demo
kratų rinkiminę konvenciją ir ją 
suardyti.

Tuojau po Dwight D. Eisenho- 
wer prezidentūros (1952-1960), 
kuri buvo „dešiniškai” rami, 
prasidėjo kairės idėjomis sekan

Mielieji,

Sveikindamas jau devintąją visų mūsų šventę, kurioje sužibės lietuviškas 
tautinis šokis, noriu kartu su Jumis pasidžiaugti, kad sulaukėme to meto, kai 
mūsų tėvynė - Lietuva - vėl laisva. Tos dienos ne tik laukėme, bet ir 
artinome ją visi kartu - ir išeivijos šokių šventės liudijo: esame ir būsime, 
norime gyventi, dirbti, džiaugtis, linksmintis.

Dar turime rūpesčių, kaip apginti ir statyti Lietuvą, todėl tesutelkia mus 
kiekviena lietuviška pastanga.

Sėkmės!

čiojo jaunimo radikalėjimas, o 
universitetuose įsigalėjo jau 
daugeliu atvejų labai stiprus kai
riųjų judėjimas. (Tai dar labiau 
sustiprino vėliau jų tarpe tapęs 
itin nepopuliariu Vietnamo ka
ras.) Ir vėl į pagalbų ateina pagar
ba teisei, dėl kurios jau preziden
tas Eisenhower siuntė kariuome
nę juodus keliolikmečius apsau
goti ir įvesti į vieną Little Rock, 
Arkansas, gimnazijų, o dėka kai
rės įvyksta tikrosios juodųjų ame
rikiečių emancipacijos visame 
krašte pradžia.

Norint dar arčiau pasižiūrėti į 
dešinės ideologinę įtakų krašte, 
prisiminkime prezidento Ronald 
Reagan valdžios metus (1980- 
1988). Reagan’as paveldėjo aukš
tesnius negu 20% paskolų nuo
šimčius, daugiau kaip 13% inflia
ciją, daugiau negu 7% nedarbo. 
Per jo prezidentavimo metus visi 
tie nepaprastai pavojingi ūkiskai
tos faktoriai buvo nugalėti. Deši
nės ideologas Michael Novak ge
rai apibūdino Reagan’o santykia
vimų su kitomis ideologijomis: 
„Savo ankstyvesnėje profesijoje 
[filmų artisto] Reagan’as išmoko 
instinktyviai sugriebti tų ideolo
ginę dramą, kurios rėmuose as
menys taria savo eiles, ir įgudo 
sparčiai suvokti charakterio es
mę...” (Commentary September 
1990, p. 35).

Jei Reagan’as būtų buvęs inte
lektualesnis, o ne „instinktyvus 
ideologas”, jis nebūtų drįsęs im
tis to pokerio žaidimo su sovie
tais, kuris tiek bilijonų dolerių 
kainavo JAV, bet kuris paklupdė 
komunizmą. Šitame žaidime ne- 
pramatytas ir neprašytas 
bankininkas buvo Japonija, be 
kurios investavimų Amerikoje 
pastaroji nebūtų padengusi tų 
nepaprastų išlaidų, kurių parei
kalavo ginklavimosi rungtynės 
su sovietais. Taip pat nenumaty
ti įvykiai su Savings and Loan 
(taupomųjų) bankų neapgalvoto
mis ar net kriminalinėmis pasko
lomis krašto ekonomijai kasmet 
davė kokių 50 bilijonų dolerių 
naujas investacijas statyboje. 
Amerikoje laikoma, jog guvi 
automašinų gamyba Detroit’e ir 
statyba yra vieni iš pagrindinių 
ekonomijos „primers” — skatin
tojų. Dešinė didžiuojasi faktu, 
kad daugiau negu 100 milijonų 
dolerių į metus buvo aukojama 
karitatyviniams arba iš viso nuo 
apmokestinamų pajamų atskaito
miems tikslams. Nepasakoma, 
jog labai daug tos suaukotos 
sumos nueina tų karitatyvinių 
organizacijų administracijai, 
reklamai ar evangelistiškų tele
vizijos stočių išlaikymui.

Antra vertus, tas „instinktyvus 
ideologas” Ronald Reagan padėjo 
Amerikai atgauti savigarbą, sa
vimi pasitikėjimą ir, svarbiausia, 
atpalaiduoti pasaulį nuo 
komunizmo mito, nes ryšium su 

(Nukelta į 2 psl.)
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Naujas lietuvių-anglų kalbų žodynas į

ANTANAS KŪMAS

Evelina Kolupailąitė-Masiokie- 
nė ir Bronius Masiokas. ŽODŽIAI* 
ŽODŽIAI. Lietuviški-angliški. 
Asmenuotės. Kirčiai. Atitikmenys. 
Išsireiškimai. Aurora, Colorado: 
Raguvos leidykla, 1992. Bronius ir 
Evelina Masiokai, 13902 East Mari
na Drive, Apt. # 404, Aurora, CO 
80014. 1,339 puslapiai. Popieriaus 
virteliai. Kaina — 25 doleriai, per
siuntimas — 4 doleriai.

Vartau tik ką neseniai išleistą 
storuli lietuvių ■ anglų kalbų žo
dyną. Nedažnai mes sulaukiame 
tokių stambių dvikalbių tomų. O 
šis tomas stambus, sunkus, sto
ras. Kyla smalsumas: kas tie du 
autoriai, kaip jie ši žodyną pa
rašė, kas ji išleido? Juk tokius 
didelius žodynus išleisti tai jau ne 
juokas. Lietuvoje jau keleri metai 
praėjo nuo vėliausio stambaus 
akademinio lietuvių kalbos žody
no tomo išleidimo, o tai buvo ke
turioliktas tomas. Penkioliktojo 
tomo laukiame jau kelinti metai. 
Iš Vilniaus ateina patikrintos 
žinios, kad to LKZ (Lietuvių 
kalbos žodynas) penkioliktasis 
tomas seniai jau paruoštas spau
dai, bet vis kažkur užkliūna... O 
visokio šlamšto dabar Lietuvoje 
leidžiama net ir per daug: kai vi
siška spaudos laisvė atrišo visus 
raiščius, tai prisisteigė visokių 
leidyklų ir leidykielių, ir jos visos 
„varo” savo bizni; net ir porno
grafijos netrūksta. O žodynams 
leisti nėra nei pinigų, nei popie
riaus, nei laiko. Tai kaipgi at
sirado šis storuliukas? Labai pap
rastai: autoriai, nesulaukę ir ne
suradę jokių leidėjų, patys susi
rado spaustuvę ir patys savo lėšo
mis išleido ši didelį žodyną.

Abu autoriai yra pensininkai, 
bet tokie pensininkai, kurie savo 
„auksinių dienų” neprasėdi, o 
įtemptai dirbo, dirbo net šešerius 
metus: ištvermingai ir planingai. 
Jie abu yra tokie lietuvių kalbos 
aistruoliai, kad visą savo laiką 
pašventė dviems tikslams: jinai 
ruošė labai įdomų lietuvių kalbos 
vadovėlį, o jisai — žodyną. Pasta
raisiais mėnesiais vadovėlis,

Amerikos liberalai 
ir konservatoriai

(Atkelta iš 1 psl.)
juo pagaliau pasidarė aišku, kur 
ir kas diktatūros ir teroro 
priemonėmis dar verčiasi leniniz
mo ideologija. Už kolektyvizmo 
diskreditavimą Reagan’as, mano 
manymu, šiaip labai vidutiniško 
intelekto ir sugebėjimų žmogus, 
užsitraukė Amerikos kairės ne
mirštančią neapykantą. Jai buvo 
pagaliau ir Vidurio bei Rytų 
Europos gyventojų pasakyta, kad 
ji dešimtmečiais klydo. Pasitar
navęs pasauliui, Reagan’as at
suko Ameriką veidu į kitokias 
krašto valdymosi galimybes, ne
žiūrint didžių Amerikos dešinės 
kai kurių programų trūkumų. 
Šiandieną jau galime geriau 
orientuotis, kas visuomenės 
gerovei veiksminga ir kas ne.

• ė •

Verta pastebėti tų ideologijų 
ypatingesnius bruožus, nuostatas 
ar pozicijas. Jeigu aš ilgiau susto
siu prie Amerikos kairės ir jos 
veiklos, tai todėl, kad kairė buvo 
ta jėga, kuri Amerikos visuomenę 
keitė. Ar į gerą pusę, ar į blogą, 
tai kitas klausimas.

