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WRITER KAZYS BARENAS

Kazimieras Barenas was bom on December 
30, 1907, near Panevezys. After graduating 
from Panevezys High School, he entered the 
University of Vytautas the Great and, while 
working for the administration, received his 
degree in 1933.

His first poems appeared in the provincial 
newspaper “Kultura” under the pseudonym 
K. Nendre. In 1943, he also became a jour
nalist by joining the editorial board of the 
magazine “Ateitis.”

Following the war, Kazys Barenas continued 
his journalistic work and was an editor of 
“Nemuno Aidas.” He was instrumental in the 
production of numerous publications of short
er duration and continuously contributed to 
the Lithuanian newspapers of that time.

His first collection of short stories, “Gied
ra Visad Grizta” (The Dawn Always Re
turns) appeared in 1953.

Barenas moved to England in 1948 and was 
active in the organizational life of Manchester.

From 1957 he edited the weekly “Europos 
Lietuvis” (The Lithuanian of Europe) and, in 
1964, he initiated the literary annual “Pradal
ge” and supervised its 10 issues.

Kazys Barenas’s second literary collection, 
“Atsitiktiniai Sutikimai” (Chance Encounters), 
appeared in 1968. This collection of short sto
ries dealt with the hardships of life in exile.

1969 saw the publication of his first novel, 
“Tuboto Gaidžio Metai” (The Year of the 
Rooster of Tubotas) for which he received 
the Vincas Kreve literary prize.

In 1970, his “Dvidešimt Viena Veronika” 
(21 Veronicas) described the life and encount
ers of Veronica, a Lithuanian woman in Great 
Britain. It was awarded the Writers’ Associa
tion prize.

His latest work, “Kilogramas Cukraus” (A 
Kilogram of Sugar), appeared in 1980 and is 
a subtle portrayal of Lithuanian rural life.

Kazimieras has also translated the works 
of J. Hilton, J. Steinbeck and W. Faulkner 
into Lithuanian.

“Retired,” he is currently working in Lon
don on his latest novel.
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Pabaltiečiai su Europos parlamento nariais Strasbourge, Prancū
zijoje, 1'983 m. sausio 13 d., priimant rezoliuciją dėl Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos išlaisvinimo.

Iš kairės: D. Britanijos lietuvių s-gos pirm. Zigmas Juras, 
britų konservatorių atstovas Richard J. Simmons, Eltos prancūzų 
kalba red. Birutė Venskuvienė, ui jos inž. Adolfas Venskus, abu 
iš Paryžiaus, Vliko pirm. dr. Kazys Bobelis, britų konservatorių 
atstovas Alan R. Tyrrel, dr. Jonas Norkaitis iš Vokietijos, latvių 
inf. biuro vedėjas Miunstery Julijus Kadelis, Alto inf. red. kun. 
dr. Juozas Prunskis, Švedijos latvių sąjungos pirm. Imants Frei- 
manis, estų veikėjas Europoje Ants Luik — aikštėje prie par
lamento rūmų.

Baltic representatives with members of the European Parliament in Stras
bourg, France, January ij, 1983. The occasion—an acceptance of a 
resolution regarding the freedom of Lithuania, Latvia and Estonia. From 
left: Zigmas Juras, president of the Lithuanian Association of Great 
Britain; Richard J. Simmons, representative of the British Conserva
tory; Birute Venskuviene, French language editor of ELTA; [behind 
her'] Engineer Adolfos Venskus from Paris; VLIK president Dr. Kazys 
Bobelis; Alan R. Tyrrell, representing the British Conservatory; Dr. 
Jonas Norkaitis from Germany; Julijus Kadelis, director of the Lat
vian Affairs Bureau in Munich; Rev. Juozas Prunskis, information di
rector of ALT; Imants Freimanis, president of the Latvian-Swedish 
Association; Estonian Ants Luik, active in Estonian affairs. The photo 
was taken on the square fronting the Parliament buildings.

Jonas Daugėla

Kelios mintys tautos šventei prisiminti
Jau septintas dešimtmetis įpusėjo, kai 

kasmet susirenkame į šventoves padėkoti 
Aukščiausiajam, kad jis įkvėpė žmonijai ir 
mūsų tautai laisvės troškimo jausmus, miestų 
aikštėse iškeliame tos laisvės amžiną sim
bolį savo trispalvę, būriais plaukiame į mi
nėjimų sales, kad bendrai išklausyti žodžio ir 
meno programų ir pasikeisti prisiminimais 
ir pasiguosti naujomis viltimis. Taip darėme 
gyvendami laisvoje Lietuvoje, tas tradicijas 
ištikimai tęsiame ir šiandien svečiose šalyse.

Minėjimų salėse susitinkame ir tuos su 
kuriais vieningai ištisus metus nešėme visuo
meninio darbo naštą, susitinkame ir tuos, su 
kuriais teko vienu kitu piktesniu žodžiu pa
sikeisti, o kartais ir gerokai apsibarti. Vasa
rio 16 dienos didybėje staiga pranyksta visi 
ginčai, nesusipratimai, kivirčai. Visi pajun
tame, kad šios Tautos Šventės prisiminimas 
mums reiškia kažkokį gėrį, grožį, taurumą 
ir kažkokį neišsemiamą skausmą ir tuštumą, 
it savo paties dalies netekus, brangiausia tur
tą praradus.

Tik gaila, oi kaip gaila, kad kasmet šiose 

salėse sutinkame vis mažiau ir mažiau tų 
gyvųjų anos didingos gadynės liudininkų, 
kasmet vis mažiau bepamatome tų, kurie 
savo akimis stebėjo mūsų tautos prisikėlimo 
didįjį stebuklą ir aktyviai patys dalyvavo 
mūsų tautos nepriklausomo valstybinio gy
venimo sūkuriuose. Beliko vos vienas kitas 
mūsų savanoris, beliko vos keli mūsų vy
riausybių nariai, nebeliko gyvųjų tarpe nė 
vieno Vasario 16 dienos akto signataro. 
Laikas šuoliais bėga, metai veja metus ir, 
turbūt, neužilgo išnyks iš mūsų eilių ir am
žinybėn iškeliaus ir paskutinieji stebuklingo 
tautos laisvės gyvenimo dienų liudininkai.

Tad džiugia nuotaika ir pačiomis švie
siausiomis viltimis bei tautinio išdidumo 
jausmai pasitinkame naujus jaunus naujos 
gentkartės jaunuolius. Matome vis daugiau 
ir daugiau tų, kurie gyvatos giją užmezgė 
sveimose šalyse ir kurie laisvo gyvenimo di
dybę tik iš tėvų pasakojimų ir vadovėlių 
bepažįsta. Tada didžiuojamės patys savimi, 
kad sugebėjome laisvo gyvenimo grožį per
duoti į naujos kartos rankas, sveikiname pa

tys save, kad sugebėjome netik pagelbėti 
jiems pilnai tėvynės meilės jausmus pajausti, 
bet ir pajėgėme jiems kovingumo dvasią 
įskiepyti ir idealizmo įkvėpti. Žinoma, kar
tais apgailestaujame, kad nematome jų tiek 
daug, kiek norėtume matyti. Tūlu atveju net 
ir save bandome pakaltinti, kad ne visi jų 
dega tokiu entuziamu ir kūrybine energija, 
kaip mes laisvajame krašte liepsnojame bū
dami jų amžiaus. Tačiau visdėlto turime tei
sę didžiuotis, kad Vasario 16 dienos idėją 
mes netik patys, net sunkiausiomis gyvenimo 
valandomis išnešiojome, bet laisvės deglą 
perdavėme jau net ir kelioms naujoms gent- 
kartėms. Perdavėme jį šviesiai žėrintį, jaunas 
sielas užburiantį.

O kad tas laisvės deglas skaisčiai žėri jau
nuose krūtinėse mums liudija gausios jau
nimo organizacijos, jų spauda, studijų die
nos, aukšto lygio meno ansambliai, sportinė 
veikla ... O šią vasarą šį mūsų jaunimo 
kūrybinį entuziazmu ir ištikimybę mūsų 
siekiams galėsime ryškiai pastebėti Pasau
lio Lietuvių Kongrese ir dienose į kurių
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organizavimą mūsų jaunimas šį sykį ypa
tingai entuziastingai jungiasi.

Ta proga turime neušmiršti, kad ir pats 
Vasario 16-tosios dienos aktas yra Jauno
sios Lietuvos dovana mūsų tautai. Visi šio 
akto signatarai, išskyrus gal tik vieną Ba
sanavičių, buvo jaunosios kartos atstovai. 
Vėliau sušaukto Steigiamojo Seimo narių 
amžiaus vidurkis siekė vos 33 metus. O kai 
šio akto valią reikėjo ginklu apginti netik 
jaunuoliai, bet ir mažamečiai vaikai išėjo į 
kovos lauką ir 2000 jų iš to kovos lauko 
nebesugrįžo. Jie liko ilsėtis ties Giedraičiais, 
Širvintais, Radviliškio laukuose. Tad Vasa
rio 16 dienos prisiminimai savaime į vieną 
nepalaužiamą grandinę sukausto visas mūsų 
tautos gentkartes ir visų krūtinėse įspaudžia 
neišmatuojamą tautinės savigarbos pajauti
mą.

Šią Tautos Šventą galimai iškilmingiau 
švenčiame mes laisvojo pasaulio lietuviai. 
Tam turime puikiausias sąlygas. Tačiau šią 
šventę švenčia ir mūsų viengenčiai pavergtoje 
šalyje: ją prisimena ir bolševikų kalėjimuose 
kankinami kaliniai ir Sibiro tremtiniai. Ir 
mes visi savo mintyse šią akimirką jungia
mės su jais visais.

Ašaras išspaudžia slaptai iš Vilniaus gau
ti mūsų vieno tautiečio laiško žodžiai: ’’Pa
vergtoje Lietuvoje mūsų minėjimas bus ty
lus, slaptas, be jokių išorinių ženklų, be kal
bų, be dainų. Neplevesuos niekur gražioji 
trispalvė, išskyrus tas vietas, kur slaptai nak
ties metu iškabins jas mūsų drąsusis jauni
mas. Bet šias vėliavas okupanto agentai nu
plėš ir sutryps purve. Gal kur nors vien 
sniege paskendusiam miške drįsime tyliai 
suniūniuoti Lietuvos Himną.”

Didvyrių žemės vardą puošia ne mūsų 
didžiųjų kunigaikščių ar didžiųjų karo vadų 
vardai. Didvyrių žemės vardą pateisina mū
sų savanoriai, knygnešiai, partizanai ir mi
nios tų pilkųjų didvyrių, kurie pavojaus me
tu neapleido savo tėvynės, kurie ir šiandien, 
persekiojami kovoja, susidegina ar bolše
vikiškuose teismuose drąsiai reikalauja savo 
tautai laisvės. Šie visi pilkieji didvyriai Va
sario 16 dienos aktą pavertė gyvu kūnu ir 
perdavė mūsų tautos kartų kartoms nepa
laužiamą kovos valią. Ir tai yra tas didysis 
tautos mandatas, kurį gavo ne kurios nors 
mūsų organizacijos ar asmenys, bet mes visi 
tos garbingos tautos palikuonys nežiūrint, 
kur likimo bangos bebūtų mus nubloškę, 
nežiūrint, kokiose aplinkos sąlygose mes be
gyventume.

Per 65 ilgus metus daug vandens nu
nešė plačiašakis Nemunas į giliuosius van
denynus. Daug naujų pasaulių užkariavo 
žmogus. Erdvių nuotoliai sutrumpėjo. Taip 
pasimainė rūbai margo svieto. Bet ar pasi
keitė ta didžioji visos žmonijos vertybė, ar 
pasikeitė laisvės sąvoka? O Vasario 16 die
nos aktas nėra vien valstybinio gyvenimo 
dokumentus. Jis atžymi pačią laisvės sąvo
ką, kuri yra bendra visai žmonijai, visam 
pasauliui. Kiek daug išmintingų galvų nusiri
to nuo žmogiškųjų pečių už tą didžiąją ver
tybę? Kovojo vengrai Budpešto gatvėse, 
mušėsi čekai Pragoję, kovėsi vokiečiai gat
vių barikadose, už tą didžiąją žmogiškąją 
vertybę beviltiškai, bet neišsakomu narsumu 
kovojo ir mūsų miško broliai. Uš tą verty
bę ir šiandien pusbasiai afganų laisvės ko
votojai, visų apleisti ir jau veik užmiršti, 
kaujasi su milžiniška bolševikų armija Af-
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ganistano kalnuose, už tą vertybę ir lenkų 
’’solidarumas” pakėlė lenkų dvasią ir kovos 
ryžtą. Tad tautų laisvės troškimo dar nie
kas nepajėgė nužudyti arba Ovidijaus 
žodžiais tariant: ’’Jos nesunaikino nei šiau
rūs vėjai, nei sraunūs vandenys, nei metų 
bėgio rūdys jos nesugriaužia.”

Si nemirštama laisvės sąvoka laisvojo 
pasaulio žmonijai liko lyg ir savaime su
prantama kasdienybė apie kurią net kalbėti 
perdaug nenori.

Mes savo patyrimu liudijame visam lais
vajam pasauliui, kad tos didžiosios verty
bės, kuri jiem visiems yra savaime supran
tama kasdienybė, netekimas neša: vergiją, 
žmogaus teisių begėdišką išniekinimą, me
džiagišką skurdą.

Šiuos mirtinus žmogaus, kaip individo ir 
ištisų tautų gyvybės pavojus visdėlto tiks
liausiai pramatė ir nujautė ne kas kitas, bet 
kaip tik šios laisvų šalies valstybinio gyve
nimo pradininkai. Juk anuo metu Mason, 
Randolph, Gerry, Benjamin Franklin griež
tai atsisakė pasirašyti Jungtinių Amerikos 
Valstybių konstituciją, iki joje buvo įrašyta 
pirmojo papildymo dešimt punktų (ten 
amendments). Šiandien mūsų kalboje jie va
dinami ’’Žmogaus Teisių Įstatymai.” Šie 
konstitucijos papildymai kaip tik įsakmiai 
patkina ir apsaugoja prigimtąsias žmogaus 
laisves. Bet mums dar svarbiau, kad žmogaus 
laisvių deklaracija įpareigojo šio krašto vy
riausybę sekti ir atatinkamai reaguoti į kitų 
šalių žmogaus laisvių pažeidimus. O be to 
šie konstitucijos papildymai apsaugoja 
kiekvieno piliečio teises laisvai pasisakyti ir 
dėl valdžios veiksmų ir politinės linijos tiks
lingumo. Amerikos konstitucijos tėvas 
Thomas Jefferson, kuris tuo metu buvo Pa
ryžiuje, susipažinęs su šiais papildymais, jų 
autorius pavadino pusdieviais. O jie visi, iš
skyrus Frankliną, buvo taip pat, kaip ir 
mūsų Vasario m. 16 dienos signatarai la
bai jauni vyrai—vos 30 metų. Tad nors ir 
tuos du istorinius įvykius skiria tūkstančiai 
mylių ir dviejų šimtmečių laiko tarpas, jie 
savo dvasioje yra labai panašūs ir savaime 
jungiasi į žmogaus dvasinių vertybių jun
ginį.