Amerikos dešinė laikėsi savo 
pasaulėžiūros pradinio principo — 
kad valdžios neturi būti kišamasi 
į ekonomini gyvenimą, nepasiti
kėjo valdžios nei parama, nei val
dymu, išskyrus ten, kur reikėjo 
išlaikyti tautos moralinį ir teisi
nį vientisumą. Dėl to dešinė sto
vėjo už tą gyvenimo būdą, kuris 
Ameriką padarė tokia stipria

ŽODŽIAI — ŽODŽIAI
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Evelinos ir Broniaus Masiokų lietuvių-anglų kalbų žodyno titulinis puslapis.

atrodo, buvo atidėtas į šalį, o abu 
plušo prie galutinio žodyno rank
raščio paruošimo. Jiedu įsigijo 
rimtą kompiuterį, įsitaisė lie
tuviškus rašmenis, gerai išmoko 
juo rašyti. Taip jinai galėjo pa
ruošti jau gatavus spausdinti 
tekstus. Kitaip renkant, būtų 
kainavę daug kartų daugiau.

Puslapyje .Žodyno sandara — 
III" skaitome, kad šiame žodyne 
yra 18,163 lietuvių kalbos žodžiai 
ir 20,687 anglų kalbos žodžiai. 
Kitaip sakant, anglų kalbos žo

valstybe ekonomiškai ir milita- 
riškai. Amerikos kairė labai ski
riasi nuo europinės ypač tuo, kad 
ji bent dabartiniais laikais turi 
labai mažus ryšius su darbininki
ja. Kada radikalieji kairieji 
studentai prieš dvidešimtmetį 
mėgino prisigretinti prie „hard 
hats” (sunkų ir pavojingą fizinį 
darbą dirbančių), šie juos grubiai 
atstūmė. Per pastaruosius 50 
metų keičiasi visuomenės galvo
sena Amerikoje į tokią, kokiai at
stovauja Cosmopolitan žurnalas 
ir televizįjos programų rašytojai 
— daugiausia Amerikos kairieji. 
Matyti didžiausi pokyčiai verty
bių gradavime bei jų interpreta
vime.

Jei Amerikoje įžiūrimas „a mi- 
litary-industrial complex” (mili- 
tarinis-pramoninis susigrupavi- 
mas), tai aš mūsų viešąjame gyve
nime matau „a media-academia 
complex” (viešųjų komunikacijos 
priemonių ir aukštojo mokslo 
sluoksnių susigrupavimą). Tai 
spaudos bei televizijos kartu su 
universitetų profesūra vientisas 
galvojimas, kuris dešimtmečiais 
buvo aiškiai kairės pusėje („with 
a clear Left bias”). Šis medijų ir 
akademijos susigrupavimas buvo 
priešiškas visuomenės instituci
joms („anti-establishment”), kas 
yra suprantama, bet taip pat rodė 
tipiškai kairės nusistatymą, pa
vyzdžiui, patriotizmo klausimais, 
pasisakydamas už kairiųjų tarp
tautinius interesus, kartais net 
nuvertindamas tiesioginius Ame

džių yra gerokai daugiau, nes 
daugeliu atvejų vienas lietuvių 
kalbos žodis yra aiškinamas ke
liais anglų kalbos žodžiais. Pa
vyzdžiui, prietaras superstition, 
blind belief, delusion, fallacy (P- 
131); puikus • brilliant, splendid, 
vvonderful, superior; suktas — 
cunning, deceptive, insidious, 
tricky, sly, crooked; mesti — to 
throw, to toss, to cast, to sling, to 
pitch. Jau vien dėl to šis žodynas 
bus naudingas ne tik besimo
kantiems lietuvių kalbos, bet taip

pat ir vertėjams, žurnalistams, 
gal net rašytojams — žodžiu, vi
siems, kurie, ieškos geresnio, tin
kamesnio žodžio.

Labai įdomus šio žodyno bruo
žas yra tai, kad prie visų pa
grindinių veiksmažodžių duo
dami ir svarbesni iš to veiks
mažodžio padaryti priešdėlėtięji 
veiksmažodžiai. Sakinsime, po eiti 
mes rasime: apeiti, ateiti, įeiti, 
išeiti, nueiti, paeiti, pareiti, pareiti, 
praeiti, prieiti, užeiti. Kitaip 
sakant, iš lietuvių kalbos 12 
veiksmažodžių priešdėlių (ap-, at-, 
į-, iš-, nu-, pa-, par-, per-, pra-, pri-, 
su-, už-) čia nėra tiktai sueiti. Bet 
mes rasime ir sueiti raidės S sky
riuje (S-p.91), kur nurodyta taip: 
sueiti žr. eiti. Čia, atrodo, autoriai 
bus padarę mažą klaidelę, neapsi
žiūrėjimą, nes, kaip mes jau 
matėme, prie eiti veiksmažodis 
sueiti nėra paminėtas. Tokių 
mažų „paklaidų” šiame žodyne 
nėra daug.

Jeigu kas ir nežino apie gali
mus 12 priešdėlėtųjų veiksma
žodžių, vis vien juos visus, kurie 
čia yra, gali susirasti. Sakysime, 
kas nors ieško veiksmažodžio 
nueiti. Jį rasime, kaip jau 
matėme, prie eiti (E-p.4), rasime 
jį ir raidės N skyrelyje (N-p.26) ir 
dar taip pat Rodyklėje (Index- 
p.107), kur nurodyta abu kiti at
vejai. .

Šių eilučių skaitytojai gal šiek 
tiek nustebs, sužinoję, kad šiame 
žodyne šalia normaliai — pagal 
abėcėlę — išdėstytų žodžių, dar 
yra ir atskira Rodyklė! Taip: ši 
Rodyklė užima 222 žėdyno pusla
pius. Ar tokios rodyklės reikėjo, 
sunku pasakyti. Man atrodo, kad 
rodyklėje gal nereikėjo surašyti 
visų tų žodžių, kurie randami tik 
vienoje normalioje jų vietoje. O 
tokių žodžių žodyne yra gal apie 
80%. Tokiu būdu Rodyklė gal bū
tų sutrumpėjusi iš 222 puslapių 
į apie 50...

Šis žodynas skiriasi iš visų kitų 
žodynų dar ir tuo,"kad čia visi 
lietuvių kalbos žodžiai yra sukir
čiuoti, o prie daiktavardžių ir 
būdvardžių dar nurodyta ir links
niuotė bei kirčiuotė. To nerasime 
nė viename kitame lietuvių-ang-

rikos interesus.
Dėl šito medijų ir akademijos 

susigrupavimo įtakos Amerikos 
viešajai nuomonei kyla paradok
sas — pastaraisiais dešimtmečiais 
amerikiečiai pradėjo galvoti, kaip 
Amerikos kairieji, bet dar dau
giausia gyvena taip, kaip dešinie
ji. Amerikos kairė rodo vis ryš
kesnį, kartais gerai po libera
lizmo skraiste paslėptą, dogma
tiškumo veidą. Ateita iki tokio 
laipsnio, kad Amerikos universi
tetuose imta propaguoti „political 
correctness” (politinis taisyklin
gumas), reikalaujantis ne tiesos 
ar teisybės ieškojimo, bet „affir- 
mative” (patvirtinančios) kalbos 
ir elgesio, nukreipto į jausmus ir 
siekius. Atrodytų, kad tai būtų 
griežta priešingybė rimtam 
liberalizmui — priešingybė garb
ingiems universiteto pagrindams. 
Kad ir ne tokio masto, bet dešinės 
dogmatizmas irgi kartais neigia
mai veikia Amerikos politinį 
gyvenimą. Pavyzdžiui, jau daug 
metų Amerika nesugeba įsivesti 
civilizuotą gyventojų sveikatos 
aprūpinimo programą. Taip pat 
per didelis dešinės liberalizmas 
ekonominėje srityje įgalina ne
paprastai didelių sumų išeikvoji
mus ir apgavystes finansinėje 
krašto veikloje.

Amerikos kairė savo nuolatiniu 
veiklumu stumia kraštą tai į vie
ną, tai į kitą pusę. Jos dėka įvai
rios kraštui naudingos programos 
pasidaro institucinėmis, kaip so
cialinė apdrauda, prekybos ir pra
monės valdiška priežiūra ir pana
šiai. Dėka dešinės išlaikoma pa
garba krašto teisiniams pagrin
dams, neleidžiama stagnacija 
darbo srityje, nugalimas komu
nizmas. Labai aiškius laimėjimus 
kartais sunku nustatyti, o kartais

jie pasirodo įtikinamai.
Kažin, ar begalimas kairės stū

mimas JAV dar toliau į „welfare 
statė" (socialinio aprūpinimo 
valstybę), nes jau gerokai Rea- 
gan’o valdymo metais (t.y. 1987) 
50% Amerikos piliečių, mokėju
sių mokesčius, sumokėjo 94% 
visų federalinių mokesčių, o likę 
50% sumokėjo 6%. Jei dar atskai
čiuotume visus milįjonierius ir 
laisvos profesijos žmones, kurie 
gali daug ką nuo apmokestinamų 
pajamų nusirašyti, tai galime 
suprasti, kodėl tiek fabrikų dar
bininkai, tiek įstaigų tarnautojai, 
tiek maži verslininkai, tiek 
mokytojai — vidurinė klasė — 
nebepakenčia jų išlaikomos biu
rokratijos ir valdžios nepaso
tinamo jų išteklių siurbimo.

Amerikos kairė, man atrodo, 
turi perdėtą, tiesiog psichologinį 
kompleksą („hang - up”) — būtinai 
ginti ekstremus, kaip, pavyz
džiui, homoseksualus su jų pro
blemom. Tuo gal norima parodyti 
savo tolerantiškumą, savo išpru
simą, bet drauge didžioji visuo
menės dalis šitaip kartais pasta
toma į pavojų. Pavyzdžiui, dėl 
AIDS — „media-academia" pa
veikta Amerika nedrįso tos ligos 
tvarkyti viešumoje, kaip tvarko
mos visos užkrečiamos ligos, ar 
tai džiova, ar venerinės ligos, 
kurios buvo ir yra daug švelnes
nės už AIDS. Galima net įtarti, 
kad Amerikos kairė tyčia eina už 
tai, kas yra prieš „establish- 
ment” (visuomenės institucijas ir 
gyvenimo tradicijas) — prieš bu
vusių generacijų vertybes.

Amerikos kairės perdėtas indi
vido laisvės garbinimas vieša
jame gyvenime nuveda į absur
dus visuomenės nenaudai: kairie
ji liberalai, gyvenantys ištaigin-

rudnosis - (roodnflsees) - brown-nosed 
rudnosio - (roodngseefi) - of brown-nosed one 
rudnosiai - (roodnįseel) - brown-nosed ones

bdv - vyr. - (1-2) - ruda nosimi (katė ar šuo) 
rudnosė - (roodnfl’sjh) - brown-nosed (fem)

ruduo - (roodooa') - autumn, fall, Indian summer 
rudens - (rood^n's) - of fall

dkt - vyr - (V-3b) - metų laikas, prieš žiemą 
rudeninis - (rood^nee nees) - autumnal 

bdv - vyr - (111-2) - naudojamas rudens metu 
rudeninė - (roodšnee nin) - autumnal (fem.) 

ruden(t)op - (rood^n(ee)įp) - towards autumn 
s prv - laiko - j rudeni 

rudeniškas - (roo djlneeshkahs) - autumnal 
s bdv - vyr. - (1-1) - būdingas rudeniui 

rudeniška - (roo dšneeshkah) - autumnal (fem) 

rudeniškai - (roo dineeshki) - likę in the fall season 
prv - būdo - kaip tinka rudeniui, būdingai rudeniui

ruduokė - (roodooį'kjh) - žr. rudmėsė
/

ruduoti - (roodoo’fitee) - to tum brovrn, to appear brovrn 
ruduoja - (roodoo’gyah) - it tums brovrn 
rudavo - (roodah vg) - tliey appeared brovrmsh 
ruduos - (roodoofi's) - it will tum brovrn

vksm - (I) - tapti rudu 
paruduoti - (pahroodoo gtee) - to become brovrnish

rugiagėlė - (roooeeahgihlšh) - comflower 
rugiagėlės - (roo geeahgšhldhs) - of comflovrer 
rugiagėlės - (roo'geeahgįhljhs) - comflowers

dkt. - mot - (II^D - laukų gėlė (tamsiai mėlynais žiedais) 
rugiapjūtė - (roooeeahpųooh tšh) - harvest tim 

dkt. - mot - (II-1) - rugių nuėmimo laikas 
rugiena - (roogee'šnah) - rye stubble, stubblefield 

■ Ni dkt. - mot - (II-1) - nupjautų rugių laukas, ražiena

Evelinos ir Broniaus Masiokų lietuvių-anglų kalbų žodyno
raidės R.

lų kalbų žodyne.
Gal dar įdomiau: čia su kiek

vienu daiktavardžiu duodamos 
trys formos? vienaskaitos vardi
ninkas ir kilmininkas ir daugis
kaitos vardininkas. Pavyzdžiui, 
namas, namo, namai.

Su kiekvienu būdvardžių- rąsi- 
me net penkias formas: yyriško-- -visi
sios giminės vienaskaitos vardi
ninkas, kilmininkas ir daugiskai
tos vardininkas; tada: moteriš
kosios gimiriės vienaskaitos var
dininkas ir iš to būdvardžio 
išvestas prieveiksmis. Pavyz
džiui, keistas, keisto, keisti; keista, 
keistai; naujus) naujo, nauji; nau
ja, naujai ir t.t.

‘A\ Diiy • >
n vi

• • •
guose daugiaaukščiu pastatų bu
tuose, su sargais, neleidžia įvesti 
neturtingųjų mieto gyventojų ra

jonuose drausmę, kad jie vienas 
kito nešaudytų ir nepardavinėtų 
bei nevartotų tiek narkotikų.

Užtat kairė tiek Amerikoje, 
tiek kitur daugiausia susižavi 
kokia nors idėja, nežiūrėdama jos

U Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje, Čikagoje, vykstančios parodos: 
„Amerikos lietuviu patriotiniai plakatai 20-ojo amžiaus pradžioje”.

puslapis — U

Su kiekvienu pagrindiniu 
veiksmažodžiu yra duodamos 
penkios formos, pavyzdžiui, maty
ti, matau, matė, matys; gerti, 
geriu, geria, gėrė, gers, ir t.t.

Yra šiame žodyne ir vienas 
gana keistas bruožas: nors žo
dynas yra lietuvių-anglų kalbų, ir 

lietuvių kalbos žodžiai
aiškinami („verčiami”) anglų kal
bos žodžiais ir išsireiškimais, bet 
beveik visi pagrindiniai lietuvių 
kalbos žodžiai dar paaiškinami ir 
lietuviškai! Imkime lietuvių kal
bos žodį gėrybė; pirmiausia 
duodamos jos trys reikšmės 
angliškai: wealth, treasure, 
resources, o gale viso įrašo dar 

efektyvumo ir gyvenimiškumo. 
Pavyzdžiui, kada prezidentas 
George Bush pasiūlė Clarence 
Thomas į Aukščiausiąjį teismą, 
tai NAACP (National Association 
for the Advancement of Colored 
People) pavadino Thomas „reak
cionierium” ir išėjo prieš jo 
patvirtinimą Senate. Clarence 

pridedama: lietuviškai: turtas, 
lobis, nauda. Paimkime veiks
mažodį gerintis, kuris lietuviškai 
aiškinamas taip: meilintis, pa
taikauti. Tas bruožas padaro 
žodyną net tam tikra prasme be
veik sinonimų žodynu, bet ar to 
iš tikrųjų reikėjo, sunku pasa
kyti.

Kai kurių lietuvių kalbos 
žodžių reikšmių aiškinimas vienu 
kitu atveju galėjo būti gal ir 
tikslesnis, bet tokių atvejų yra 
labai nedaug. Čia, žinoma, jau 
normalūs žodyno metodikos sun
kumai, kada reikia pasirinkti 
vieną kurią reikšmę. Sakysime, 
pažiūrėkime į visą veiksmažodžio 
gerti „šeimą", žodynininkų 
dažnai vedinamą „lizdu". Viskas 
atrodo tinkamai ir gerai para
šyta, bet man asmeniškai šiek 
tiek netiksliai aiškinamas veiks
mažodis pragerti — to lose every- 
thing due to drinking. Mano nuo
mone, būtų buvę tiksliau parašy
ti taip: „to lose (something) due to 
drinking”. Tik prisiminkime mū
sų liaudies dainą: „Pragėriau žir
gelį ir kamanėles...” Man taip pat 
atrodo, kad ši prasmė, kuri čia 
duota angliškai veiksmažodžiui 
pragerti (t.y. „to lose everything 
due to drinking") geriau tiktų 
sangrąžinei šio veiksmažodio for- 
mai: prasigerti.