Vėliau šios žmogaus teisių deklaracijos 
reikšmė liko lyg ir užmiršta, nes ir ji liko 
savaime suprantama gyvenimo kasdienybe. 
Ir tik, kai 1941 metais Europoje pradėjo 
siausti įvairaus plauko diktatūros ir dikta
torių sauvalė prezidentas Rooseveltas rado 
reikalą priminti visiems to įstatymo reikš
mę ir paskelbė gruodžio m. 10 d. žmogaus 
teisių diena ir ragino visus ją atakinkamai 
paminėti. Tik gaila, kad šis Roosevelto pa
raginimas irgi liko greitai užmirštas.

Bet mums lietuviams, šie Amerikos kon
stitucijos papildymai (ten amendments) tu
rėtų būti ypatingai reikšmingi ir atmintini. 
Jie netik sudarė pagrindines sąlygas mums 
čia mąsiniai atvykti ir gana patogiai įsikurti, 
kaip lygiais šios šalies gyventojais ir pilie
čiais, bet tie papildymai sudarė sąlygas 
laisvai nevaržomai vesti mūsų tautos išsilais
vinimo kovą. Kitaip tariant, šie Amerikos 
konstitucijos papildymai savaime padarė 
mūsų politinę emigraciją kovoje už žmogaus 
ir tautos laisves lygiais talkininkais ir neat
skiriamais bendrininkais. Sudarė sąlygas 
bendromis jėgomis ieškoti būdų ir priemo
nių paremti už geležinės uždangos narsiai 

ir nepalaužiamai kovojančios tautos heroiš- 
kas pastangas.

Paskutinieji dešimtmečiai savaime jau 
taip lėmė, kad globalinėje laisvojo pasaulio 
likiminėje kovoje už komunizmo grėsmę ir 
raudonąja ekspansija į vakarus mes, lietu
viai, tiek čia emigracijoje, tiek pavergtoje 
žemėje likome neatskiriami Amerikos ir viso 
laisvojo pasaulio talkininkai. Mes pirmieji 
tapome komunistinės ekspansijos į vakarus 
aukomis. Mes nepaliaujamai ir jau visus 
keturius dešimtmečius jungiamės ir dalina
mės su visų demokratiškų pasaulių bendra 
kovos našta ir padedame šią mirtiną komu
nizmo agresiją sustabdyti.

Tiesa, mes neturime nei tankų, nei bom
bonešių, nei branduolinių granatų. Bet tu
rime neišmatuojamus patyrimo išteklius, 
kurių taip labai stokoja komunizmo vergi
jos savo nuosavu kailiu nepatyrusi vakarų 
pasaulio žmonijos dalis.

Amerika anuo metu ne vien karo jėga 
ir medžiaginių išteklių pranašumu Europoje 
laimėjo antrąjį pasaulinį karą (jeigu iš viso 
šį laimėjimą galima būtų vadinti laimėji
mu). Ji laimėjo dėlto, kad pavergtas tautas 
žadėjo išlaisvinti iš vergijos iš bet kurios 
diktatūros ir atstatyti žmogaus teisę visame 
pasaulyje. Ji žavėjo mus savo viliojančiais 
humanizmo ir krikščionybės šūkiais. Ir tau
tos laukė šių žavių šūkių išsipildymo. Bet 
deja . . . Kur dingo Atlanto charta? Atrodo, 
kad vakarų aliantai dar tada nebuvo per
pratę tikrojo bolševikų siautėjimo Rusijoje. 
Jie galvojo, kad pasidalinę Europą įtakų 
sferomis ir paaukoję daugiau nei pusę Eu
ropos bolševikams, jie užtikrins patys sau 
ramybę ir patikins amžiams visuotiną taiką.

Didžiuosius žmogaus teisių ir laisvės idea
lus ypatingai iškėlė buvęs prezidentas Car- 
teris. Jis savo inauguracinėje kalboje pa
brėžė: ’Mes turime prisitaikinti prie besi
keičiančių sąlygų, bet negalime nutolti nuo 
savo principų.” Ir tai pricipinei užsienio 
politikai patvirtinti jam labai daug padėjo 
Helsinkio aktai.

Daugelis mūsų juos pasmerkė. Pasmerkė 
juos ir daugelis pavergtųjų tautų, nes jos 
visdėlto, kad ir netiesioginiai, įteisino esa
mą padėtį Europoje. Bet tų aktų susitari
mai, kuriuos iškilmingai pasirašė ir pats tuo
metinis raudonasis imperatorius Brežnevas, 
rado labai didelį atgarsį pavergtose tautose. 
O ypatingai pavergtoje Lietuvoje. Susidarė 
visas tinklas Helsinkio Grupių su savo cen
trine organizacija pačioje Maskvoje. Jos su
rinko ir įvairiais būdais į vakarų pasaulį 
išsiuntė didžiausius pundus konkrečios pa
vardėmis, vietovėmis paremtos autentiškos 
medžiagos, kuri rodyte rodė, kaip Sovietų 
S-ga laužo jų pačių didžiausių vadų para
šais pasirašytus susitarimus. Ir ši medžiaga 
buvo labai plačiai ir veiksmingai panaudota 
tiek Belgrado, tiek Madrido konferencijose. 
Ypatingai daug labai įtikinamos medžiagos 
patiekė Helsinkio lietuvių grupė. Šią visą 
medžiagą VLIK-as kruopščiai sutvarkė, su
traukė į memorandumus ir plačiai paskleidė 
visiems konferencijos dalyviams, kurie ją 
labai efektingai panaudojo prieš bolševikus.

Ir taip bolševikų valdžia net juste nepa
juto, kad ji atsidūrė tarptautinio teismo 
kaltinamųjų suole ir begalėjo tik bejėgiš
kai gintis.

Bolševikų valdžia nenori atsiriboti nuo 
Helsinkio aktų, nes juos pasirašė patys di-
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Trys J urgėlos Klaipėdos atvadavimo 60 metų sukakties minėjime 
New Yorke. Iš kairės: Lietuvos skautų kūrėjas kpt. Petras su 
dviem broliais Jurgėlomis — fil. dr. Kostu ir med. dr. Julium, 
kuriedu prieš 60 metų dayvavo Klaipėdos vadavimo kovose.

Foto nuotrauka S. Narkeliūnaitės
Three participants at the both anniversary of the relinquishment of 
Klaipeda, in New York. From left. Petras Jurgela with his brothers, 
Dr. Kostas and Dr. Julius.

Neseniai Bostone atšvęsta (ir spauda plačiai paminėjo) Jackaus 
Sondos 90 metų sukakti. Daugelį metų J Sonda, atvykęs į JAV, 
Bostone redagavo savaitraštį ’’Keleivį’'. Nuotraukoje J. Sonda 
ir St. Griežė-Jurgelevičius kelia 100 svarų švino plokštę (vieną 
"Keleivio” puslapį) į spausdinimo mašiną. Foto K. Daugėlos

Jackus Sonda and Stasys Grieže-Jurgelevičius lift a ioo-pound lead page 
form of “Keleivis” into the press.

dieji jų imperijos valdovai. Bet už tai jie 
labai skubiai puolėsi sunaikinti visus šalti
nius, kurie taip gausiai pasitarnauja juos 
tarptautinėse konferencijose kompromituoti. 
Ir čia, žinoma, pirmoje eilėje krito bolševi
kiškas kirvis ant Helsinkio grupių ir jų vei
kėjų už geležinės uždangos. Ir tuometinis 
KGB viršininkas, dabar ir bolševikiško pa
saulio valdovas Yurij Andropovas tuojau 
įsakė šias grupes sunaikinti.

Pereitų metų pabaigoje Helsinkio grupių 
steigėjo ir organizatoriaus ir viso disiden
tinio pradininko Sakharovo žmona Ylena 
G. Monner, Maskvoje jos bute susibūru- 
siems vakarų spaudos atstovams, pareiškė: 
’’Šiose sąlygose Helsinkio grupių veikla ne
įmanoma, jos nebegali atlikti tų uždavinių, 
kuriems jos buvo sukurtos ... Ir todėl 
jos turi sustabdyti savo veiklą.” Ji vakarų 
žurnalistus painformavo, kad yra suimti ir 
nuteisti netik visi šių grupių nariai, bet yra 
suimta ir teismui atiduota jų nuolatinė gy
nėja Sofija Kallistratova, kuri be jokio at
lyginimo, rizikuodama savo saugumu, gynė 
suimtuosius Helsinkio grupių narius; juos 
gindama, nevengė teismui patiekti eilę So
vietų S-gos pareigūnų nusikaltimų nesilaikant 
Helsinkio susitarimų.

Bolševikiškas saugumas yra pažymėjęs, o 
Sakharovas patvirtinęs, kad pati veikliausia ir 
geriausiai organizuota buvo lietuvių Helsin
kio grupė. Tad ant jos ir išpylė Andropo
vas visą savo pyktį ir kerštą.

Iš visų tos grupės narių pavergtoje Lie
tuvoje liko nesuimta tik viena amžiaus ir 
ligų sukaustyta Sibiro kankinė Ona Poškie- 
nė-Lukauskaitė. Vienam tos grupės narių 

pavyko pasitraukti į vakarus ir jis dabar 
gyvena Amerikoje. Vienas tos grupės narys 
yra miręs, kitas žuvo labai įtartinose ap
linkybėse susisiekimo nelaimėje, penki yra 
suimti ir nuteisti 38 metus kalėjimo ar 
tremties Sibiro gulaguose. Iš viso Helsinkio 
grupių tikrųjų narių yra suimti 38 ir viso 
nuteisti 355 metus kalėjimo ar tremties. 
Bet kokios pastangos juos išvaduoti ar su
mažinti bausmes liko nesėkmingos.

Suimto tos grupės nario Vytauto Skuo
džio žmona Irena Vilniuje vakariečiams 
žurnalistams pareiškė: ’’Vienintelis mano 
vyro nusikaltimas yra, kad jis žodžiu ir raš
tu gynė žmogaus teises, kurias kiekvienam 
Sovietų S-gos piliečiui užtikrino šios šalies 
konstitucija.”

Tačiau šios Helsinkio grupės buvo lyg 
vieši viso disidentinio pasipriešinimo cen
trai ir tos veiklos lizdai ir jų veikla vėl 
sužadino tautos išsilaisvinimo viltis ir palai
kė pavergtųjų moralę.

Jų veikla parodė, kad pavergtosios tau
tos dar nėra galutinai vakarų pasaulio už
mirštos. Parodė, kad laisvės byla dar nėra 
galutinai pralaimėta. Lietuvos Helsinkio 
grupė labai daug padėjo mūsų tautos laisn 
vinimo bylą ir dar kartą iškelti į tarptau
tinį forumą ir sudarė sąlygas vakarų, o ypa
tingai Amerikos diplomatams, ją ginti.

Ištisus keturius metus Helsinkio lietuvių 
grupė, kaip ta maža liepsnelė, švietė pa
vergtai tautai ir gaivino laisvės viltis. Pereitų 
metų pabaigoje ir ji buvo užgęsinta.

Amerikos vyriausybė nerado reikalo pa
daryti kad ir simbolinį protesto pareiškimą 
dėl grupių sulikvidavimo. Amerikos kongre

sas juk galėjo priimti kokią nors rezoliuciją, 
kad parodytų nors savo dėmesį išnaikinti 
ir demaskuoti jų tikrą veidą. Jie gi girdėjo 
mūsų dabartinio prezidento griežtus pareiš
kimus, kuriais jis jau net kelis kartus vie
šai bolševikus išvadino apgavikais, žmog
žudžiais, melagiais ir teroristais. Ir Helsin
kio grupių vadovai ištikimai rinko medžiagą, 
kad įtikinamais faktais pateisintų šiuos pre
zidento kaltinimus ir duoti jam medžiagos 
juos pagrįsti.

Helsinkio grupės gimė ir gyvavo, kai ši 
šalis bandė žmogaus teisių gynimu ir puose
lėjimu visame pasaulyje paremti savo už
sienių politiką.

Dar vienas pavergtųjų tautų laisvės žibu
rėlis liko užgesintas. Dar sykį šimtai laisvės 
kovotojų iškeliavo jau mūsų knygnešių ta
kais į Sibirą. Bet ar pavyko Andropovo bu
deliams žmonėms-žvėrims ušgęsinti mūsų 
tautos išsilaisvinimo viltis ir nužudyti kovos 
dvasią pavergtoje tėvynėje?

’’Jūs galite nužudyti mane ir šimtus ma
no draugų. Tačiaus į jų vietas stos kiti, stos 
naujos gentkartės, kurios sugriaus kalėjimų 
sienas ir prieš juos liksite bejėgiai.” Tuos 
žodžius pasakė ne medaliais papuoštas ge
nerolas, bet juos savo teisėjams-budeliams 
teismo salėje pasakė tardymų iškankintas 
buvęs komjaunuolis Bukovskis.

’’Rusijos, kuri šiandien vadinama Sovie
tų Sąjunga, aš neskaitau savo tėvyne. Aš 
nieko neprašau iš jūsų, grąžinkite mano tė
vynei Lietuvai Nepriklausomybę”—tuos žo
džius ištarė ne koks diplomatas tarptautinė
je konferencijoje. Tie žodžiai nėra nurašy-

(nukelta į 14-tą pusi.)
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KAZIMIERAS BARĖNAS APIE 
SPAUDĄ, KNYGAS IR SAVE

Pokalbis su žinomu rūkytoju ir redaktorium

— Kaip prisimenate savo tėvus, gimi
nes? Ar jie turėjo literatūrinių polinkių?

— Mano giminėje kokių nors rašto 
žmonių nebuvo. Kaimo žmoneliai, ir vis
kas. Seneliai nei skaityti, nei rašyti ne
mokėjo. Du mano dėdės, jaunesni tėvo 
broliai, buvo nusibeldę į Ameriką, ir vie
nas jų kažkur Čikagoje įsikūrė ir niekada 
nebegrįžo, matyt, ir jo vaikai suameriko- 
nėjo, ir po I-jo pasaulinio karo pamažu nu
trūko su juo ryšiai. Antrasis prieš aną ka
rą grįžo, nusipirko apsčiai smėlyno, vedė 
labai taupią, pasakyčiau, šykščią moterį, 
ir jie net ir toje žemėje tiek prasigyveno, 
kad net įveikė nusipirkti dar bene 20 ha 
geros dvaro žemės, kuri buvo skirta vienai 
dukteriai (o jų turėjo jie kelias).

Abu tie dėdės sugebėdavo parašyti laiš
ką. O jauniausiasis (iš keturių) jau turėjo 
progos palankyti dar rusišką mokyklą, 
taigi tikrai turėjo būti raštingas, nors jis 
niekur nevažinio, tai gal ir nė vieno laiš
ko neparašė per savo gyvenimą.

Mano tėvas mokėjo skaityti ir rašyti, 
net ir rusiškai, nes buvo tarnavęs carinėje 
armijoje. Ten jam, arileristui, net ir ko
ją sulaužė, truputį pašlubuodamas eidavo. 
Kai išsiruošdavo kur toliau paėjėti, tai ir 
lazdelę pasiimdavo. Už tą koją iki pirmo
jo pasaulinio karo gaudavo po 3 rublius 
metinės pensijos! Mėgo pats skaityti, kol 
vaikai paaugo (o užaugino jų net 8), už
sisakydavo ’’Šaltinį”, po karo ’’Vienybę”. 
Visada nusipirkdavo kalendorių su pasi
skaitymais ir turėjo keletą knygų, tarp jų 
4 tomus šventųjų gyvenimų. Kai paaugo 
vaikai, tai jiems atiteko pareiga paskaityti

Kazimieras Barėnas, anuomet “Europos 
Lietuvio” redaktorius, Londone, tikrina 
rankraščius prieš atiduodant spaustuvei. 
Patalpos šaltos, bet apsieiti galima ir be 
pirštinių, bent nuotrauką darant. 

ir laikraštį ir knygą. Atsimenu, kaip jis 
mėgdavo kitiems entuziastiškai pasakoti, 
kai paskaičiau jam bene Prano ’’Lietuvos 
istorijoje” apie lietuvius, kurie kuokomis 
daužydavo savo priešus. Didžiulį įspūdį 
jam taip pat padarė H. Sienkevičiaus 
”Quo vadis”, ypač tie vaizdai, kai krikš
čionių draskyti Romoje būdavo išleidžia
mi liūtai.

Jeigu iš ko paveldėjau šiokį tokį palinki
mą pasakoti, tai gal iš tėvo. Tik jis žodžiu 
tai sugebėdavo, o aš vien raštu. Atsimenu, 
kai pirmojo pasaulinio karo metu pro šalį 
ėjo frontas, tėvas su užklydusiu rusų ka
reiviu, susėdę po ąžuolėliu, valandas iš
šnekėjo. Dar nedidelis buvau tada, kai dė
dė grįžo iš Amerikos. Kai jiedu su tėvu 
karta visą vakarą susėdę išdundėjo — net 
susirgau. Pats ir iki šiol, atrodo, nemėgs
tu ilgų kalbų: arba mane nuobodulys ap
ima, ypač jeigu kokie niekai pasakojami, 
arba galva pavargsta klausantis. Ir pats 
esu mažakalbis.

— Ar kas paskatino rašymui, ar savai
me atsirado toks noras? Kada?

— Kas paskatino rašyti, net ir pats ne
žinau. Gal turėjau kokį palinkimą. Gal 
knygos, kurias visada mėgdavau. Tas no
ras rašyti gal dar ir nebuvo toks aiškus, 
kai trečios klasės gimnazistas išleidau laik
raštėlį. Gal tai buvo tik paaugusio vaiko 
žaidimas. Kitokių žaidimų ne kažin ką ir 
mokėjau, ir jie netraukė manęs. Kartą, 
tiesa, pabandžiau paspardyti futbolo ka
muolį, bet ištiko ’’tragedija”: atšoko bato 
padas. Gal nebūtų buvusi tragedija, jeigu

Kazimieras Barėnas reviews his manuscripts 
before submitting them to his publisher. 
Though it is cold, it is possible to get by with
out gloves, at least for the photographer. 

būtų buvę pinigų batui suremontuoti. O 
rašinėti ir spausdinti, atrodo, buvo gali
ma ir be tragedijų.

Tiesa, ketvirtoje ar penktoje klasėje 
mokydamasis, išleidau satyros ir humoro 
laikraštėlį (dar ir jo vardą atsimenu: ’’Ža
lia varlė”), kuris gimnazijoje sukėlė nema
žą triukšmelį, nes įsižeidė vyresniųjų kla
sių merginos, kurios mėgdavo Panevėžio 
Respublikos gatvės šaligatviais pataukšėti 
su lenkų gimnazijos kavalieriais. Dar kaž
kas laikraštėlyje nepatiko ir ketvirtos kla
sės mergaitėms, kurios po to pertraukų 
metu, jei tik pamatydavo kieme mane, iš- 
kišusios galvas pro gimnazijos antro aukš
to langą, imdavo grupėmis šūkauti: ”Pen- 
zelis iš IPenzlynės”! (Taip buvo pasirašytas 
joms skirtas gabaliukas). Pamažu, žinoma, 
visa kas aprimo. Bet tas laikraštėlis, su
laukęs šitokios reakcijos, gal bus padėjęs 
man ir toliau gyvenime, kai reikia, nevy
nioti reikalų į vatą. O gal tokia bus mano 
Charakterio savybė buvusi.

Leidau laikraštėlius dar, atsimenu, šeš
toje, septintoje ir net aštuntoje klasėje, bet 
ne satyrinius.

Anksti ir eilėraščius pradėjau rašyti, 
bet į poetus, matai, neišėjau, tikriausiai 
ko nors trūko.

— Esate bendradarbiavęs ištisoje eilė
je laikraščių, dienraščių, žurnalų Nepri
klausomos Lietuvos laikais. Kurie redak
toriai patiko ir kodėl?

— Nė su vienu redaktorium, rodos, nie
kur neturėjau jokių nesusipratimų nei Lie
tuvoje, nei- ^y etų r. Matyt, yra kažkur dan
guose tokia žvaigždelė, kuri iki šiol palan
kiai tvarkydavo mano santykius su redak
toriais. Lietuvoje, ką parašęs, siųsdavau 
redakcijai, dėl to redaktorių nė nematyda
vau. Rašai, ir gerai, spausdina, ką nusiun- 
ti, ir baigta. Vienas kitas redaktorius, tie
sa, nepasitenkindavo vien tuo, ką nepra
šytas parašydavau, ir pasiūlydavo dar ku
rią jam rūpimą temą.

— Kada pakrypote daugiau į r ašy t o iš
kurną? Ar dėl to nenukentėjo žurnaliža
rnas?

— Eilėraščius, kaip jau sakiau, labai 
anksti pradėjau rašyti. Visą storulį sąsiu
vinį buvau prirašęs (jis, deja dingo). Kai 
kas šen ir ten buvo išspausdinta. Ban
džiau ir proza rašyti, bet įsibėgėjau tik 
Britanijoje gyvendamas.

Kad ta proza kenktų žurnalistikai ar 
atvirkščiai, toks klausimas man niekada 
nekildavo. Kiekviena sritis turi savo rei
kalavimus ir dėsnius, ir dėl to nesu jautęs 
kokių nors prieštaringų bėdų.

— Kas turi daugiau auklėjamos reikš
mės ir įtakos skaitytojuose ir gyvenime: 
žurnalistai ar rašytojai?

— Sunku būtų atsakyti. Atrodytų, kad 
tuos reikalus reikėtų sverti ’’amžinumo” 
svarstyklėmis. Laikraštis ateina ir nueina 
po savaitės ar dienos, ir visi jame išspaus
dintieji dalykai greit skaitytojo užmiršta
mi. Svarbiausia, kad perskaitytas laikraštis 
išmetamas, nes retas kas tenori apsikrauti 
komplektais. Kiek kitokia padėtis yra žur-
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nalų, nes prenumeratoriai dar palaiko juos. 
O knygos išstovi namuose metų metais. 
Prisiminęs ir vėl paimsi knygą ir paskaitysi 
patikusį eilėraštį ar apsakymą ar ir visą 
romaną.

Laikraštis, be abejo, atlieka savo vaid
menį, ypač informacinį, ir tai niekas ne
gali ginčyti.

— Lietuvoje esu Jus sutikęs, berods, 
vieną kartą. Tikriausiai neprisimenate, bet 
tai buvo vokiečių okupacijos laiku, kai 
Jūs tyliai, kukliai redagavote lietuviško 
dienraščio skiltis. Ką prisimenate iš tų re- 
daktoriavimo laikų?

— Susitikę buvom, turbūt, trejetą kartų. 
Sakai, kad pirmą kartą tai įvyko Lietuvo
je Deja, detalių nebeatsimenu. Matyt, 
taip ir buvo, kaip sakai. Buvom, j-pdos, 
dar kažkur Vokietijoje susitikę. O pasku
tinį kartą matėmės Britanijos Londone, 
kai iš savo Los Angeles buvai atskridęs 
į Europą.

O kaip ten buvo Kaune su ta redakcija, 
ne kažin ką galėčiau pasakyti. Man vis 
atrodo, kad ten jokių ypatingų dalykų ne
buvo. ’’Ateities” dienraštį, paskui savait
raštį ’’Lietuviai” ir knygas leidusiam Br. 
Daunorui, matyt, reikėjo įpratusio pasto
viai sėdėti žmogaus, jis jau seniai mane 
pažinojo, dar nuo gimnazijos laikų. Kai 
vokiečiai uždarė V. D. universitetą, kurio 
administracijoje buvau išdirbęs apie 13 
metų, pasidaviau gundymui, kad nebūčiau 
bedarbis: pasidariau ’’Ateities” dienraščio 
redakcijos sekretorium su pirmąja pareiga 
nepraleisti spaustuvėn neapdorotų rank
raščių ir nustatyti, kas kurią dieną turi 
būti spausdinama. Taigi mano pareiga 
būdavo ten pastoviai sėdėti. Skaitydavau 
kitus, ir pats šį tą parašydavau.

Ten dirbdamas, susipažinau su nemaža 
žinomų žurnalistų ir rašytojų, ir su ne 
vienu jų gražūs bičiuliški santykiai išsilai
kė ligi šiol. Tada redakcijoje pastoviai 
dirbo A. Merkelis, J. Žlabys-Žengė, J. 
Petrėnas-Tarulis, J. Būtėnas, M. Ilgūnas, 
V. Rygertas, S. Laucius, K. Prielgauskas, 
A. Jasiūnas, A. Vaitkus, S. Mikaliukas, J. 
Rimas, L. Narbutas. Pastovų ryšį su re
dakcija palaikydavo dar visas būrys ra
šytojų ir žunalistų.

— Ištisą spaudos istoriją, kalbant apie 
perijodiką, sukūrėte pasitraukęs nuo so
vietinių komunistų ir laikinai atsidūręs 
Vokietijoje, vėliau Anglijoje. Pastarajame 
krašte teko sulaukti didokų pasikeitimų. 
Kaip patiko gyvenimas, kūryba Vokietijo
je, ir Anglijoje?

— Manau, kad nesu sukūręs jokios 
spaudos istorijos. Labai juk smulki buvo 
istorija, jei Tolko stovykloje išleidome ro- 
tatrium spausdinamą laikraštėlį ’’Nemu
no Aidas”. Buvau gal ir pagrindinis jo 
iniciatorius, kai steigėme, bet vėliau viską 
perleidom St. Butkui. Arba Neustadte — 
išleidom trise tokią ’’Pašvaistę”. O, lyg ir 
kuklų žurnaliuką, bet Unnra uždarė, nes 
kažkam neįtikom. Mančesteryje irgi šį tą 
leidom. Žinoma, tiek gyvendamas Vokie
tijoje, tiek ir Britanijoje, bendradarbiavau

Rašytojai, dalyvavę literatūros vakaro pro- 
garmoįe 1961 metais, Londone. Iš kairės: 
K. Barėnas, F. Neveravičius, D. Sadūnai- 
tė, R. Spalis ir V. Šlaitas. Du iš jų jau 

ir spaustuvėse spausdinamuose leidiniuo
se. Mančesteryje gyvendamas, dar buvau 
suorganizavęs knygoms leisti lyg ir koope- 
ratyvėlį ’^Pradalgę”. Išleidom tris knygas, 
bet buvo sudėta per maža pinigo, kad ga
lėtume įsibėgėti ir tęsti. Be to, ir reikalas 
atkrito, kai Londone pradėjo darbą Nidos 
Knygų Klubas.

Persikėlęs į Londoną, tiesa, buvau už
sivertęs visokiais redagavimais (laikraščio, 
knygų, kalendorjų) beveik porai dešimt
mečių, bet kai pro darbus nieko kita ne
bematai, tai ir visa tų darbų istorija pa
skęsta metų rūke.

Vokietijoje gyvendami, jautėme laikinu
mą: nei pakarti, rodos, esam, nei paleisti. 
Kraustymasis į Britaniją man irgi buvo lyg 
koks sapnas, iš kurio tik pamažu budau. 
Vis tolyn, rodės, bastomės ir vis nusėdam 
lyg kokie robinzonai, tiesa, gyvenamoj 
saloj, bet jausdamiesi, kad esam svetimi, 
vieni. Devynetą metų sukau fabrike siū
lus ir tuo metu rašinėjau šį tą laikraš
čiams. Tuo metu, tikslia to žodžio prasme, 
fabrike parašiau savo ’’Giedra visad grįž
ta”, ’’Atsitiktinius susitikimus” ir ’’Tūboto 
gaidžio metus”.

Persikėlimas į Britaniją niekuo nenu
stebino. Suvargusi anuomet buvo Vokieti
ja, suvargusi ir Britanija.

— Kuriuos ryškesnius bendradarbius 
sutikote Vokietijoje ir Anglijoje? Kuo juos 
išskirtumėte? Kurių raštų laukdavote, ku
rių raštų ’’bijodavote”? Ar skaitytojai re
aguodavo panašiai, kaip Jums ir kitiems 
redaktoriams atrodydavo? Kokį nuošimtį 
skaitytojų laiškų paskelbdavote ’’Laiškų 
redakcijai”, ar pan. skyrelyje?

— Išskirti kuriuos nors laikraščių ben
dradarbius reikštų lyg ir pažeminti kitus. 
Todėl nė nesiryžau rūšiuoti. O mano ir 

mirę: F. Neveravičius ir R. Spalis.
A literary evening in London, ip6i. From 
left: K. Barenas, F. Neveravičius, D. Sadunai- 
te, R. Spalis and V. Šlaitas.

noras buvo, kai redagavau ’’Europos Lie
tuvį”, kad kuo daugiau bendradarbių 
reikštųsi, kad daugiau nuomonių būtų net 
ir tais atvejais, kai korespondencija ar 
laiškas neįpratusią ranka parašyti. Ko pa
laipsniui vis labiau pradėjau pasigesti, tai 
tų nuoširdžių bendradarbių, kurių vieni 
išmirė, o kiti išvažinėjo į užsienius.

Skaitytojų laiškus spausdindavau beveik 
visus, nes jie nepaprastai išsako, kuo 
džiaugiasi ir kuo nepatenkinti yra lietuviai. 
Net ir prieš vadovus pasisakantieji kritiški 
laiškai nesudarydavo problemų, nes kri
tikuojamieji panorėję atsakydavo, duoda
vo paaiškinimų. Tik paskutiniu metu, kai 
trečią kartą atėjau į laikraštį, vadovaujan
tieji asmenys jau buvo pasidarę ypač jaut
rūs, kiekvieną kritišką žodį pradėjo lai
kyti šmeižtu ir jų autoriteto žeminimu. IŠ 
dalies dėl to, atrodo, 1981 metais ir iš
siskyrėme.

— Turbūt reikšmingiausias Europos 
lietuvių leidinys yra savaitraštis ’’Europos 
Lietuvis”, leidžiamas. ir spausdinamas 
Londone, Anglijoje, jau 36-tuosius metus. 
Jūs, ilgus metus redaguodamas tą laikraš
tį, jį išugdėte į gana įtakingą, įvairiuose 
pasaulio kraštuose gyvenančių lietuvių 
mielai skaitomą, turbūt daugiausia per
spausdinamą, nei bet kuris kitas laikraštis, 
vakarų pasaulyje. Malonėkite papasakoti 
apie šviesulius ir tamsulius "Europos Lie
tuvyje”?

— Ačiū už komplimentą laikraščiui, 
kurį esu redagavęs! Šviesulių tame darbe 
vargu ar daug buvo. Šviesuliai — tai ben
dradarbiai, kurie laikraštį padaro įvairų. 
Jeigu jų trūksta, pats turi pasiruošti pa
kankamai medžiagos. Viliojančių sąlygų 
kam nors bendradarbiauti niekada netu
rėjome. Pirmuosius keliolika metų teigia-
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mybė buvo ta, kad leidėjai nesikišo j laik
raščio redagavimą. Daryk tu sau, ką nori 
kad tik laikraštis nustatytų laiku pasiro
dytų.