Reikia taip pat paminėti, kad 
šiame žodyne po kiekvieno lietu
vių kalbos žodžio ar jo formos 
duodamos ir ištarimas. Šiuo atve
ju autoriai pasielgė praktiškai: jie 
sudarė savo praktišką ištarimo 
sistemą, nevartodami nei tarp- 
tautinio fonetikos alfabeto, nei""’ 
sudarydami naują fonetišką arba 
net foneminę rašybą. Jie vartoja ”” 
tokį metodą, kuris galima rasti 
daugelyje vadinamų kelionių 
knygelių, kur duodamas praktiš- '' 
kas ištarimas. Čia duosime kelis 
paprastus pavyzdžius, nes komp- " 
likuotesniems, manau,dienraščio 
spaustuvė neturėtų ženklų... Pa
imkime tris paprastus pavyz
džius: kažkur (kahzhkoo’r), kava 
(kahvah’), kaupti (kou’ptee) ir t.t. 
Tas „taškelis-brūkšnelis”, rašo- ' 
mas aukštai, rodo kirčiuotą skie
menį.

Šį žodyną autoriai dedikuoja sa
vo tėvams: a.a. knygnešiui Bene- 
diktui Masiokui ir a.a. profesoriui 
Steponui Kolupailai.

*

:inwi

Thomas iškilo gyvenime per tuos '' " 
pačius vargus, kaip ir kiti juodi 
amerikiečiai, bet be išmaldos — 
pats savo jėgomis, ir jis siūlo 
juodiesiems dar labiau remtis 
savomis pastangomis. Tačiau 
vien dėl to, kad ideologiškai 
Thomas buvo ne kairės žmogus ir 
nežiūrint, kad dauguma kairės 
programų juodiesiems nėra davę 
gerų rezultatų, Amerikos kairieji 
geriau laikosi įsikandę savo 
idėjos, negu duoda kokiam nors, 
kad ir savam žmogui, galimybę 
spręsti problemą savu būdu.

Amerikos dešinė, savo liberalu
mu krašto ūkyje, nekreipia užtek
tinai dėmesio į individo teisių 
apgynimą prieš dideles firmas, o 
labiau yra susirūpinusi per dide
le vyriausybės galia. Pavyzdžiui, 
apdraudos firmos kartais atsisa
ko išmokėti susirgusiam, po to 
kai jis ilgus metus mokėjo už ap
draudę. Čia dešinė neparodo rei
kiamo moralinio pykčio ir veiklu
mo.

Amerikos kairės filosofijos pa
veiktame šio krašto viešąjame 
gyvenime visuomenė neturi kont
rolės kai kurių žmonių elgesio 
atžvilgiu, tačiau yra atsakinga už 
tą jų elgesį. Pavyzdžiui, jaunimo 
negalima auklėti ar sudrausti, 
bet kada jaunuolis nusikalsta ar
ba jaunuolė laukiasi kūdikio, ta
da visuomenė turi juos išlaikyti. 
Arba vėl, negalima sudrausti ’ 
narkotikus vartojančių moterų, 
bet kada kūdikis gimsta paliegęs, 
tada visuomenė turi jį išlaikyti ir 
gydyti daugelį metų. Tokia filoso
fija kažin, ar ilgai galės laikytis 
Amerikoje. Kairiųjų sukurtas ir 
tiesiog į palaidumą einąs viešasis 
šio krašto gyvenimas ir tų nege-

(Nukelta į 4 psl.)
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Dr. Dovydas Fajnhauzas

AMERIKA MŪSŲ POETŲ POSMUOSE
L

Bernardas Brazdžionis
NEW YORK

1. Naktis
i
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Naktis ateina ant Neto Yorko, jam žvaigždėtą 
Viršum galvos ramybės ranką tiesdama, 
Ir jauną mėnesį — išblyškusį poetą
Vilioja Broadway — šokanti liepsnom dama.
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Nauja knyga apie lietuvius 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse

Nakties ramybės rankoj skubame neramūs ■> 
Tolyn ir vis tolyn ir vis ne į namus... *
Raudoną džiazą šoka Times skvere reklamos 
Ir bėga rėkdamos „Good night! Good night!" 

pro mus.
.o;
>i J
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2. Rytas I

Saulė dar nedrįsta keltis pro rūkus, 
O seniai pabudo gatvės ir namai; 
Josephine Baker — spindulys tvankus 
Šoka ant Empire dangoraižio linksmai.

Lyg tartum girdžiu griaudžiant pirmą perkūną, 
Lyg žemė pavargus po kojom paslysta,
Ir džiaugsmas, lyg žaibas, nubėga per kūną: 
Rytoj išvažiuoju į žydinčią Vistą!

Henrikas Nagys

LOS ANGELES

LOS ANGELES PARKAI

1. Huntingtono parkas

(Ad gustum)

Į aukštas palmes žiūrime 
Kaip nuotakas dailias, 
Nes tuščio laiko turime —
Lauš Deo! — į valias.

Po bananu sau svarstome, 
Kada koks vėjas pūs,
O eukaliptas barsto mums, 
It kamparą, kvapus...

Vandenyno pakrantėje šoka basi angelai
Varinėm gerklėm rėkia mėlyną liūdesį

džiazo trimitai.
Poetai girti deklamuoja kavinėse — aštrūs šešėliai 
legendarinių paukščių plonais sparnais 
sukapoja ūžiančią dūmų uždangą — žiūri pro ją 
plaukais palaidais užsidengusios veidus merginos 
I ramią, apatišką, lygią, kaip veidrodis jūrą...

I z ■ J ■ »

Ant karšto asfalto šoka basi angelai. 
Džiunglių būgnai dunksi laukinio kraujo ritmą. 
Juodieji poetai dainuoja dienovidį, degančią dieną: 
iš peleninių palmių pasipila paukščių pulkai 
virš šokančio, šaukiančio, šėlstančio miesto... 
Karnavalo oranžinėj vėliavoj smilksta išdeginta 

saulės akis.
Ant uosto krantinės šoka basi angelai.

ALFONSAS EIDINTAS

David Fainhauz. LITHUA- 
NIANS IN THE USA. ASPECTS 
OF ETHNIC IDENTITY. Chicago: 
Lithuanian Library Press, Ine., 1991. 
246 puslapiai. Kaina — 15 dolerių. 
Gaunama „Drauge".

Sunkiausią, matyt, aptarti ir 
įvertinti tokį darbą, kuris 
tiesiogiai siejasi su tavo paties 
tematika, metodika ir faktologi- 
ja bei remiasi labai panašia 
šaltinių baze. Recenzentas šiuo 
atveju gali pakliūti į savo paties 
schemų žabangas ir, panašius 
kaip ir sau — kelti reikalavimus 
recenzuojamajam autoriui. Dėl to 
aptarti naują Dovydo Fajnhauzo 
knygą imuosi su didžiausiais 
rezervais, juolab kad mano paties 
300 puslapių knyga Lietuvių 
kolumbai. Lietuvių emigracijos 
istorijos apybraiža jau dveji metai 
guli „Minties” leidykloje visiškai 
paruošta spaudai, bet dėl popie
riaus brangmečio niekaip negali 
išvysti dienos šviesos. Vis dėlto 
būsime optimistais.

I lietuvių emigracijos istoriją 
visuomet žiūrėjau kaip į tipišką 
lietuvį išeivį, atsistojusį ant 
dviejų ledo lyčių: viena koja jis 
remiasi į Europą (Lietuvą), o 
kitąja — į Amerikos žemyną 
(JAV). Jis (emigrantas) yra tas 
pats lietuvis, koks jis buvo Mari
jampolės, Šiaulių ar Telšių 
apylinkėje, tačiau viena koja jis 
jau „amerikonas”: vietoj plūe > 
rankenos spaudžia anglių kirtikli 
ar lupa karvėms odą Čikagos 
stockyard’uose. Tas pats lietuvis 
ir Pennsylvanijoje, ir Kauno ap
skrityje eina į katalikų bažnyčią, 
sėdi karčiamoje arba saliūne, ir, 
nors ir taupo pinigą, bet kartais 
pasigeria. Lietuvoje jam sapnuo
jasi turtų pilna Amerika, kur 
galima gerai uždirbti. Ameriko- 
je jis sapnuoja Lietuvą, į kurią, jei 
vandenynas būtų į ledą sustin
gęs, keliais paršliaužtų.

Tai tas pats lietuvis, nors 
Amerikoje jis pastebimai keičiasi 
— iš lietuvio valstiečio jis tampa 
darbininku, dažnai pačių sun
kiausių ir juodžiausių darbų, jis 
aukoja centus pirmai lietuviškai 
(be lenkų) bažnyčiai, lietuvio 
kunigo „šipkortei”, lietuviškam 
laikraščiui, jis stoja į lietuvišką 
draugiją. Jis dar gerai nemoka 
angliškai, tačiau jau ruošiasi 
JAV pilietybės egzaminui. Parvy
kęs į Lietuvą, jis pasijunta čia 
gana svetimas ir netgi ruošiasi 
atgal į Ameriką.

To laikotarpio lietuvių imigran
tų etninis gyvenimas ir paimtas 
Dovydo Fajnhauzo tyrimo ob
jektu. Autorius pripažįsta knygos 
įvade, jog iš pradžių jis planavo 
Pennsylvanijos lietuvių angliaka
sių istorijos studiją (knygos p. 9), 
tačiau darbo eigoje atsirado ir 
naujos idėjos ir sumanymai. Ko
kie jie?

Dovydo Fajnauzo akiratyje — 
imigrantų atvykimas, santykiai 
su vietiniais gyventojais, katali
kybė ir organizacinė veikla (drau
guos, spauda, tautiškumas). Lie

tuvis skaitytojas čia sensacingų 
ar kitaip ypatingų naujienų ne
ras, jei bus skaitęs Antano Kučo 
redaguotąją Amerikos lietuvių 
istoriją, jos dalį, parašytą Vincen
to Liulevičiaus, ar kitų lietuvių 
darbus. Žinomą faktografiją, be 
abejo, papildytą, Fajnhauzas įve
da į bendraamerikinio to pobū
džio literatūros gretą, kuri tikra: 
gausiai yra aptarusi ir vengrų ar 
slovakų, lenkų ar čekų ar ap
skritai Rytų ir Centrinės Europos 
kraštų imigrantų gyvenimą JAV. 
Fajnhauzas nesusivilioja ir nesi
ima, mano galva, pagundos „už
mauti” ant lietuvių gyvenimo 
faktų žydų bendruomenės mode
lio, ką, sakykim, gana dirbtinai 
ar savo disertacijos vadovų 
įtaigautas padarė Antanas Ado- 
mėnas-Van Reenan knygoje apie 
lietuvių diasporą Čikagoje. Dovy
das Fajnhauzas būtent parodo 
lietuvių imigrantų kultūrinės ir 
politinės veiklos Lietuvai (cariz
mo pavergtai ir rusinamai tautai) 
naudingumą, tuo pat metu stipri
nusiai atgaliniu (bumerango) 
veiksniu ir patį lietuvių identite
tą (savimonę), stiprinančiai vei
kusią ir pačius išeivius. Akivaiz
du tai, jog Lietuvai 1918-1920 
metais atkūrus savo valstybę, 
JAV lietuvių kultūrinė ir politinė 
veikla susilpnėjo. Tą gali 
pastebėti ir dabar, kai 1992 metų 
lietuvių išeivijos organizacijos 
nebemato reikalo tęsti savo 
veiklą (pavyzdžiui, — VLIKas, — 
nes pagrindinis uždavinys jau 
įvykdytas — atkurta Lietuvos 
valstybė) arba ta veikla ob
jektyviai silpsta dėl gimusios 
Lietuvoje generacijos fizinio 
mažėjimo, o naujos kartos išeivi
joje daug ką vertina kitaip ir, nori 
to ar nenori, nebėra tokios 
aktyvios išeivijos etniniuose 
reikaluose.

Dovydas Fajnhauzas taip pat 
„palieka” lietuvių išeiviją, kai 
atkuriama Lietuvos valstybė, tik 
retkarčiais įsileisdamas į tolesnį 
ekskursą, pavyzdžiui, nuo 1932 
metų veikusios Draugijos užsie
nio lietuviams remti paminėjimą 
ar tos Draugijos organizuoto 1935 
metais Kaune pirmojo pasaulio 
lietuvių kongreso reikšmę ir 
panašiai.

Neapčiuopiamos knygoje ir 
naujos, Amerikoje gimusios kar
tos skirtingumas nuo savo tėvų 
ateivių. Turime objektyviai pri
pažinti, jog ir Lietuvos, ir išeivijos 
skaitytoją šiandien tikrai menkai 
bedomina pirmųjų imigrantų var
gai ir rūpesčiai, tokie dabar 
atrodantys tolimi ir nebeaktu
alūs. Tad Lietuvoje tapusio 
istoriku Dovydo Fąjnhauzo žings
nis ir ryžtas pažvelgti į mūsų 
kolumbus yra pagirtinas, juolab 
kad jo knyga išėjo anglų kalba, ir 
lietuvių senoji emigracija, tokia 
gausi, savotiška ir įdomi dabar 
bus ne tik mums, bet ir visai 
amerikietiškajai istoriografijai. 
Jau vien dėl to, kad tokios knygos 
lietuviškąja išeivijos tematika 
pasigendama JAV bibliotekose, 
Dovydo Fąjnhauzo studija yra ir 
savalaikė ir reikšminga.

Saulė panaši į dolerio monetą
Kils dangun ir kels tave, žmogau, pabust, 
O tu ją turėti rankoj taip norėtum
Su sidabro įrašu: IN GOD WE TRUST.

Į nuogas figas žiūrime 
Kaip nuotakas taurias —- 
Mes linksmo laiko turime 
Pacifiko marias.

3. Vakaras
2. McArthur parkas

Vakaras — milijonierius nepasiekiamų žvaigždžių, 
Vakaras — šviesus prekijas gatvėm šūkauja, girdžiu: 
Pirkit Brooklyną, Manhattan, pirkit Bronx ir pirkit 

(įūeens, 
Pirkit raktą, kurs šiąnakt jums laimės seifą'atrakins...

Vakaras — lyg Guliveras su nepaprastu mepij:
Tyliai vaikšto tarp Penktosios ir Šeštosios Avenue. 
O senelės ir seneliai sėdi porom, lyg sapne, r & 
Ir jų ramūs žvilgsniai skęsta Prometėjaus fontane.

i.uh.-! 1.6 (r
Ir jų žvilgsniai lyg atsako tam prekijui: „Pifkom mes 
Automobilį, namuką, pirkom bonus ir žemes...
Viską pirkom, viskas virto vienu dideliu grabu; 
Mums jau nieko nebereikia 
Po sunkių dienos darbų, 
Mums jau nieko, mums jau niekur, 
Mums jau niekur neskubu...---------

“ “

(Ad arbitriuml

Mes lesiname paukščiukus, 
Mes stebim aukso žuveles, 
O ežeras toksai jaukus, 
O balandėliai les ir les

Trupinį, numestą ant tako,
It saulės spindulį, kuris
Šiam parkui „Labas rytas” sako 
Vaikystės pasaka žėrįs.

i .n ; ' ’ p:.-

O nuo balandžių kas paliks, 
Gal pasiguos širdis žmogaus... 
Dvi palmės — milžiniškas X 
Sapnų, nei paukščių nepagaus...

CHICAGO

1. Gegužis grįžta Illinojun

Nors gegužis grįžta Illinojun, 
Bet be figos lapo ir nuoga
Carlo Sandburgo senoji mylimoji 
Šoka vėjo skveruos Čikaga.

Tvoja tvaikas, barą kai pradaro 
Einant Iks (x) ar Ygrek (y) Avenue, 
Raitos raganos ant girgždančių gitarų, 
Tartum šimtas Kupiškio velnių!

„Po velniais!" tari balsu nesavo... 
Netiki žmogus savom ausim, 
Saulė, it išgąsdinta čiuvava, 
Bėga pasislėpt po debesim.

2. Zodiako ženkle
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Pašviečia. Palyja. Palaukia. Palyja.
Žuvies zodiako ženkle Čikaga.
Ir jausmas (o griausmas!..) jauti kaip pelyja, 
Kadaise kaip parakas degęs staiga. r,\

Ir čiaudo pavasario parkai be lapų. 
Baisu prisiglaust prie šakelės nuogos... 
Sustojęs maldauji dangaus eskulapų: 
„Išgelbėkit gamtą nuo šitos slogos..."