O redagavau ’’Europos Lietuvį”, rodos, 
tokiu principu, kokiu Vincas Rastenis ap
tarė patį geriausią išeivijos laikraštį. Kaip 
’’Metmenyse” liudija Vytautas Kavolis, 
jis dėl ’’Tėviškės Žiburių” pasakęs, kas jį 
daro geriausiu: kruopštus darbas ir tole
rancija. Žinoma, ’’Europos Lietuvis” nie
kada neturėjo tokių sąlygų ir galimybių, 
kad pajėgtų susilyginti su ’’Tėviškės Ži
buriais”.

— Prie "Europos Lietuvio", turbūt to
je pačioje spaustuvėje, Didžiosios Britani
jos Lietuvių Sąjungos ir Lietuvių Namų 
Akcinės Bendrovės išgalėmis, Nida Press 
jau eilė metų spausdina kasdien nuplėšia
mus kalendorius. Kada jie pradėti? Kas 
jiems parinkdavo medžiagą - tekstus? Kiek 
prenumeratorių turi? Be abejo, tai didelis 
ir labai mielas kultūrinis svečias lietuvių 
butuose, kuo negali didžiuotis eilė vals
tybių. Kas tokį kasdieninį kalendorių su
manė?

— Pirmas tos rūšies kalendorius buvo 
išleistas 1959 metais. Mano buvo tas su
manymas, pats tuos kalendorfus ir ruoš
davau. Gana populiarūs jie buvo. Dar ir 
dabar, matau, vienas kitas laikraštis persi
spausdina po kokį gabaliuką iš tų senų 
kalendorių. Jų iš pradžių būdavo išplati
nama, rodos, po porą tūkstančių ar net 
daugiau, o paskutiniais metais, turbūt, 
po 1.500.

1982 m. kalendorių jau ruošė susidaręs 
kolektyvas be manęs.

Atėjęs redaguoti laikraščio, po pusme
čio perėmiau ir Nidos Knygų Klubo vedė
jo pareigas ir jas ėjau, kol dirbau laikraš
tyje. Pasitraukdamas palikau išleisti paim
tus trijų knygų rankraščius: Br. Railos, 
J. Jankaus ir A. Saudargienės. Manau, 
kad jos visos bus išleistos. O paskui ta 
leidykla gal jau bus laidojama, nes ji su
siduria su visokiomis bėdomis, ir leidėjai 
galvoja, kad gana tokiais nepelningais 
niekais užsiiminėti. . .

Anuomet buvau gavęs leidimą ne tik ka
lendorius leisti, bet ir iš periodikos parink
tus lituanistinius dalykus. Tačiau adminis
tracija pradėjo smarkiai protestuoti, kad 
jai susidaro keblumų, tai tą ’’Rinktinę” 
Nidos Knygų Klubas leido tik 1958-1963 
m. (Iš viso išleista 14 sąsiuvinių).

Dar vieno projekto nė nepradėjau vyk
dyti. Leidėjai buvo sutikę, kad leistume 
vadinamųjų nekomercinių dalykų atskirą 
seriją — eilėraščių rinkinių, dramų. Bet 
tokius leidinius, kad jie nebūtų nuostolin
gi, pats būčiau turėjęs ir rūpestingai ad
ministruoti. Apsisprendžiau, kad man jau 
visiškai pritrūktų laiko, jei dar užsikrau
čiau ir administratoriaus naštą. Dirbda
vau ir taip jau iki 16 valandų į parą. Bėda 
dar buvo ir ta, kad to ilgo darbo atlygini
mas neužtikrindavo pragyvenimo. Anais 
laikais leidėjai laikėsi pažiūros, kad re
daktoriaus darbas iŠ tikro lyg ir nėra dar
bas. Techniškas darbas, sakysim, kad ir 
spaustuvininko — taip, tai jau darbas.

Dabar, atrodo, tokia nuomonė šiek tiek 
pasikeitė, gal dėj to, kad jau redaktorių 
labai sunku sumedžioti.

Pašąliečiui gal ir nelabai aišku, ką reiš
kia stengtis dorai redaguoti laikraštį ar 
knygas. Štai, gauni knygos rankraštį, tai 
pirmiausia turi perskaityti, kad žinotum, 
kas tai per paukštis. Jeigu apsisprendi, 
kad knyga leistina, tai dar kartą skaitai 
tais atvejais, kai reikia paredaguoti ar kal
bą pataisyti. Kadangi maža tėra tokių au
torių, kurie patys nori taisyti korektūras, 
tai paprastai skaitai pirmąją ir jau sulau
žyto teksto antrąją, o jeigu rinkėjas bus 
pakankamai primarmaliavęs klaidų, tai 
dar, ponuli, skaityk ir trečią kartą. Keturis 
ar penkis kartus iš pareigos perskaičius 
net ir geriausią knygą, dantys atšimpa.

— Jums priklauso atskira, nepaprastai 
vertinga paslauga lietuviškai literatūrai, jos 
skaitytojams tai — "Pradalgės", literatū
riniai metraščiai, pradėti 1964 m. Kiek 
prenumeratorių ar pirkėjų jie turėjo? Kiek 
ir kokie rašytojai, poetai tenai dalyvavo? 
Kada "Pradalges” užbaigėte? O gal dar 
suredaguosite ir išteisite papildomus to
mus?

— ’^Pradalgių”, kaip žinai, buvo išleis
ta 10 tomelių. Kadangi su leidėjais esu 
nutraukęs ryšius, tai daugiau jų nebebus. 
Jų būdavo išplatinama maždaug tiek pat, 
kiek ir kitų knygų.

Kol dabar nepaklausei, tai nė pats ne
žinojau, kiek autorių yra dalyvavę tose 
’’Pradalgėse”. Pasirodo, net 102.

— Kaip rašytojas, esate ne tik susida
ręs gerą vardą, bet ir iškilęs aukštumom 
Nebūtinai premijų atpildu. Kaip ilgai 
trunka Jūsų knygos kūryba? Kurias kny
gas laikote vertingiausiomis? Kaip vertina
te spaudoje paskelbtus pasisakymus apie 
Jūsų literatūrines knygas?

— Negalėčiau pasakyti, kiek laiko man 
trunka parašyti knygą. Niekada neregis
travau valandų, todėl neturiu nė mažiau
sio supratimo. Niekada nesu taip dirbęs, 
kaip profesionalai rašytojai, kurie kasdien, 
sako, tam tikrą nustatytą valandų skaičių 
išsėdi prie stalo.

Nė vienos savo knygos neišskiriu iš ki
tų. Kai knyga išleidžiama, kai baigiu skai
tyti paskutinę korektūrą, tai tuo visą rei
kalą su ja ir baigiu.

Kritikų pasisakymus apie mano knygas 
kritiškai skaitau. Jei matau, kad pergirta, 
tai ir sakau, kad pergirta. Kritiškas pa
stabas taip pat priimu su žiupsniu drus
kos ir pasveriu, kas gali būti teisinga, o 
kas šališka, neobjektyvu.

— Esate paskelbęs daug recenzijų, kri
tikų, — ar nemanote sudaryti atskirą kny
gą Jūsų literatūrinių pasisakymų?

— Rašau, tiesa, apie knygas ir darau 
tai vien norėdamas periodikoje atkreipti 
i jas skaitytojų dėmesį. Kai dirbau laik
raštyje, laikiau savo pareiga supažindinti 
skaitytojus su naujai išleidžiamomis kny
gomis. Mano įsitikinimu, apie knygas rei
kia kalbėti, reikia joms skirti ypatingą dė
mesį, gal didesnį negu operai, koncertui, 

vaidinimui ar tautiniam šokiui. Šitie daly
kai tepasiekia tik ribotą žiūrovų-klausyto- 
jų skaičių, o knyga prieinama visiems, kas 
tik nori skaityti.

Apie tų savo recenzijų išleidimą nega
lėčiau nė pagalvoti. Išleisdamas nusidėčiau 
sau: padidinčiau nereikalingų knygų skai
čių. Kas gi jas skaitytų, tas senas recen
zijas?

— Būtų įdomu sulaukti Jūsų atsimini
mų knygos pavidalais, ar nemanote jų ra
šyti ar išleisti atskira knyga?

— Apie atsiminimus kartais pagalvoju. 
Kai kurių epizodų metmenis net esu užsi
rašęs. Tačiau matau, kad neturiu tokio ta
lento, kaip kan. Mykolas Vaitkus, kuris 
visą krūvą tomelių savo atsiminimų yra iš- 
leisdinęs. Va, kas atsiminimus galėtų pa
rašyti, tai tokie dideli pasakoriai, kaip Jur
gis Jankus, Bronys Raila, Stasys Santva
ras.

Tiesą sakant, kai pergalvoju savo gyve
nimą, tai visada prieinu išvados, kad jis 
buvo maždaug paprastas. Neatlikau jokių 
žygdarbių, niekada nėjau jokių aukštų pa
reigų. Jeigu eitosios pareigos buvo kada 
sunkesnės ar sudėtingesnės ir pareikalavo 
daugiau atsidėjimo ir ištvermės, tai tokius 
dalykus vargu galima sudėti į atsiminimus.

— Kokie tolesni Jūsų gyvenimo planai?

— Jokių didelių planų neturiu. ’’Atei
ties” leidykla, va, žada išleisti dar vieną 
mano knygą (ji pavadinta ”Beragio ožio 
metai”). Buvau dar beįsibėgėjąs rašyti tę
sinį, bet suabejojau, ar čia kam nors bebus 
įdomu, ypač tokiais laikais, kai baigia su
nykti skaitytojai, tai ir padėjau į šalį. Taip 
pat užmetu dar vis rūpėjusią mintį para
šyti romaniuką apie inteligentišką sutvė
rimą, kuris gimnazistiškais metais bičiulia
vosi su iš ’Tūboto gaidžio metų” skaity
tojams pažįstamu Ignacu Kaušpėdu (ta 
bičiulystė vaizduojama ’’Beragio ožio me
tuose”).

Didesnius planus vykdyti, be abejo, 
kliudo ir ta akivaizdi tiesa, kad jau gyvenu 
skolintu laiku. Nutars kurią dieną Dievu
lis, kad jau gana, ir gal nesuspėsiu ne tik 
su darbais, bet ir su planais atsisveikinti. . .

Rašytojas K. Barėnas yra gimęs 1907 
metais, — tad klausimas, ar tokio amžiaus 
žmogus gyvena savo ar skolintu laiku. Vi
sa eilė mūsų rašytojų gyvena ir kuria dar 
vyresnio amžiaus, dar daugiau ’’prasisko
linę” pagal Barėną, tad linkime autoriui 
dar daug kūrybingų metų ir geros sveika
tos!

Algirdas Gustaitis
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“Aš noriu laisvę šlovinti / Ir prievartą 
prakeikti. / Tegu prasmenga žemėje / Ti
ronai ir vergai!” (Iš “Parafrazių”).

Kas šiuos žodžius ir kada parašė, šį 
prievartos prakeikimą ir šį šauksmą lais
vę šlovinti?

Tai Vincas Mykolaits - Putinas, anais 
bolševikiniais slogaus pokario dvasios te
roro, 1957-58, metais, kai garsusis “diri
gentas įsakinėjo: “ir. . .nieko daugiau ne
galvoki, / tik šoki, ir šoki, ir šoki” Maž
daug tuo pačiu laikotarpiu, kaip “Parafra
zės”, parašyta ir “Šokėjas” (dirigento ir 
šokėjo dialogas), ir “Kobrų kerėtojas”, ir 
baladė “'Prometėjas”.

Kai sulygini, kad ‘“Kobrų kerėtojas” pa
rašytas beveik tuo pačiu metu, kaip ir ei
lėraščiai “didingo spalio garbei”, kai turė
jo skelbti, kad “žengs tarybų keliu sujung
ta Lietuva”, nes “kursto mūs galią, protą 
ir valią. .. didžios revoliucijos didis žmo
gus”, tada supranti su kokiomis kobromis 
teko poetui taikstytis, kad išliktų gyvas.

Šiais metais (sausio 6 d.) sueina 90 
metų nuo Vinco Mykolaičio-Putino gimi
mo ir 15 metų nuo jo mirties (1967)..

Šių sukakčių proga ir prisimenam rašy
toją, poetą, damaturgą ir literatūros 
mokslininką, trumpai sustodama! ties po
eto tragedija ir triumfu.

V. Mykolaitis pradėjo spausdinti savo 
poeziją 1911 metais Putino slapyvardžiu; 
1917 m. išleido pirma savo kūrybos kny
gą “Raudoni žiedai” ir poemą “Kunigaikš
tis Žvainys”; 1921 m. išėjo du jo raštų 
tomai, o 1927 m. didžios brandos poezijos 
rinkinys “Tarp dviejų aušrų”, kurį kriti
ka vertindama pastebėjo, kad su juo lietu
vių lyrika pasiekė Europos poetinį lygį.

Nuolat meistriškumu augdamas ir kil
damas kaip kūrėjas, V. Mykolaitis-Puti
nas vienišas praėjo pro visas to meto mū
sų literatūroj besireiškiančias sroves, atlai
kė jų puolimus ir išaugo į didžiausią po- 
maironinės kartos poetą. Savo kūryboje 
atskleidęs dramatines žmogaus sielos gel
mių verdenes, dvasios ir kūno konfliktus 
ir svaiginantį viršūnių aukštį, Putinas ga
lėjo tarti, jog galiu jau “kaip aras su sau
le danguj viešpatauti”.

Okupacijos, “išvadavimo” ir vėl okupa
cijos metai, kaip visam mūsų kultūriniam 
gyvenimui, taip ir poezijai, o konkrečiai 
Putinui, atnešė skaudžiai tragiškų poslin
kių. Teko stengtis išsilaikyti fiziškai, tuo 
tarpu save biauriai sulaužant dvasiškai. 
Po pirmosios komunistų okupacijos, su
laukęs atokvėpio, nuslinkusį košmarą ap
dainavęs su pagieža ir gyvenimo vilties 
džiugesiu, netrukus (užėjus antrai komu
nistų okupacijai) Putinas su skausmu tu
rėjo pats save pasmerkti, “Rūsčių dienų” 
kūrybos atsisakyti. Dar daugiau: buvo pri
verstas paniekinti visą savo ankstesnio gy
venimo kūrybą ir paskelbti, kad tik dabar 
prasideda rašytojams geriausios sąlygos ir 
kūrybos laisvė. Kai vieniems, kaip ir Pu
tinui, pakako “išpažinties” ir “atgailos”, 
kiti buvo ištremti į Sibiro purgatoriumą 
atkentėti ir persiauklėti. Tokia moralinės 
mirties akivaizda gal net baisesnė už fi
zinę mirties grėsmę!

Todėl “paimtas už gerklės”ir privers
tas parašyti eilę revoliuciją, partiją gar-

Poeto V. Mykolaičio-Putino kova su kobromis

binančių ir panašių “Stalino kulto’ bana
lybių, poetas, atrodė, save galutinai sunie
kinęs ir sužlugdęs. Tačiau greitai susigrie
bęs ir atgavęs kvapą, 1958 m. jau išdrįso 
teisintis, kad ... “kai poetą veikia... 
bendrai galvojantis užsakymas, štampas, 
šablonas, negali būttJlė laisvo tematinių 
motyvų pasirinkimo, nei nuoširdaus išgy
venimo, nei originalios žodinės išraiškos.” 
Ir toliau. “Vadovaudamasis minėtais dės
niais ir, žinodamas, kad mano amžius yra 
jau labai ribotas, nutariau nebekvaršinti 
sau galvos ir negaišti brangaus laiko su 
tokiomis temomis, kurios neatitinka mano 
charakterio, nekelia lyrinių išgyvenimų, 
neranda sugestyvios meninės literatūrinės 
išraiškos’.

Po to poetas gyveno dar beveik dešimtį 
metų. Pradžioje, dar negalėdamas visos 
savo “kūrybinės ideologijos” išsakyti sa
vais žodžiais, jis tatai bando išsakyti ver
timais. Versdamas kitos tautos poeto kū
rinį, poetas vertėjas turi įsigyventi į kū
rinio dvasią, turi susidaryti tokią pat vi
dinę būseną, kaip ir originalo autoriaus, 
turi reiškiamas idėjas ir mintis pasisavinti, 
ir tik tada išreikšti jas savais žodžiais. 
Kad tai būtų lengviau atlikti, vertėjas pa
sirenka sau artimus tekstus. Tokių tekstų 
susirado sau ir Putinas.

Kad autoriams, rašantiems okupuotoje 
Lietuvoje dažnai yra tekę slapstytis už 
svetimų tautų poetų nugarų ir vertimais 
pasakyti tai, ko negalima rašyti origina
liai, tatai yra liudijęs T. Venclova, kai ką 
tik atvykęs iš Lietuvos kalbėjo apie savo 
poeziją ir paskaitė net keletą tokių savo 
vertimų.

Mūsų skaitytojui pateikiame vieną iš 
pirmo žvilgsnio visai “neįtartiną” Goethės 
Fausto eilėraštį ^Dedikacija” ir du Puški
no eilėraščius: “Atsiminimai” ir “Nebran
ginu garsiųjų teisių. . .”DEDIKACIJA
Jūs vėl artėjai, nykstami Šešėliai, 
Kadai miglotai man pasivaidinę. 
Ar tuo sapnu bent vienai valandėlei 
Man vėl būt lemta atgaivint krūtinę? 
Štai telkiatės aplink mane jūs vėlei 
Pro sutemas ir miglą vakarinę.
Jūs burtai sklinda, širdį sužavėję, 
Nuo jūs dvelkimo siela man jaunėja.

Džiugių dienų jūs keliat atminimą 
Ir daug mielų man primenat vardų. 
Kaip pasakos žavingą padavimą 
Vėl meilę ir draugystę atrandu.
Atbudęs skausmas kaltint mane ima 
Dėl praeities klajonių ir klaidų, — 
Ir dėl draugų, kurie, deja, man dingo, 
Sugundyti likimo apgaulingo.

Nebėr bičiulių dainai šiandieninei;
Aš jiems pirmiesiems dainavau kadai.

Išblaškė mus verpetai žūtbūtiniai. 
Nutilo toliuos mūs dainų aidai. 
Dabar aš svetimai dainuoju miniai, — 
Jos pagyros man skamba taip šaltai. 
Kitus čia guosdavo daina manoji, 
Bet jie toli, pasaulyje klajoja.

Ir štai mane į tylią dvasių sritį 
Seniai patirtas neša ilgesys. 
Tyliai srovena tonai išsklaidyti 
Baugios dainos kaip arfos šlamesys. 
Rūsčioj širdy geidimai sutramdyti, 
Nykus krūtinėj dvelkia šiurpesys. 
Ką saugau dar, į nebūtybę grimzta, 
Ko netekau, tikrovėje atgimsta.ATSIMINIMAI
Kada vienam nutils dienos darbų garsai 

Ir miesto gaudesį nebylų
Naktis lengva ūksme apklostys ištisai 

Ir paskandins į miegą gilų,— 
Man lemta tuo metu iš lėto tyloje 

Gėloj budėti ir kankintis: 
Nakties neveiklume gyvėja manyje 

Susikrimtimo nuožmios mintys.
Svajonės maišosi, ir sielos mauduly 

Sunkių dūmų gausa atgyja. 
Ir savo buitį štai biaurėdamos regiu 

Ir noriu prakeiksmu išrauti
Ir ašarom gailiom aš skundžiuos ir verkiu, 

Deja, tų lapų — nenuplauti.

+ + -tr

Nebranginu garsiųjų teisių painiavos, 
Nors daugelis dėl jų netenka nūn galvos. 
Nesigailiu ir to, kad nėr dievai man siūlę 
Saldžios lemtis - nukreipt su mokesčiais 

krivūlę 
Ar įsakyt staiga, kad taikintus carai: 
Visai nerūpi man, ar gali atvirai 
Spauda šukuot kvailius, ar akyli cenzūra 
Rašeivų užmačias varžydama prižiūro, 
Nes visa tai tėra tik žodžiai, žodžiai, žo

džiai — 
Yr teisių geresnių, kur mano širdį guodžia. 
Ir man mieliau kitaip sau laisvę išlaikyti: 
Diduomenės valdžios ar liaudies priklausy- 
Ar ne visvien tai mums? Tesižinie! / ti—

Kitam 
Ataskaitos neduot ir vien tik sau vienam 
Tarnaut ištikimai; dėl vietų ir medalių 
Nelenkt nei sąžinės, nei talentų, nei galių, 
Bastytis kaip paklius, visur ir visados 
Besigėrint grožybėm dieviškos gamtos 
Ir įkvėptą patirt kūrybos didį meną, 
Kai juo žavėdamas širdis džiaugsmu plaz

dena,— 
štai teisės, štai lemtis!
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KAZIMIERAS BARĖNAS

Mindaugėlis
Ištrauka iš romano “Beragio ožio metai”

Paskutinio egzamino pabaigos žmona 
laukė gal ir labiau drebėdama už Ignacą. 
Jeigu pravirs. . . Iš tikro jis vo-ne-vos pra
lindo. Gal vienas kitas mokytojas truputį 
net pasigailėjo berno, kuris ne tik klases 
šluoja, bet dar kasmet prieš juos stoja eg- 
zaminuotis.

Nuo to vakaro namuose vėl visi pradė
jo garsiai šnekėtis. Ligi rudens jie naudo
sis tokia laisve, o tada ir vėl tylos gavėnia. 
Tėvo juokas ta gavėnia. Jis ir dabar tyliau 
kalba už jaunuosius — sako, jam sunku 
priprasti, nelengva ir atprasti.

O rugpiūčio mėnesi Monika Kaušpė
dienė pagimdė berniuką, kuris nė neban
dė prisilaikyti tylos gavėnios.

— Palaukit. Kai mes užsičiaupsim, tai 
ir jis pasiklausęs pritils, — neprarasda
mas geros nuotaikos, pranašavo Jarami- 
nas, kuriam gal ir įkyrėdavo nuolatinis 
vaiko verksmas. Ar ne dėl to jis pasisiūlė 
tuomet už Ignacą supjauti su Marčiuška 
gimnazijos malkas, jei Indriliūnas sutiks 
įsileisti svetimą žmogų? Abu seniai atos
togų dienom ir rėžė nuo ryto iki vakaro 
ir per tą darbą susidraugavo. Ne Ignacas, 
o Jaraminas vieną šeštadienio vakarą at
sivedė Marčiuška pasižiūrėti mažojo Kauš- 
pėduko.

— Sako, geras dainininkas, — Muraš- 
ka tuoj išplepėjo, ką buvo girdėjęs iš Ja- 
ramino.

— Neblogas, — Kaušpėdienė negyrė 
savo rėksnelio, bet žiūrėjo į kaltininką, 
kuris išnešioja tegu ir viešas namų pa
slaptis.
— Galėsit leisti į chorą. O kaip gi vardas?

Kaušpėdai ir vieni ir su Jaraminu daug 
kartų svarstė, kaip pakrikštyti sūnų. Gal 
Simu? Jaramino toks vardas. Kai Kauš
pėdienė pasiūlė tą vardą, Jos tėvas žiūrė
jo į Ignacą, kuris tik kryptelėjo galvą, bet 
nieko nesakė. Simas jam svetimas. Jis 
tuoj prisiminė šeberkštį, kuris kaltino Ig
nacą nebūtomis nuodėmėmis, nors pasku
tinis pasimatymas su kretančiu senuku da
bar jau nebeskaudus. Neatstumianti jam 
ir dainuška, kurią piemenaudamas išmoko:

— Simai, Simai! Kur tas Simas?
— Už klojimo. — Ką jis dirba?
— Vyžas pina.
— Mykoliukas! — matydamas, kad 

niekas neatsako Marčiuškai, šūktelėjo jis.
Rinkdamiesi jie daug vardų ligi tos die

nos buvo pereilioję: Vincą ir Stasį, Matą 
ir Balį ir dešimtis kitų. Vienus tuoj at
mesdavo visais balsais, kitus dviem ar vie
nu, o dėl trečių kuris nors pamikčiodavo 
ar pakraipydavo galvą, ir tiek užtekdavo, 
ne, netinka. Va, Jurgis susilaukė Ignaco 
“ne” ir dėl to iškrito iš sąrašo. Tuoj jam 
pasivaideno Stapulionis, ir jis šūktelėjo 
garsiau negu norėjo, nes iš karto iškilo 
galvoje biaurūs Marčiuškų dukters vestu
vių vaizdai. Savo paties kartotą blevyzgą 
apie Jurgį smurgį prisiminė tik akimis api
bėgdamas žmonos ir uošvio nustebusius 
veidus.

— Kodėl Mykoliukas? — žmona nu
traukė trumpai užėjusią tylą.

— Man patinka.
— Kaip tavo brolis.
— Nebūtinai. Mykolų daug yra.
Tą jo prasiveržimą iš tikro pagundė 

galvojimas ne apie brolį, o apie Akmenai- 
tienės Mykoliuką, kuri išgąsdino Tierhol- 
co šuo ir kuris už keptas bulves atidavė 
Ignacui vokišką šalmą ir diržą su ”Gott 
mit uns” žodžiais sagtyje. Atsiminimas, 
kuris niekaip neišdyla. Ir tas vardas ne
tyčia jam ištrūko. Jau prieš kelias die
nas rankos mostu jis atmetė atsimintą to 
vardo patyčią: Mikei, Mikei, kas tav 
rytą anksti prikel’?

— Žiūrėkit, koks tas Mykoliukas mu- 
gulys! — stebėjosi Kaušpėdienė, žindyda
ma sūnų. — Mataruoja ir mataruoja 
galvą.

Kai išėjo Marčiuška, žmona užsispyrė 
išklausti Ignacą, kodėl jam taip patinka 
Mykoliuko vardas. Tegu bus, žinoma, ji 
nesipriešina, ir pasakojimas apie keptas 
bulves valgiusį vargšelį vos nepravirkdė 
jos.

— Mūsų Mykoliukas gal bus laiminges
nis, — tikėjosi ji, bet tas vardas retai te
būdavo minimas. Vargonininkas tą vardą 
įrašė į metrikas, bet jis buvo tik Mindau
gėlis! Jaraminas, va, panertęs galvą, klau
sėsi tylėdamas Kaušpėdų kalbos apie My
koliuką, o kai jie baigė, tai murmėdamas 
pamokė:

— Būkit ir jūs truputį didesni patrio
tai. Jonai, Petrai, Ignacai. .. Visi sveti
mi. Kas, ar mes ne lietuviai?

— Simonas, — duktė paerzino tėvą.
— Ne aš pasirinkau vardą. Mindau

gas, va, būtų jau kas kita.
— Mindaugas? — Kaušpėdai beveik 

abu kartu pratarė.
— Taip, Mindaugas. Ar negeras?

— Gal ir geras, — patylėjęs pratarė 
Ignacas. — Mindaugas!

— Geras, tėte, — duktė patvirtino.
— Mindaugas, — Ignacas kartojo, 

stengdamasis įsisąmonininti. — Mindau
gas. ..

Žmona dar žiūrėjo ir laukė, ar jis ne-

*

Dažnai tenka girdėti nusiskundimų, kad 
spaudos darbas, — žurnalistika ar redak- 
toriavimas — yra pakenkę vienam ar ki
tam mūsų rašytojui bei poetui. Spaudos 
darbo nevengė daugelis mūsų žymiųjų be
letristų ir poetų, kaip Kudirka, Jakštas, 
Vaižgantas, Šeinius, Tysliava, Vaičiulaitis, 
Baronas, Bradūnas, Alantas, Kazokas. . . 
Išeivijoje redaktoriavimas buvo (ir yra) 
gal vienintelis geriausias darbas rašytojui 
— jame iki pensijos išdirbo ne vienas mū
sų rašytojas ar poetas. Spaudos darbo dir
vonuose iškilo ir išaugo ir Kazimieras Ba- 
rėnas, vienas stipriausių pokario išeivijos 
beletristų. Su K. Barėno redaguotų leidi
nių milžiniško darbo produkcija vargu ku
ris pokarinės išeivijos rašytojas galėtų 
konkuruoti. O kartu reikia pažymėti, kad 
redaktoriaus ir žurnalisto darbas autoriui 
gal ne tik nepakenkė, bet dar padėjo, nes 
būdamas spaudos reikalų sūkuryje jis tu
rėjo progos savo parašytus veikalus tuo
jau ir išleisti.

Eidamas nuoseklaus realistinio vaizda
vimo keliu, K. Barėnas susikūrė savą sti
lių, lengvą, skaidrų žvilgsnį į žmones ir 
jų buitį. Jis davė visą eilę kasdieninių 
kaimo žmonių ir scenų, apgaubdamas 
juos aukštaitiškai šiltu koloritu. Pasukęs 
iš kaimo į miestą, jis čia rado sau įdo
mių personažų, kitų nepastebėtų. Vėliau, 
vaizduodamas savo išeivišką aplinką, rū
pesčius, vargus, darbus, laimes ir nelai
mes, K. Barėnas sukūrė neužmirštamo 
įtaigumo meninę ‘‘Veronikų” galeriją.

Jo vaizduojamas gyvenimas paprastas, 
be didelių įvykių, nesudėtingas, žmonės 
tokie tikri ir neišgalvoti (ir ne herojai), 
bet skaitytoją pagauna ir lengvai nuteikia, 
padaro tavo artimu kaimynu, kur ir Ne
muno Lietuva atsispindi kaip brangi re
likvija, kur ir išklydę pasaulin Londono 
Lietuvių sodybos gyventojai tau lieka at
mintyje, lyg juos būtum matęs gyvus, lyg 
su jais būtum kartu gyvenęs ir gražiai ir 
iš širdies su jais pasikalbėjęs.

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiN

pakeis nuomonės ir nepradės kartoti My
koliuko. Ne.

— Jei taip, tai Mindaugas, pakėlė jis 
galvą ir susitiko akimis su žmona ir uoš
viu, ir jo balsas skambėjo pritarimu. — 
Krikštykit Mindaugėliu, jei jūs tokie di
deli lietuviai. Turėsim namuose kunigaikš
tį. Vaikiukas kol kas gi dar nepakrikš
tytas, dar yra laiko svarstyti. Monika ži
no, kad vien Mindaugu niekas tau ne
krikštys vaiko. Mindaugas — pagoniškas 
vardas, tai ir Mykolas bus metrikose, ir 
visi vėl iš pradžios pradėjo. Du vardai? 
Tegu bus ir du, jei taip galima.