3. Marųuette parke
Plikam Marąuette parke pirmoji žolytė 
Dar vos tik iš suodino cemento kelias
Ir prašo dangaus debesėlį palyti — 
Ir upėmis virsta asfaltinis kelias.

Magnolijų šakos, it žaizdos, raudonos 
Pavasario nuotakų pokyliui rengias. 
Ir kyla iš kažkur toks prašantis tonas: 
„Nors sprindį aukštos Escondido padangės.

„Nors lašą karštos Kalifornijos saulės 
(Kaip meilė jaunų Hollyutoodo poetų), 
Ir vienu mirksniu pasikeistų pasaulis — 
Ugningai sena Čikaga pražydėtų..."

Šiltadaržy nupirktą varganą tulpę
Teta Talman gatvėj kaip skausmą sodina... 
Einu ir mąstau ir meldžiuos „Mea culpa" - 
Per daugel išgerta bažnytinio vyno...

į 3

3. Exposition parkas
-joibit

(Ad majorem Dei gloriam)

Dieve, kaip tas paukštis gieda 
Rožių parko vidury, — 
Tik tu vienas šito žiedo, 
Tik tu vienas tos giesmės 
Neišsenkančios sversmės 
Šventą paslaptį turi!

Dieve, kaip tos palmės tyli, 
Pilnos džiaugsmo paslapčių. 
Į dangaus bedugnį gylį 
Jų viršūnėm, jų aukštom, 
Žemės dulkių neliestom 
Savo maldą tau siunčiu.

Kažkas paukštį tą pabaidė — 
Ir nuskęsta ir nuaidi 
Vakaro giesmė šviesi.
Į dangaus žvaigždėtą gelmę 
Kyla rožių parko palmėm 
Mūsų džiaugsmas,
Mūsų skausmas 
Amžinybės ilgesy.

RUDENS REMINISCENCIJOS

Eidamas Mojavos dykuma gelsva 
Aš atsiminiau geltoną svėrių lauką, 
Aš atsiminiau, kaip geria Lietuva 
Tirštą ryto rudeninio miglą.

• n >

Kaukai
Iš visų šermukšnių raudonų,
Tartum brukštino karolius, uogas renka, 
Sudeda ir saugo prie užgesusio ugniakuro 

po vasaros dienų...

Kavinėse ir karčiamose šoka basi angelai. 
Juodi angelai. Balti angelai. Mėlyni angelai. 
Poetai iš dūmų prikėlė žalio koralo salą 
ir albatrosų tėvynę. Variniai džiazo trimitai 
drasko palmių šakas ir aižo dangoraižių akmenį. 
Trupa vitražų stiklai ir skyla vitrinų stiklas. 
Dirbtiniai mėnuliai skrięja bežvaigžde erdve.

Ant žvaigždžių ir stiklo šukių šoka basi angelai.

Kazys Bradūnas
LIETUVIU PARAPIJA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

Seni jau žmonės pjauna
Savo kiemeliuose žolę,
Ir ji džiūsta kvepėdama,
Lyg būtų
Širvintos arba Rausvės pakrantės 
Prieš daugelį, daugelį metų.

Vidudienio saulė kepina 
Kapinių akmeninę sieną, 
Ir man daros trošku.

O tuščios tavernos tarpdury 
Stovi palinkęs Ginkus 
Ir sako:
Užeik.

INDIANOS GREITKELIU

Jau po saulėleidžio. Raudonam danguje 
Namų ir medžių siluetai bėga — 
Važiuojam Indianos greitkeliu į šiaurę.

Prasikala pirma žvaigždė. įsiliepsnoja mėnesiena, 
Neužgesinama ir nepralenkiama —
Važiuojam Indianos greitkeliu į šiaurę...

Ten sublizga Alvito ežeras, 
Už jo plevena lango žiburys...

— Tėte, tu vėl buvai prisnūdęs.

Važiuojam Indianos greitkeliu į šiaurę, 
Artėjam prie Čikagos.

PASAULIO PLATYBĖSE

O žilvitis upės srovei duoda ranką
Ir pro įmerktus į vandenį pirštus
Bėga bėga debesys pilni nakties benamių varnų... 
O žilvitis, tartum pradedantis (daug žadąs) poetas, 

purtydamas plaukus nešukuotus ir tirštus, 
Deklamuoja Degutytės išverstą Verharną.

ų'jį .
Skęsta žingsniuose tylos Mojavos dykuma gelsva,
Skęsta gęstančio saulėleidžio gaisuos iškeltos

Jošua žvakidės tartum aukai,
O pro tylą ausyse, man rodos, kyla amžinoji Lietuva,— 
Šoka kaktusai su laumėm, šoka palmės su

‘ ’ b žemėpačiais ir kaukais.
uit

Įkalti į Sibiro gruodą,
Įbridę į stepių smėlį,
Užkopę į Alpių pašlaites
Ir Škotijos kalvas,
Prie Amerikos Didžiųjų ežerų, 
Pacifiko pakrantėje,
Žemės gale — Australijoj
Ir Čiurlionio „Žemaičių kapinaitėse" 
Stovi lietuviški kryžiai
Ir pasaulio platybėse
Lengvai susišaukia.

O mes klausom
Ir girdime
Kryžių slaptažodžius
Ne ausim,
Ne širdim,
Tik visom kūno, kraujo ir dvasios ląstelėm.
Kurias vadinam nuo amžių
Mūsų tauta.
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vŽvilgsnis į lietuvių išeivijos Amerikoje istoriją Kreipimaisi į skaitytojus
JUOZAS PRUNSKIS

William Wolkovich*Valkavičius. 
LITHUANIAN RELIGIOUS LIFE 
IN AMERICA. Compendium of 150 
Roman Catholic Parishes and Insti- 
tutions. Votume I. Eastern United 
Statės. Norwood, Massachusetts: 
Lithuanian Religious Life in America, 
America, c/o St. George Avė., Nor- 
02062-4420, 1991. Gaunama iš Cor- 
porate Fulfillment Systems, 1 Bert 
Drive, West Bridgewater, MA 
02379-9970, tel. 1-800-344-4051. 
Tiražas — 1,000 egzempliorių. Kaina 
— 89.50 doleriai.

Tik ką pasirodė naujas stam
bus, 629 puslapių veikalas Lithu
anian Religious Life in America. 
Tai tik pirmas tomas iš supla
nuotos plačios trijų tomų studijos 
apie lietuvių parapijų, vienuoly
nų bei kitų religinių institucijų 
kūrimąsi ir išsivystymą lietuvių 
išeivijoje Amerikoje. To kapita
linio veikalo autorius yra istori
kas Vincentas Valkavičius-Wil- 
liam Wolkowich. Kaip antrinė 
antraštė rodo, tai 150 Romos 
katalikų parapijų ir institucijų 
kompendiumas. Šis pirmasis to
mas apima rytinį JAV pakraštį.

Autorius yra daugelio talentų 
žmogus. Jis teologas, kunigu 
įšventintas 1953 metais. Vika
ravęs įvairiose lietuvių para
pijose. Dabar yra Šv. Jurgio 
parapijos klebonu Norwood, Ma- 
sachusetts. Moralinės edicinos 
klausimais yra raš( medikų 
spaudoje. Valkavičius yra taipgi 
muzikas, grojęs Brockton’o bei

Kertinė paraštė
(Atkelta iš 1 pslJ

liame į savo pačių vidų, stebėda
mi, klausydamiesi muzikos, mes 
Šokame kartu su šokėjais.

Dar vienas tautinių šokių šven
tės kaip tautos jungties išraiškos 
bruožas — yra jos surenkamoji 
galia: tai įvykis, kuris sukviečia 
visas kartas — jaunus šokėjus, jų 
tėvus, senelius. Šokėjais pasi
didžiavimas — tai didžiavimasis 
visa tauta: jos šventiniu grožiu, 
entuziazmu, elegantišku bendru 
jos judesiu. Tradicinis pradinių 
lituanistinių mokyklų vaikučių 
dalyvavimas šokių šventėje todėl 
yra labai prasmingas. Paprasti jų 
šokiai taip pat patvirtina, kad ir 
jie sudaro bendruomenę ir pagal 
savo pajėgumą mūsų bendrame 
gyvenime dalyvauja.

Alfonsas Dargis Viršuje, kairėje — „Šventė”, 1990.