Tądien, kad jau ir pavargę' nuo svars
tymų, sutarė jie, ką kvies krikštatėviais. 
Ogi Rukšėnaitę ir Karčiamiesčio šaulių 
būrio vadą Račinską, kuris Kaušpėdų ves
tuvių dieną negalavo ir neatėjo. Jarami
nas jiems įpiršo tą vadą. Gal norėjo, kad 
Račinskas susipažintų su jo žentu, o gal
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pasiūlė, kad Kaušpėdai nesustotų ties Jo
nu Sabakoniu. Ateis Jonas, tai kviesk ir 
tėvą, o vestuvėse ar ne Sabakonis pasiro
dė priekabiausias? Dar jis ir savo naująjį 
draugą Marčiušką pasikvies, jei jūs, vai
kai, neprieštarausite. Draugas kaip drau
gas, o su juo gi uždirbo šiek tiek ir pinigų 
už malkų piovimą. Ignacui patiko uošvio 
pasiūlymas dėl Račinsko.

Račinskas ne atėjo, o atvažiavo — dar 
gerai prieš laiką įdardėjo kieman brikelėn 
pakinkytu bėru arkliu.

— Iš kur gi brikelę gavai? — nustebo 
Jaraminas.

— Iš Giminausko pasiskolinau.
Jie abu seni pažįstami, ir Jaraminas ži

no, ką Račinskas turi, o ko neturi. Žemės 
— taip, arklį—.taip, bet ne brikelę. Jarami
nas patenkintas, kad kūmas važiuotas, bet 
vis tiek sako:

— Galit ir nunešti mūsų Mindaugėlį iki 
bažnyčios. Kiek čia to kelio!

— Važiuotam gražiau. Aš irgi noriu 
truputį pasirodyti.

Kalbėdamiesi jie užkopė laiptais. Prie 
durų pasitiko Ignacas.

— Būkit pažįstami — mano žentas.
— Oho, žentas praaugęs uošvį! Ar 

nebijai, kad supykęs aplaužytų kaulus? 
Tokio didelio aš bijočiau.

— Mes nesipykstam.
Ignacas šypsojosi. Kuris katram jie ap

laužytų kaulus? Račinskas stambus, tik 
gal ir net toks plačiapetis, kaip anas, Kauš
pėdo vietą malūne užėmęs, darbininkas.

Apžiūrėjęs krikštyti vežamąjį mažiu
ką, Račinskas paėmė Jaramino pasiūlytą 
stikliuką ir linksmomis akimis dar varstė 
Ignacą.

— Sakyk, kaip mano žentas? — Jara
minas kalbino. — Didelis vyras, ką?

— Didelis, taip. Aš ir sakiau, kad dide
lis. Sakyk, ar šaulys esi? — paklausė Ig
nacą.

— Ne.
— Va, tai tau! Žiūriu, žiūriu ir sakau, 

kad savo būry turėčiau statyti į pirmąją 
gretą, su pačiais didžiaisiais. Tai ir uošvis 
apsileidęs, papeikimo vertas. Tokį vyrą 
namuose uždaręs laiko ir niekam nerodo. 
Apsileidimas, baisus apsileidimas!

— Jis labai užimtas.
— O ką, ar ir šventą dieną dirbi?
Tuo tarpu jie nebesuspėjo išsiaiškinti, 

nes vienas po kito suėjo Rukšėnaitė ir 
Marčiuška. Jau ir krikštasūnis motinos pa
puoštas vežti į bažnyčią. Marčiuška ste
bėjosi, kad tas jo jau pažįstamas mažasis 
dainininkas šiandien toks tylus. Išnešamas, 
lyg tyčia, pravėrė burną ir pravirko iki pat 
kiemo. Abu Kaušpėdai, uošvis ir Marčiuš
ka išlydėjo kūmus iki gatvės ir žiūrėjo, 
kol brikelė dingo pasisukime už tilto. 
Pasitikti taip pat išbėgo visi, kai išgirdo 

kieme sutrinksėjusią brikelę ir stabdomą 
arklį.

— Ar verkė? — Kaušpėdienė puolėsi 
klausti.

— Kur jis neverks! — kūma atsakė.
— Bus dainininkas, sakėm, — Mar

čiuška juokavo.
— Bažnyčioj visą laiką verkė.
— Pilsto šaltą vandenį ant galvos, tai 

jam pikta, — Račinskas teisino kūdikį.
— O dabar prašom prie stalo, — pa

kvietė Kaušpėdienė, dar ji truputį pakal
bino svečius, bet tuoj išsmuko į savo kam
barį, kai tik pravirko prabudęs vaikas. 
Šeimininko pareigas perėmė Jaraminas, ir 
greit suterškėjo peiliais ir šakutėmis palie
čiamos lėkštės. Stikliukai šildė ir atrišo 
liežuvius. Gėrė jie už Mindaugėlį, kuris 
bus dainininkas, ir už Kaušpėdus ir be jo
kios intencijos.

— Kad tik aš nepasiklysčiau važiuo
damas! — jau pusėtinai įšilęs, juokavo 
Račinskas.

— Arklys ras namus, — Jaraminas 
guodė jį.

— Gal ir ras. Tik kad tos Giminausko 
brikelės nesudaužyčiau! Prisidarysiu bė
dos visam gyvenimui. Sakyk tu man, po
nas Kaušpėdai, stosi tu ar nestosi į šau
lius?

— Jeigu priimsite.. .
— Kodėlgi mes nepriimsim tokio vyro? 

Dabar tu įstosi, o paskui sūnus. Mindau
gėlis jau kaip ir šaulių nuosavybė. Mano 
krikštasūnis, tai jau ir šaulys. Kitaip ne
būčiau šiandien vežęs į bažnyčią. Tyčia 
ir brikelę išprašiau, sakau, šaulį reikia 
poniškai pavežioti. Kitą sekmadienį su 
uošviu ateikit abudu. Jeigu gražus oras, 
mes sau marš marš pro žvėryną, palei 
kalną Gedimino! Su dainele nužygiuosim 
prie kareivinių, ten pašaudysim ir vėl na
mo. Paimsim porą šautuvėlių.

Jaraminas klausėsi ir šypsojosi.
— Tai prikalbėjai? — jis linksmai žiū

rėjo į Račinską.
— Dar nežinau.
— Matau, kad žentelis jau suvirintas. 

Šautuvėlis jam patiks, žinau. Patiks, tei
sybė?

— Gal ir patiks, — Ignacas sakė var
žydamasis ir laikė įbedęs žvilgsnį į uošvio 
akis, tarytum stengdamasis šitaip sulaikyti 
jį, kad neišsipasakotų visų senų istorijų.

— Patiks, patiks, suprantu. Jaunam 
žmogui. . .

— Taigi, jaunam žmogui su daina pa
vaikščioti, marš, marš pro žvėryną, — kė- 
tojosi rankomis Račinskas, — koją, koją, 
ketvirtoją.

Račinskas po to tuoj ir išvažiavo. Kė- 
todamasis jis pavertė stikliuką ir iš karto 
susigriebė, kad jau gana. Dar vieną ir dar 
vieną paims ir gal nebenulaikys vadelių.

Jo tas bėris truputį baidosi. Neduok, Die
ve, iš priekio atbirbtų automobilis, tai ga
tavas, baigtas. Kai atatupstas šoks, ienos 
nueis velniop, dar ir brikelės priekį išmuš 
ar jį išvers. Gąsdinosi staiga prablaivėjęs 
Račinskas ir raminosi.

— Gal nieko nesusitiksiu. Kiek čia mū
sų mieste tų automobilių!

O susirūpinęs ir skubėdamas, matyt, ir 
kandidatą į šaulius užmiršo, nors kartu 
su uošviu išlydėti jo ir Ignacas nutrinksėjo 
laiptais į kiemą. Paragintas bėriukas riste
le kaukšėjo iki tilto ir prietemoje dingo 
jiems iš akių. Ignacas vienas išleido Ruk- 
šėnaitę ir Murašką, kuriems iki turgaus 
aikštės pakeliui abiems.

Namie nuolat suvirkčiodavo Mindaugė
lis. Kaušpėdienė bėgdavo jo pasūpuoti ir 
vyrus palikdavo vienus tvarkytis ir valytis. 
Į vaiko balsą įsiklausęs, Jaraminas tik apie 
tai ir kalbėjo. Jis stengėsi atspėti, ar tie 
virkavimai yra kasdieniniai, ar prie pave
žioto mažiuko prisikabino liga ir reikia 
šauktis gydytojo. O kuris arčiausiai gyve
na? Tur būt, Meras. Jau senukas, bet visi 
giria jį, kad atspėja ligą ir pataiko vais
tus. Ar tu, ženteli, žinai, kur jis gyvena? 
Jei kada vieni būtumėt ir reikėtų šauktis, 
bėk į Respublikos gatvę, koks šeštas na
mas nuo vaistinės ir Genelio knygyno į 
Klaipėdos gatvės pusę. Klausėsi baimės 
apimtas ir Ignacas. Va, tau Mindaugėlis! 
Kaip greit ir rūpestis dėl jo užgula širdį. .. 
Kai jie baigė tvarkytis, Jaraminas atsigulė, 
o Ignacas su žmona išsėdėjo iki vidunak
čio drebančiomis širdimis. Vaikas aprimo 
ir įmigo, bet jie dar laukė, ar nesuraudos. 
Ne, miega.

— Girdėjau, tave kalbino į šaulius, — 
darbe prisiminė Marčiuška.

— Kalbino, taip.
— Ar stosi? — O kad Ignacas tik galvą 

kryptelėjo ir pečiais trūktelėjo, tai lukte
lėjęs Marčiuška nudejavo: — Aš kartais 
gailiuos, kad neįstojau. Dabar jau per se
nas prašytis. Šautuvėlis kaip šautuvėlis, 
mažiausiai jis man rūpi, bet turėčiau kur 
išeiti. Namie ir namie rūgštu. Dar kol Ur
šulytė maža buvo, dar ir namie smagiau 
būdavo, o dabar.. .

Marčiuškos dejavimas užkūrė Ignacą iš 
naujo. O ir įstos!

— Tai ar einam? — uošvis paklausė 
tą sekmadienį, kurį Karčiamiesčio šauliai 
turėjo rinktis. Žvilgterėjo į žmoną, tary
tum jos pagalbos šaukdamasis. Berniukas 
neserga, ne.

— Kur jūs einate?
— J Karčiamiestį. Račinskas kalbino 

Ignacą stoti į šaulius, o šiandien kaip tik 
truputį pažygiuosim.

— Eikit, — pagalvojusi atsakė Kaušpė
dienė. — Ar grišit prieš vakarą?

Nukelta i 12 psl.
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Rusija visiems laikams atsisako 
pretenzijų į lietuvių tautą

Lietuvos sutartis su Rusija 1920 metais
1920 m. liepos 12 d. Maskvos sutartis 

tarp socialistinės Rusijos ir demokratinės 
Lietuvos buvo reikšmingas dokumentas, 
kuriuo Lietuva ilgą laiką rėmėsi, ypač 
kovodama dėl savo teisių į Vilnių ir Vil
niaus kraštą. Vis dėlto galbūt pats svar
biausias tos sutarties pirmasis paragrafas, 
,kuriuo Rusija ne tik pripažino Lietuvos 
nepriklausomybę (tai jau ji buvo padariusi 
ir anksčiau), bet ir visiems laikams atsisa
kė nuo betkokių pretenzijų į lietuvių tautą 
ir jos gyvenamą teritoriją.

Mūsų delegacijos sekretoriaus Petro

MilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN

Mindaugėlis
Atkelta iš 11 psl.

— Tur būt, grįšim.
Vyrai dar tik rinkosi, kai jie nuėjo. Vie

ni uniformuoti, kiti ne. Uošvis jį supažin
dino su keliais. Račinskas pribėgęs ne tik 
ranką pakratė ir tuoj sutvarkė įsirašymo 
formalumus, bet net kelis kartus apsisuk
damas pateškeno per petį, taip jam malo
nu, kad Kaušpėdas bus šaulys. Aukštaūgį 
naujoką jis iš tikro ir pastatė pirmoje gre
toje, kai jie susirikiavo žygiuoti.

— Ar nesakiau, kad priekyje žygiuosi? 
Vyrai, viens, du, viens, du! Kairę, kairę!— 
ir jie iš būstinės kiemo ištrinksėjo į smė
lėtą Karčiamiesčio gatvę, ir po jų kojom 
bumpsėjo žemė. Kairę, Kairę! Jau ir ak
menimis grįstą tą ilgąja gatvę pasiekė. 
Žingsniai jau trinksi kaukši. Jau tiltas bu
vo matyti, kai Račinskas šūktelėjo:

— Dainą, dai - na!
Užtraukė jie dainą, tą pačią, kurios ei

lutę krikštynose prie stalo kartojo Račins
kas. Juodbėriai, galvas aukštyn, vilko mar
šą drožkit kojom! Nėra jokių juodbėrių, 
tik jų pačių kojos trinksi į akmenis. Pasi
justų jis gal ir kaip Pavandenėje, jei skam
bėtų tos pačios dainos. Tiktai kur tau iš 
tikrųjų! Tas grindinys čia po kojom, di
džiuliu tiltu jie jau trinksi, o paskui mūrai, 
mūrai, kol pasiekiamas miesto kraštas, 
ir tada medinės trobos ir laukai su miške
liais. Ir dainos iki pat galo nė vienos, ku
rias girdėjo pavandeniškius šaulius trau
kiant.

Grįžtant atgal lyginimai su Pavandene 
jau buvo išdulkėję. Rankos dar, rodos, 
jautė svorį šautuvo, kurį jis šiandien gavo 
pačiupinėti. Net du kartus jam leido pykš
telėti į taikinį. Ne tikrom kulkom jie šau
dė, ne taip, kaip prie Matikų dvaro anais 
metais, bet jausmas panašus.

Klimo liudijimu tas paragrafas buvęs su
redaguotas paties Lenino, jo paties ranka 
surašytas ir per pasiuntinį įteiktas Lietuvos 
delegacijai, vos tik jai atvykus, po ilgos ir 
vargingos kelionės, į Maskvą. ‘‘Tai buvo 
mums tarytum kelrodė žvaigždė to meto 
ūkanose”, rašo P. Klimas savo atsimini
muose (ž. Petras Klimas, Iš mano atsimi
nimų, 1979, psl. 255). To paties Klimo 
liudijimu, lietuvių delegacija tame paties 
Lenino pasiūlytame tekste nepakeitusi nė 
vieno kablelio ir juo rėmėsi per visas de
rybas, kurios nusitęsė gana ilgai. ‘‘Ir šir
dyje mes pagerbėme Leniną turbūt karš
čiau už komunistus, kurie neišlaikė jo am
žiams pašvęstos priesaikos”, rašo toliau P. 
Klimas. Tuo paragrafu Leninas visiškai at
sisakė nuo Vinco Kapsuko lietuviškai-gu- 
diškos kreatūros, laikydamas ją klaida. 
Deja, visiškai kitaip ėmė galvoti Lenino 
įpėdiniai, atgaivindami caristinės Rusijos 
pretenzijas į Lietuvą.

Daugiau ginčų sukėlė sienos tarp Lietu
vos ir Rusijos nustatymas. Šiuo atžvilgiu 
ypač jautrūs buvo Rusijos delegacijos na
rys lenkiškos kilmės Julijonas Marchlevs- 
kis ir Lietuvos delegacijos narys žydiškos 
kilmės Simonas Rozenbaumas. Pastarasis 
norėjo kiek galima daugiau žemių už
griebti iš buvusios Gardino gubernijos su 
gana didele žydų mažuma. Mat, Rozen
baumas buvo įsitikinęs, kad Lietuvoje žy
dų mažumai bus geriau negu Lenkijoje, kur 
jau tada pasireiškė tam tikros antižydiškos 
tendencijos.

Nemaža ginčytasi taip pat dėl tremtinių, 
pabėgėlių ir buvusių rusų kolonistų bei 
valdininkų repatriacijos, skolų, išgabentų 
iš Lietuvos kultūrinių vertybių ir turto 
grąžinimo. Už skriaudas, kurias Lietuva 
patyrė iš carinės Rusijos, Lenino vyriausy
bė pasižadėjo Lietuvai sumokėti 3 milijo
nus aukso rublių ir leisti išsikirsti 100.000 
hektarų Rusijos miško.

Pilsudskio armijoms grasinant ne tik 
Lietuvai, bet ir Rusijai — jos veržėsi Ki
jevo link — abi susitariančios pusės suti
ko, kad toji sutartis įsigalios nuo pat jos 
pasirašymo dienos.

Tačiau Lietuvos Steigiamajame seime 
kilo smarkokos diskusijos dėl tos sutarties 
ratifikavimo. Ypač kritiškai dėl jos pasisa
kė socialdemokratų atstovai Steponas Kai
rys ir Vincas Čepinskis, nors iš principo 
ir jie buvo už sutartį. Užtat sutartis buvo 
ratifikuota vienbalsiai, tik trims atsto
vams susilaikius.

Tos sutarties oficialus tekstas buvo pa
skelbtas leidinyje Lietuvos sutartys su sve
timomis valstybėmis, Kaunas, 1930, psl. 
30-34. V. T.

Čia spausdinamas tekstas paimtas iš 
’’Lietuvos Respublikos Istorija” nuo 1905 
m. revoliucijos iki šių dienų, išleistos 1921 
m. Bostono ’’Keleivio”. Kalba netaisyta.

LD Red.

SUTARTIS

Lietuva iš vienos šalies ir Rusija iš 
antrosios, būdamos tvirtai pasiryžusios tei
se pagrįsti patvarius pamatus ateities sa
vitarpio santykiams, kurie abiem valsty
bėm ir jų gyventojams suteiktų visą rim
ties ir ,gero kaimynų sugyvenimo laidą 
nusprendė tam tikslui pradėti derybas ir 
paskyrė savo įgaliotinius:

Lietuvos Demokratinė Respublika — 
Tomą Naruševičių, Petrą Klimą, 

Simoną Rozenbaumą, Juozą Vailo
kaitį ir Vytautą Račkauską,

Gi
Rusijos Federalinė Socialistinė Tarybų 

Respublika —
Adolfą Joffą, Abraomo sūnų, 

Julijoną Marchlevskį, Juozapo sūnų,ir 
Leonidą Obolenskį, Leonido sūnų.

Pažymėtieji įgaliotiniai, viens kitam pa
teikę savo įgaliojimus ir pripažinę juos 
esant nustatytus tinkama forma ir reikiama 
tvarka, susitarė dėl šių dalykų:

Straipsnis L
Remdamiesi Rusijos Federalinės Socia

listinės Tarybų Respublikos paskelbtąja 
visų tautų teise laisvai apsispręsti ligi joms 
visiškai atsiskiriant nuo valstybės, kurios 
sudėtyje jos yra, Rusija be atodairų pri
pažįsta Lietuvos Valstybės savarankišku
mą ir nepriklausomybę su visomis iš tokio 
pripažinimo einančiomis juridinėmis tei
sėmis ir gera valia visiems amžiams atsi
sako nuo visų Rusijos suvereniteto tikslų, 
kurių ji yra turėjusi lietuvių tautos ir jos 
teritorijos atžvilgiu.

Straipsnis II.
Valstybės siena tarp Lietuvos ir Rusijos 

eina:
(toliau smulkiai išskaičiuojami kaimų 

upių, geležinkelių, vietovių ežerų vardai, 
kaip eina siena tarp Lietuvos ir Rusijos).

Pastebėjimas 1: Lietuvos siena su len
kais ir Lietuvos siena su Latviais bus 
nustatyta susitarus su tomis valstybėmis.

Pastebėjimas 2: Valstybės siena tarp 
abiejų susitariančių šalių turi gamtoje iš
vesti ir pasienio ženklus pastatyti tam tik
ra komisija iš lygaus abiejų šalių atstovų 
skaičiaus. Vesdama ir nustatydama sieną, 
minėtoji komisija vaduojasi geografijos ir 
ekonomijos ypatybėmis, laikydamasi kiek 
galėdama gamtos teikiamosios sienos; gy
venamieji punktai turi, kiek tai galima, iš
tisai įeiti vienos kurios valstybės sudėtin. 
Tais atvejais, kai siena vedama ežerais, u- 
pėmis ir perkasais, ji eina ežerų, upių ir 
perkasų viduriu, jei šia sutartimi nėra ki
taip sulygta, nubrėžta raudona linija pri
dedamajame žemėlapyje.

Jei žemėlapis nesutinka su tekstu, spren
džiamos reikšmės turi tekstas.

Pastebėjimas 3: Iš pasienio upių ir eže
rų yra draudžiama dirbtinai nuleisti van
duo, jeigu per tat gali nuslūgti vidutinis 
vandens paviršius.

Toms upėms ir ežerams laivų plaukioji
mo ir žvejojimo tvarką ir sąlygas nustato 
tam tikras sutarimas; žvejojimo būdas tėra 
leidžiamas tiktai tas, kurs nenaikina žuvų 
apsto.
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Straipsnis III.
Pasienių saugojimo sąlygos, taip pat 

muitinių ir kiti su tuo surišti klausimai bus 
sutvarkyti atskiru susitariančių šalių suta
rimu po to, kai skiriančios Lietuvą ir Ru
siją okupuotos vietos bus atvaduotos iš 
okupacijos.

Straipsnis IV.
Abi susitariančios šalys apsiima:
1. Neleisti savo teritorijoje kurtis ir bū

ti vyriausybėms, organizacijoms arba gru
pėms, kurios statosi sau tikslą ginklu ko
voti prieš antrą susitariančią šalį. Taip pat 
neleisti savo teritorijoje kalbinti ir mobi
lizuoti žmones į tų vyriausybių, organizaci
jų arba grupių kariuomenės eiles ir turėti 
buveinę jų atstovybėms arba valdininkams.

2. Uždrausti toms valstybėms, kurios su 
antra susitariančia šalim faktinai yra karo 
padėtyje, taip pat organizacijoms ir 
grupėms, kurios statosi sau tikslą ginklu 
kovoti prieš antrą susitariančią šalį, — 
vežti į savo uostus ir per teritoriją visa 
tai, kas gali būti sunaudota prieš antrą 
susitariančią šalį, kaip antai: ginkluotas 
pajėgas, karo turtą, karo technikos ir ar
tilerijos, intendantūros, inžinerijos ir oro 
lakiojamąją medžiagą.

Straipsnis V.
Valstybėms pripažinus nuolatinį Lietu

vos neutralitetą, Rusija iš savo šalies apsi
ima tą neutralitetą saugoti ir dalyvauti ga
rantijose tam neutralitetui išlaikyti.

Straipsnis VI.
Asmens, kurie šios sutarties ratifikavi

mo dieną gyvena Lietuvos teritorijos sie
nose ir kurie patys arba jų tėvai nuolatos 
gyveno Lietuvoj arba įrašyti į sodžių, mies
tų arba luomų bendruomenes Lietuvos te
ritorijoje, taip pat asmens, kurie prieš 1914 
metus išgyveno Lietuvoje ne mažiau kaip 
paskutinę dešimtį metų, turėdami nuolatinį 
darbą, išėmus buvusius civilius bei kariuo
menės tarnautojus, kilimo ne iš Lietuvos, 
su jų šeimynomis, — tuo pačiu pripažįs
tami Lietuvos Valstybės piliečiais.

Tos pačios kategorijos asmens, kurie 
šią sutartį ratifikuojant gyvena trečios 
valstybės teritorijoje, bet nėra tenai natū- 
ralizavęsi, lygiu būdu pripažįstami Lietu
vos piliečiais.

Tačiau asmens, sukakę 18 metų ir gy
veną Lietuvos teritorijoje, turi teisę per 
vienus metus nuo šios sutarties ratifikavi
mo dienos pareikšti norą išlaikyti (optuo- 
ti) Rusijos pilietybę; jų pilietybe seka jų 
vaikai, nesukakę 18 metų ir žmona, jeigu 
tarp vyro ir žmonos nėra kitokio susita
rimo.

Tokiu būdu asmens, kurie gyvena Ru
sijos teritorijoje ir kuriems yra pritaiko
mos šio straipsnio pirmos dalies sąlygos, 
tuo pat laikotarpiu ir tomis pačiomis są
lygomis gali optuoti Lietuvos pilietybę.

Padariusieji optacijos pareiškimą, taip 
pat tie^kurie seka jų pilietybę, išlaiko savo 
kilnojamojo ir nekilnojamojo turto teisę, 
eidami esamais įstatymais tos valstybės, kur 
jie gyvena, bet privalo per vienus metus 
nuo savo pareiškimo dienos apleisti jos te
ritoriją; jie turi teisę visą savo turtą likvi
duoti arba išvežti su savim.

Pastebėjimas 1: Asmenims, kurie gyve-
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na Kaukaze ir Azijos Rusijoje, šiame 
straipsnyje nurodytieji terminai tiek pareiš
kimui paduoti, tiek išvažiuoti, pratęsiami 
dar vieniems metams.

Pastebėjimas 2: Optantų teisėmis, šiame 
straipsnyje pažymėtomis, naudojasi ir tie 
piliečiai, kurie ligi pasaulinio karo ir jo 
metu gyveno vienos šalies teritorijoje, o 
šią sutartį ratifikuojant gyvena antrosios 
teritorijoje.

Tremtiniai savo turtui, kurio jie negalė
jo išsivežti, eidami tremtinių grąžinimo 
1920 metų birželio 30 dienos sutartimi, 
turi tų pačių teisių, kurios yra numatytos 
šiame straipsnyje optantams, bet tik tiek, 
kiek jie išrodys, kad tas turtas priklauso 
jiems ir prieš išvažiuojant buvo faktinai jų 
valdomas.

Straipsnis VII.
Abiejų susitariančių šalių tremtiniai, ku

rie nori sugrįžti savo tėvynėn, grąžinami 
tėvynėn, kiek galima trumpiausiu laiku.

Grąžinimo tvarką ir sąlygas bendrai nu
stato susitariančių šalių vyriausybės.

Straipsnis VIII.
Ir viena ir antra susitariančios šalys at

sisako nuo bet kokių atsiskaitymų, kurie 
pareina nuo to, kad Lietuva kuomet buvo 
priklausiusi buvusiai Rusijos imperijai, ir 
pripažįsta, kad visokio vardo valstybės tur
tas, kuris yra vienos ir antros šalies terito
rijoje, sudaro visišką atitinkamos valstybės 
nuosavybę. Jeigu tuo būdu Lietuvai pri
klausąs turtas po 1914 metų rugpiūčio 1 
dienos yra trečios valstybės išvežtas iš jos 
teritorijos, tai jo reikalavimo teisė atitenka 
Lietuvos Valstybei.

Lietuvos Valstybei atitenka visi Rusijos 
iždo reikalavimai iš turtų, kurie yra Lie
tuvos Valstybės sienose, taip pat ir visi 
reikalavimai iš Lietuvos piliečių, bet tik 
tiek, kiek jie neatlyginami priešpriešiniais 
atskaitiniais reikalavimais.

Pastebėjmas: Lietuvos Vyriausybei ne
atitenka teisė reikalauti iš mažažemių vals
tiečių jų skolų buvusiam Rusijos Valstie
čių Žemės Bankui arba kitiems dabar na
cionalizuotiems Rusijos žemės bankams, 
taip pat ir teisė reikalauti skolų, užtrauktų 
dvarų žemės iš buvusio Rusijos Bajorų Že
mės Banko ir kitų dabar nacionalizuotų 
Rusijos žemės bankų, kai tos dvarų žemės 
tenka mažažemiams bei bežemiams valstie
čiams ir toji teisė skaitoma panaikinta.

Dokumentus ir aktus, kurie išrodo šio 
straipsnio nurodytas teises, Rusijos vyriau
sybės žinioje. Jeigu tatai negalės būti iš
pildyta per metus nuo šios sutarties ratifi
kavimo dienos, tai tie dokumentai ir aktai 
pripažįstami žuvę.

Straipsnis IX.
1. Rusijos vyriausybė savo lėšomis su

grąžina Lietuvon ir perduoda Lietuvos vy
riausybei bibliotekas, archyvus, muziejus, 
dailės kūrinius, mokslo vadovėlius bei įna
gius, dokumentus ir kitokį mokyklų, moks
lo, valdžios, tikybos, visuomenės ir luomo 
įstaigų turtą, jei pažymėti daiktai buvo iš
vežti iš Lietuvos pasaulinio 1914-1917 
metų karo laiku ir faktinai yra arba atsi
ras Rusijos vyriausybės arba visuomenės 
įstaigų žinioje.

Archyvus, bibliotekas, muziejus, dailės 

kūrimus ir dokumentus, kurie turi Lietuvai 
žymios mokslo, dailės arba istorijos reikš
mės ir kurie buvo išvežti iš Lietuvos į Ru
siją prieš pasaulinėj 1914-1917 metų karą, 
kiek tų dalykų išskyrimas nepadarys žy
mios žalos Rusijos archyvams, bibliote
koms, muziejams, paveikslų galerijoms, 
kur jie yra sudėti.

To išskyrimo klausimai bus sprendžiami 
tam tikros mišrios komisijos, iš lygaus 
abiejų susitariančių šalių narių skaičiaus.

2. Rusijos vyriausybė grąžina savo lė
šomis ir perduoda Lietuvos vyriausybei vi
sas pasaulinio 1914-1917 metų karo laiku 
išvežtas iš Lietuvos teismų bei valdžios by
las, teismų bei valdžios archyvus, tame 
skaičiuje jaunesniųjų ir vyresniųjų notarų 
archyvus, ipotekos skyrių archyvus, visų 
tikybinių valdybų archyvus, matavimo, 
žemės tvarkymo, miškų, geležinkelių, plen
tų, paštų-telegrafų ir kitų įstaigų archyvus 
bei planus, Vilniaus Karo Apygardos Sta
bo topografinio skyriaus planus, brėžinius, 
žemlapius ir apskritai visą medžiagą, kiek 
ji liečia Lietuvos Valstybės teritoriją, Vals
tiečių ir Bajorų Bankų vietinių skyrių ar
chyvus, Valstybės Banko skyrių ir visų 
kredito, kooperacios, savitarpinio draudi
mo įstaigų archyvus, taip pat privatinių 
Lietuvos įstaigų archyvus ir bylas, kiek vi
si pažymėtieji daiktai faktinai yra arba at
siras Rusijos vyriausybės arba Rusijos vi
suomenės įstaigų žinioje.