Kun. Vincas Valkavičlus-William 
Wolkovich

Needham filharmonijos orkes
truose. Jis imigracijos į JAV is
torikas, daugelio šios srities klau
simais straipsnių ir knygų auto
rius. Vienas vėliausių jo darbų — 
Lietuvos Vyčių istorija. Boston 
College yra gavęs istorijos 
magistro laipsnį. Jis nuoširdus 
lietuvis patriotas, nors gimęs ir 
augęs jau čia, Amerikoje. Savo 
magistro tezei jis pasirinko pa
rašyti studiją apie kunigo Juozo 
Žebrio (1860-1915) veiklą Ame
rikoje. Valkavičius yra Lietuvių 
istorijos drauguos ir kelių ame
rikiečių istorikų draugijų narys. 
Brangindamas savo lietuvišką 
kilmę, jis ir savo šią studiją 
dedikavo savo tėvams, pažymėda

Galiausiai šokis yra ne vien 
tautos jungties išraiška, to, kas 
yra, ko tikimės mūsų bendram 
gyvenimui. Šokis jungia mus ir 
su visu žmogišku projektu, su 
tuo, kas didinga kitose tautose. 
Ta prasme gal nereiktų piktintis, 
o tik džiaugtis, kad vargšas mūsų 
arkivyskupo sekretorius mumyse 
mato herojiškus vengrus. O 
džiaugdamiesi šokyje Lietuvos 
atgimimu, jungiamės, kaip ir 
tinka Liepos ketvirtąją, į 
Amerikos tradiciją — šiuo atveju 
džiaugsmingo tikėjimo į žmonių 
ateitį kartu su Dievu srovę, 
išreikštą vienoje Shakers giesmė
je: „Dance, dance, wherever you 
may be, I am the Lord of the 
Dance, said He, And 1’11 lead you 
on wherever you may be, And 1’11 
lead you on in the Dance, said 
He”.

a.ll. 

mas, kad jie buvo imigrantai iš 
Lietuvos.

Ši stambi istorinė studija yra 
milžiniškas darbas. Pirmasis to
mas pradedamas istorijos profe
soriaus A. Michalskio įžanginiu 
žvilgsniu į istorini tautinį 
imigrantų paveldą; aptariamas 
lietuvių mažumos pergyventas 
religinis-kultūrinis sukrėtimas, 
įeinant į Amerikos visuomenę. 
Toliau duodami istoriški aprašai 
ir studijos religinių apraiškų lie
tuvių parapijose Naujojoje Angli
joje, New York’e, New Jersey, 
Maryland’e.

Sustojama, plačiau ją apta
riant, prie tėvų marijonų veiklos, 
ypač pasireiškuBios Marianapolio 
mokykloje; informuojama apie 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
Seserų lietuviškąją tvirtovę Put
nam, Connecticut; pranciškonų 
veiklą Brooklyn, New York; 
teikiamos žinios apie lietuvių 
religinį gyvenimą JAV sostinėje 
Washington’e. Pateikiamos isto
rinės žinios apie lietuvių ang
liakasių gyvenvietes Pennsylva- 
nijoje ir kitur, aprašomi lietuviai, 
įsikūrę saulėtoje Floridoje, duoda
mos glaustos biografinės žinios 
daugelio tų kraštų lietuvių 
kunigų, net neaplenkiami lietu
viai metodistai. Pabaigoje per ke
liasdešimt puslapių alfabetinis 
parapijų sąrašas, suminėtų vietų 
ir institucijų alfabetinis sąrašas, 
suminėtų asmenų ir dalykų var
dynai.

Jei dar pridėti, kad autorius 
turėjo daug laiko skirti, rink
damas šios knygos išleidimui

Amerikos liberalai ir konservatoriai
(Atkelta iš 2 psl.)

rovių užkrauta našta ant tylio
sios, viską užmokančios vidurinės 
klasės kažin, kiek ilgai galės 
tęstis. Tai yra eksperimentas, 
kuris dar nėra pasibaigęs. Ang
losaksų juridinė sistema ir libera
lizmas, bet be anglų tradicijos 
poveikio, dar nežinia, ar Ameri
koje parodys gerus vaisius, nes 
kraštas kenčia daug ir sunkių ne
gerovių šiuo metu. Antra vertus, 
pripažinkime, kad kairė pasitar
nauja moterų teisių įpilietinimo 
pastangoms. Kairė užstoja nelai
mingas mažumas ir jų interesus. 
Ji jautresnė ekologinėms, sociali
nėms bei sveikatingumo proble
moms.

Tarptautinėje plotmėje Ameri
kos kairė buvo taip apakinta sa

Viduryje — „Žiūrovai”, 1991.
Dešinėje — „Tegul skamba mūsų dainos", 1991.

rėmėjus ir apskritai rūpin
damasis šio tritomio veikalo 
išspausdinimu^ negalėdamas 
pramatyti, kad pardavimo pa
jamos apmokės knygos pasiro
dymo išlaidas, tai turime pagar
biai nulenkti galvą prieš tą 
lietuviškos išeivijos, lietuvių 
religinio gyvenimo istoriko pasi
šventimą ir darbštumą. Antras 
tomas numatomas išleisti 1993 
metais, o trečias — 1996.

Reikia tikėtis, kad šis leidinys 
susilauks istorikų įvertinimo, bet 
jau kai ką ir turime. Pirmojo 
tomo įžangoje University of Wis- 
consin istorijos profesorius Victor 
Greene, ypač besidomįs lietuvių 
ir lenkų išeivijos istorija, apie 
Valkavičiaus darbą atsiliepia: 
„Su dideliu malonumu sveikinu 
šį kunigo Valkavičiaus monu
mentalų, įžvalgų aprašymą (kom
pendiumą) Amerikos lietuvių pa
rapijų ir institucijų... Nuoširdžiai 
rekomenduoju šį veikalą kaip pil
niausią ir labiausiai informuo
jantį ligšiolinį darbą apie Ame
rikos lietuvius”. Taip profesorius 
Greene kalba knygos įžangoje, 
pridėdamas, kad jis labai vertina 
šio veikalo gelmę ir platumą. 
Anot profesoriaus Greene, šiame 
veikale kun. Valkavičius davė 
skaitytojui gilesnę, turtingesnę 
Amerikos lietuvjų religinio gy
venimo apžvalgą, negu bet kuri 
kita anksčiau pasirodžiusi knyga, 
ir šis darbas atitinka mokslinius 
reikalavimus, standartus. Taigi 
šis darbas vertas platesnio mūsų 
visuomenės dėipesio ir turi išlie
kamą istorinę vertę.

vo ideologijos, kad net nepripaži
no komunizmo užvaldytų šalių 
kaip „captive nations” (pavergtų 
tautų). Rodos, peruvietis rašyto
jas Mario Vargas Llosa neseniai 
pasakė, kad paskutinis Stalino 
gerbėjas mirs ne sovietijoje, bet 
kokiame nors Vakarų universi
tete. Kairė dabar taip 
apgailestauja komunistinio 
socializmo žlugimą Vidurio ir 
Rytų Europoje, kad jau dabar 
stengiasi įžiūrėti, kur tik gali, 
pradžią fašizmo. Gynusi visokius 
komunistų ekscesus, negeroves ir 
žiaurybes, ji staiga darosi labai 
„objektyvi” Vidurio ir Rytų Eu
ropos šalių vystymosi apraiškose 
ir perdėm kritiška.

(Tęsinys ateinantį šeštadienį)

Įamžinkime lietuvių atminimą!
Praėjo jau beveik 20 metų nuo 

Vietnamo karo — didžiausio 
mūsų laikų karinio konflikto — 
pabaigos. Šis karas paliko gilų 
pėdsaką viso pasaulio, taip pat ir 
Lietuvos, žmonių sąmonėje.

Dabar atėjo laikas, kai mes 
galime pažvelgti į istorįją kitomis 
akimis. Man, gimusiam ir išau
gusiam Lietuvoje okupacijos sąly
gomis, sovietai bruko oficialiąją 
propagandą, neleidžiančią įsigi
linti į pasaulyje vykstančius 
įvykius. Ir tik prasidėjus Atgimi
mui, atsirado galimybė visapu
siai analizuoti istorinius pro
cesus. Dėl to man ir kilo mintis 
parašyti knygą apie dviejų siste
mų — demokratijos ir komunizmo 
— susidūrimą Indokinįjoje, tiesio
giai liečiantį ir tam tikrą Lietu
vos istorijos dalį.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
kariuomenėje tarnavo ir lietu
viai, kovoję prieš „raudonąjį 
marą” ne tik demonstracijomis, 
bet su ginklu rankose. Daugelis 
iš jų paguldė galvas demokratijos 
ir laisvės labui, gindami vietna
miečių tautą nuo Lietuvą ištiku
sio likimo. Kiti lietuviai, kariuo
menės veteranai, grįžo namo, su
luošinti viduje visam gyvenimui. 
Amerikos visuomenė juos atstū
mė, ir gyvenimas žiauriai iš jų 
pasityčiojo. Amerikiečiai nenorė
jo apie Vietnamo karą nei galvo
ti, nei jo prisiminti. Vakardienos 
didvyriai paliekami užmarščiai.

Mes turime jiems ištiesti ranką, 
prisiminti savo žuvusius tautie
čius. Būtume viena pasaulio 
tauta, įamžinusi žuvusių Viet
namo kare savo sūnų atminimą. 
Tuo užpildytume pasenusią, bet 
iš esmės visai nežinohi'ą Lietuvos 
istorijos spragą.

Labai prašyčiau atsiliepti Viet
namo karo veteranus lietuvius, 
žuvusiųjų gimines, draugus ir ar
timuosius. Prašome atsiųsti kuo 
daugiau informacijos (būtų gerai 
nuotrauka), biografinių duome
nų, jeigu įmanoma, ir laiškų, 
rašytų iš Vietnamo, kopijas. 
Žemiau spausdinama dalies žu
vusių manomai lietuvių pavar
dės, (be abejo, tarp jų gali 
pasitaikyti ir kitos tautybės — 
ypač graikų), dėl kurių prašyčiau 
atsiųsti giminių ar pažįstamų 
patvirtinimus, o taip pat ir 
daugiau informacijos. Darbas jau 
įpusėjęs, ir neleiskime jam nu
trūkti. Informaciją ir pagalbinę 
medžiagą šiam projektui prašoma 
siųsti Giedriui S. Drukteiniui

Kęstutis Vasiliūnas. Kareivis ir 
Kristus, 1989. Medžio raižinys, 16 x 10 
cm. Iš Vilniaus grafikos ir akvarelės 
parodos Lietuvių dailės muziejuje, Le- 
mont, Illinois.

adresu: 7137 South Spaulding 
Avenue, Chicago, IL 60629 arba 
Aušrai Liulevičienei adresu: 
„Draugas” 4545 West 63rd 
Street, Chicago, IL 60629.

Labai dėkojame. įamžinkime 
lietuvių didvyrių atminimą!

Manomai lietuviai, 
žuvę Vietnamo kare

Pirmos eilutės: pavardė, vardai, 
laipsnis, kariuomenės rūšis.

Tolimesnės eilutės: gimimo 
data — žuvimo data (iš kur pa
šauktas arba įstojęs į karines 
pajėgas).

1. Andreyka Theodore E Jr — 
LPCL MC 13 Sep 47 - 4 Sep 
67 (Phoenix, AZ);

2. Antonaitis George Franklin
- CPL AR 28 Jan 43-3 Dec 67 
(Salisbury, NC);

3. Atkucunas Edward — LPCL 
MC Jan 51-10 May 69 
(Philadelphia, PA);

4. Balukonis Richard Charles — 
CPL AR 01 Jul 47 - 03 Dec 
67 (W. Hazelton, PA);

5. Blazonis Peter Vincent — 
PFC AR 09 Sept 48-18 Jun 69 
(vieta tikslinama);

6. Kriaunas Albert — SSGT AR 
04 Aug 38-17 Mar 66 (vieta 
tikslinama);

7. Drazba Carol Ann Elizabeth
- 2LT AR 11 Dec 43-18 Feb 
66 (Dunmore, PA);

8. Driza Stanley William — 
SGT AR 06 Aug 46-Dec 67 
(Philadelphia, PA);

9. Janoska John Jay Jr. — SSGT 

AR 02 Oct. 46-12 Jan 70 
(Plainview, PA);

10. Jansonius Fred Walter — 
PFC AR 23 Jul 48-2 Feb 68 
(Janestown, ND);

11. Jurgella Joseph Peter — QM1 
NA 22 Apr 32-25 Oct 70 
(Steven Point, WI);

12. Kairaitis, Francis — Spec 4 
AR 22 Dec 46-10 Feb 68 
(Folcroft, PA);

13. Kupchinskas Paul Norman- 
SGT AR 01 Jun 48-10 May 69 
(New York, NY);

14. Kuropas Michael Vincent — 
SSGT AR 09 Jan 48-15 Apr 
70 (Darlington, WI);

15. Kuzma Mark John — PFC 
MC 01 Apr 49-26 Apr 68 
(S. Hadley Falls, MA);

16. Lakaszus Helmut Gustav- 
SSGT AR 22 Nov 39-31 Jan
68 (Shaw AFB, SC);

17. Lape David Alen — WO AR 
28 Sep 44-27 Nov 67 (Cor- 
dova, AK);

18. Levickis Eugene James — 
HM3 NA 08 Nov 46-21 Jan 71 
(Chicago, IL);

19. Levulis John Joseph — Spec 4 
AR 01 Feb 49-21 Feb 71 
(Blasdell, NY);

20. Lipsius Michael Glenn — PFC 
AR 07 May 48-19 Apr 68 
(Santa Clara, CA);

21. Lubas James Alex-Spec 4 AR 
31 March 45-22 Sept 67 
(Chicago, IL);

22. Manstis Anthony Wayne — 
CWO AR 28 Apr 48-21 Apr 
70 (Chicago, IL);

23. Matulonis John — SGT AR
22 Sep 47-12 Feb 69 (New 
York, NY);

24. Mėlius John Sterling — PFC 
AR 04 Dec 50-10 May 70 
(Phoenix, AZ);

25. Merys Robert Keith — Spec 4 
AR 25 Sep 48-10 Dec 68 
(Overland Park, KS);

26. Mietus John Andrew — PFC 
AR 14 Dec 46-22 May 67 
(Eagle River, WI);

27. Milius Paul Lloyd — CAPT 
NA 11 Feb 28-27 Feb 68 
(Waverly, PA);

28. Minkus Dennis James — PFC 
AR 10 Oct 49-13 Jan 69 
(Port Vue, PA);

29. Misheikis Theodore N Jr — 
Spec 4 AR 08 Sep 42-26 Mar 
66 (Chicago, IL);

30. Pakula Thomas Vincent — 
Spec 4 AR 25 Aug 46-27 Dec
69 (Stambaugh, MI);

31. Pališkis Eugene Michael
SSGT AR 07 Jun 37-16 

Nov 64 (Struthers, OH);
32. Pechaitis Matthew John — 2 

LT AR 24 Jun 42-10 Jan 66 
(Columbus, OH);

33. Petrashune Michael James *
- 1 LT AR 13 Nov 47-11 Dec
70 (Lyon Mountain, NY);

34. Petrauskas Kęstutis A.— 
Spec 4 AR 29 Nov 45-11 
Sep 68 (Chicago, IL);

35. Rajcevas Hans Anthony — 
Spec 4 AR 28 Aug 48-12 
Jul 70 (Chicago, IL);

36. Saukaitis Joseph Stephen — 
ATR 2 NA 08 Sep 49-16 Mar 
70 (Kulmont, PA);

37. Shukas James Chris — Spec > 
4 AR 10 Dec 48-12 Apr 70 
(Chicago, IL);

38. Sipka Ronald Wayne — SGT 
AR 03 Nov 48-10 June 70 
(Chicago, IL);

39. Sodaitis George Frank — 1 LT 
AR 17 Aug 43-09 Aug 67 
(Merrick, NY);

40. Strandovskis John — PFC 
MC 08 Aug 46-16 May 57 
(Lošt Nation, IA);

41. Valūnas Michael — SGT AR 
02 Jun 48-24 Mar 69 
(Philadelphia, PA);

42. Virbickas Anthony — CPL 
AR 19 Dec 48-21 Nov 69 
(W. Paterson, NJ);

43. Vosylius Vincent — PFC MC 
14 Dec 46-26 Apr 69 (East 
St. Louis, IL);

44. Yurgaitis Stanley George
- PFC MC 12 Feb 47-27 Mar
66 (vieta tikslinama).

Tikslinama dar 20 asmenų 
kilmė. Autorius kopijavimo teisę 
sau pasilaiko. Sąrašas galutiniu 
bus laikomas rugpjūčio viduryje.

Giedrius S. Drukteinis
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