3. Rusijos vyriausybė savo lėšomis su
grąžina ir atiduoda Lietuvos vyriausybei 
perduoti kam priklauso, visokius turto do
kumentus, kaip antai pirkimo ir užstatymo 
aktus, nuomos sutartis, visokios rūšies pi
niginius įsižadėjimus ir tt., tame skaičiuje 
knygas, popierius ir dokumentus, kurie yra 
reikalingi atsiskaitymams atlikti, ir apskri
tai dokumentus, kurie turi reikšmės Lietu
vos piliečių turto bei teisės santykiams 
išspręsti ir kurie yra išvežti iš Lietuvos pa
saulinio 1914-1917 metų karo laiku, kiek 
jie faktinai yra arba atsiras Rusijos vyriau
sybės arba visuomenės įstaigų žinioje. 
Jeigu jie nebus sugrąžinti per dvejus metus 
nuo šios sutarties ratifikavimo dienos, tai 
tie dokumentai bus skaitomi žuvę.

4. Dėl centralių įstaigų archyvų dalių, 
kurios liečia Lietuvos teritoriją ir turi būti 
išskirtos, reikalingas atskiras susitarimas: 
tam tikslui bus paskirta mišri komisija iš 
lygios abiejų susitariančių šalių narių 
skaičiaus.

Straipsnis X.
1. Rusijos vyriausybė savo lėšomis su

grąžina ir atiduoda Lietuvos vyriausybei 
perduoti, kam priklauso, pasaulinio 1914- 
1917 metų karo laiku išvežtą visuomenės, 
labdarybės, kultūros bei švietimo įstaigų 
turtą, taip pat bažnyčių ir visų tikybų 
maldos namų varpus bei mantą, kiek visi 
pažymėtieji daiktai faktinai yra arba atsi
ras Rusijos valdžios arba visuomenės įstai
gų žinioje.

2. a) Kad dėl taupomųjų kasų indėlių, 
depozitų, užustato ir kitų sumų, sudėtų 
buvusios Rusijos valdžios ir teismų įstai
gose, kiek tie indėliai ir sumos priklauso 
Lietuvos piliečiams, ir b) kai dėl visokio 
vardo indėlių ir sumų, sudėtų Valstybės 
Banko skyriuje ir nacionalizuotose bei lik

is



vieluotose privatinėse kredito Įstaigose ir 
jų skyriuose, kiek tie indėliai ir sumos pri
klauso Lietuvos piliečiams, — tai Rusijos 
vyriausybė apsiima Lietuvos piliečiams 
pripažinti visas tas teises, kurias savo lai
ku ji buvo pripažinusi visiems Rusijos pi
liečiams, ir todėl tad leidžia Lietuvos pilie
čiams, kurie dėl okupacijos tada negalėjo 
pasinaudoti tomis savo teisėmis, pasinau
doti jomis dabar ir gauti savo pretenzi
joms atlyginimą tais popieriniais pinigų 
ženklais, kurie yra vartojami Rusijos Res
publikoje pretenzijų patenkinimo metu, ir 
kurių suma atskaitoma popierinio rublio 
kursu, kurs buvo vidaus pinigų rinkoje 
tuo metu, kai Lietuva radosi ištisai oku
puota, t. y. 1915 m. rugs. 1 d.

Vertybėms ir turtams, kurie buvo laiko
mi arba tebelaikomi bankų rūmuose ir jų 
seifuose, kiek tos vertybės ir turtai pri
klauso Lietuvos piliečiams, pritaikomi tie 
patys dėsniai, kurie yra išdėti šio punkto 
pirmojoj daly.

(Skyriai 3 ir 4 kalba apie lėšas, skirtas 
stipendijoms ir Įvairius vertybių popierius, 
išduotus valstybinių Įstaigų ar draugijų bei 
organizacijų.).
Tolimesnių straipsnių turini paminime tik 
trumpai:

XII Straipsnyje kalbama apie susitari
mą ’’nukelti atsakomybę nuo Lietuvos” už 
Rusijos skolas ir visokius kitokius įsižadė- 
jimus...” “Artimiausiose prie Lietuvos sie
nų vietose... duoti Lietuvos vyriausybei 
teisę kirsti miško iš šimto tūkstančių de
šimtinių ploto...” ir “Išduoti Lietuvos vy
riausybei tris milijonus rublių aukso per 
pusantro mėnesio nuo šios sutarties ratifi
kavimo dienos.”

XIII straipsn. kalbama apie prekybos ir 
tranzito reikalus, XIV straipsnis kalba 
apie diplomatinių ir konsularinių santykių 
užmezgimą; XV str. — apie optuojamų 
piliečių pilietinių bei civilinių bausmių at
leidimą, apie kriminalinių asmenų baus
mes, XVI ir XVII str. — pastabos dėl su
sitariančių šalių ir trečiosios šalies gali
mų pretenzijų, ir kitų klausimų, kuriuos 
spręsti paliekama specialioms komisijoms.

XVIII traipsnis nurodo sutarties ratifi
kavimo reikalą ir raštų pasikeitimo vietą 
(Maskva).

Sutarties 2 egz. pasirašyti Maskvoje 
1920 metų liepos 12 dieną.

O"

Clevelando skautininkių draugovė suorga
nizavo Aurelijos Balašaitienės knygos 
’’Susitikimas pamary” pristatymą. Nuo
traukoje autorė Balašaitienė (vidury su gė
lių puokšte) su skautininkėm ir viešniom.

Foto V. Bacevičius

At a reception honoring Aurelija Balasaitis’s 
book “Susitikimas Pamary” [An Encounter at 
the Seashore] organized by the League of 
Women Scouts in Cleveland.
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KELIOS MINTYS TAUTOS 
ŠVENTEI PRISIMINTI

Atkelta iš 5 p. 
ti iš VLIK-o memorandumo. Juos ištarė 
anais metais šautuvo buožėmis sudaužytas, 
vakarų pasaulio gėdingai atstumtas, mažo 
ūgio ir visada kuklus lietuvis jūrininkas Si
mas Kudirka bolševikinio teismo salėje.

O pagaliau suvargusi kalėjimų tardymų 
palaužtos sveikatos, netekusi pusės plaučių 
jaunuolė Nijolė Sadūnaitė savo teisėjams 
vien budelių ir kareivių apsuptoje salėje 
drąsiai rėžė: ”Aš nesu kriminaliste. Kovoti 
už žmogaus teises yra kiekvieno šventa par
eiga. Šį teismą vykdo kriminalistai, nes jūs 
paniekinote žmogaus teisių įstatymą.”

Jau ne pirmą kartą mūsų laisvės kovoto
jai yra nusivylę vakarų pasauliu. Ta mirtina 
tyla, reikia manyti, labiau dar sykį tikino 
mūsų tautą, kad mūsų tautos laisvės kova 
gali būti patikėta tik mums patiems.

Andropovui pavyko sunaikinti Helsinkio 
grupę. Tačiau liudija gausi ir spalvinga ir 
ypatingai paskutiniuoju metu padaugėjusi 
mūsų lietuviško pogrindžio spauda, kad dar
bas tęsiamas, kad keliami bolševikams kal
tinimai smulkiai išvardinant jų nusikaltimus.

Jau daug kartų iš užgeležinės uždangos 
yra atėjęs šauksmas, kad vakarų pasaulio 
dėmesys yra šiuo metu vienintelė priemonė 
išsilaikyti tenai disidentiniam judėjimui. 
Juk Solženicinas, Bukovskis ir daugelis kitų 
pateko į vakarus tik dėl vakarų pasaulio 
protesto pareiškimų ir reikalavimų. Simas 
Kudirka šiandien yra mūsų tarpe tik dėl 
labai energingos ir vieningos lietuvių išeivių 
akcijos, kuri susilaukė ir Amerikos valdžios 
pareigūnų pagalbos.

Tenka surasti naujus būdus, kad bet ko
kiais keliais gauta informacija būtų stai
giai panaudota mūsų tautai pagelbėti ir kiek
vienas jų pagalbos šauksmas neliktų tik 
mūsų pačių išgirstas, bet ir plačiam pasau
liui perduotas.
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Iki šiol šį darbą vykdė VLIK-as ir ALT- 
as, paskutiniu metu įsijungė ir Bendruome
nė. Tačiau į šį darbą privalo būti įjungta ir 
visa plačioji mūsų emigracijos visuomenė. 
Kviečiame juos išvystyti politinę veiklą vie
tose. Juk kiekvienoje vietoje yra kongres- 
manų, senatorių, yra vietos valdžios pareigū
nų. Kontaktai su jais yra labai naudingi, 
jų parama, mūsų bylai yra būtina.

Mes pelnytai džiaugiamės ir didžiuojamės, 
kad kiekvienais metais maždaug 25 lietuviu
kai apsivainikuoja PhD moksliniais diplo
mais. Jų išsimoslinimas, laisvas kalbų žino
jimas, asmeniškos pažintys yra didelis turtas 
ir yra svarus ginklas likiminėje mūsų tautos 
laisvinimo kovoje. Tos didžiulės intelektuali
nės jėgos privalo tarnauti bendrajam mūsų 
tautos interesui.

Pereitais metais įvyko žymūs pasikeitimai 
uždaruose Kremliaus rūmuose. Mus ne tiek 
domina asmeniški pasikeitimai, bet daug la
biau domina drauge besikeičiančios bolše- 
vinio pasaulio nuotaikos. Naujas raudonasis 
tironas Andropovas atėjo iš KGB organiza
cijos. Joje jis užaugo, joje jis subrendo. Jį 
remia raudonoji armija, kuri kaip ir kiek
viena kariuomenė, remiasi vidujine drausme 
ir karine tvarka.

O ar begali ja žavėtis jaunimas, ypatin
gai pavergtųjų kraštų. Tad nenuostabu, kad 
praeitų metų komjaunimo suvažiavime tos 
organizacijos vadas viešai dejavo, kad per 
paskutinius trijus metus komjaunuolių skai
čius sumažėjo net trimis milijonais narių.

Šiandien Sovietų S-ga jau nebėra vienti
sas komunizmo pančiais sukaustytas kolo
sas. Joje yra pavergta apie 100 tautų. Ir tų 
pavergtų tautų žmonės sudaro jau daugu
mą—skaitoma apie 60% visų gyventojų 
skaičiaus. Kareivių laikraštis skundžiasi, kad 
labai daug jaunųjų raudonarmiečių atsisako 
kalbėti rusiškai ir reikalauja, kad jiems bū
tų paskirti jų kalbomis kalbantieji instrukto
riai. O ypatingai tuo atšiaurumu pasižymi 
lietuviai kareiviai. Yra nurodomi pavyz-



džiai, kad net ir gerai rusų kalbą žinantieji 
lietuviukai atsisako kalbėti rusiškai.

Šiandien Vasario 16 dieną minime tais 
metais, kurie PLB yra paskelbti ’’Aušros” 
metais. O ’’Aušros” pasirodymas prieš šimt
metį yra neatskiriamai surištas su spaudos 
draudimo gadyne, toji gadynė turi labai 
daug analogijos su šiandienine mūsų pa
vergtos tėvynės kasdienybe. Juk ir tada mū
sų tauta buvo galutinai nusivylusi bet ko
kia svetimųjų pagalba.

Ir tą žūtbūtinę kovą rėmė viso laisvojo 
pasaulio lietuviai. Mūsų istorikai tvirtina, 
kad spaudos draudimo metais kygnešiai į 
Lietuvą yra nugabenę apie 150,000 Ameri
kos lietuvių spaudos. Ir ši Amerikos lietu
vių spauda buvo labai noriai skaitoma Lie
tuvos kaimuose. Juk ta spauda liudijo, kad 
kažkur uš jūrių marių yra laisvė, kad kaž
kur yra gerbiamos žmonių prigimtos teisės.

Mes esame laimingi turėdami vieningą 
politinę vadovybę, kurios prigimties šaknys 
glūdi pačioje gimtoje žemėje. Mes esame 
laimingi, kad laisvajame pasaulyje turime 
dar veikiančias laisvos Lietuvos vyriausy
bės Lietuvos Diplomatinės Pasiuntinybes. 
Džiaugiamės, kad paskutiniu metu susidarė 
sąlygos netik patikinti jų tęstinumą, bet ir 
papildyti jas naujais diplomatais. Tikėkime, 
kad tos galimybės bus pilnai išnaudotos. Tai 
yra dvi institucijos, kurias tauta įgaliojo at
stovauti jos politinę valią ir ją reikšti laisva
jame pasaulyje. VLIK-as tą valią turi jau 
keturi dešimtmečiai.

Pilnai sutinku, kad jis nėra absoliučiai 
tobulas. Tad ir darykime visas pastangas jį 
patobulinti ir sustiprinti. VLIK-ą sudaro 15 
politinių junginių. Ir tai yra 15 plačių vartų 
kiekvienam tauriam lietuviai į jį įeiti. Pro 
tuos penkioliką vartų kiekvienu metu gali į 
VLIK-ą įeiti ir mūsų jaunosios kartos atsto
vai.

Bet mums yra būtina suderinta veikla ir 
visos politinės lietuvių emigracijos organi
zacinis susidrausminimas. Todėl VLIK-as 
neigia bet kokius partizaninius išsišokimus, 
kurie tik mažina mūsų politinį svorį ir men
kina jos politinę reikšmę svetimųjų akyse. 
Mūsų tarptautinės teisės autoritetas, VLIK-o 
vice-pirmininkas prof. dr. Domas Krivic
kas nesenai pareiškė, kad nežiūrint bet kokių 
nesutarimų ir tarpusavio ginčų, užsienio 
valstybių įstaigose yra būtina kalbėti vienu 
balsu. Mes džiaugiamės, kad turime politinę 
vadovybę, kuri yra pačios tautos įgaliota tuo 
vienu balsu kalbėti. To jos balso ir teisės 
nepajėgė sunaikinti okupanto, nenaikinki
me ir mes patys.

Gyvenkime viltimis, kad besikeičią pa
saulio politikos vingiai regimai priartins 
mums tą dieną, kada pavergtos tautos nepa
ilstama kova bus laimėta.

Ir mes benamiai klajūnai galėsime di
džiuotis, kad ir mes savo darbą, pastangas, 
medžiagiškus ir dvasinius išteklius paauko
jome savo tėvynei. Tėvynei, kurios vardas 
liks pasaulio istorijos puslapiuose tautos 
sūnų pasiaukojimu ir žydinčio jaunimo 
krauju amžiams aukso raidėmis įrašytas. 
Jos vardas neišdildomai pačios prigimties 
yra įrašytas ir mūsų visų širdyse.

Tas vardas — LIETUVA!

— PATAISYMAS —
1982 m., spalio numeryje, 3 pusi, foto

grafijos parašas buvo klaidingas. Vietoje 
Arkivyskupo Gleeson, turėjo mūti ”Jo Emi
nencija Sir James Cardinal Freeman, arch
bishop of Sydney.” Atsiprašome, nes gavome 
neteisingą parašą. —Redakcija

ts-
Mykolas Kazickas, dr. Juozo ir Aleksan
dros sūnus, su savo išrinktąja prie altoriaus 
Miami Fl., 1982 m. lapkričio 13 d.

Po gražių religinių apeigų sekė puošnios 
vestuvės, paženklintos lietuviškais papro
čiais ir vaišingumu.

Mykolas, the son of Dr. Juozas and Aleks
andra Kazickas, and his new wife in Miami, 
Florida, November 13, 1982.

Bronius Kviklys, Lietuvos bažnyčių leidi
nių redaktorius, Clevelande rodo skaidres 
Lietuvos bažnyčių; tuo pačiu metu kleve- 
landiškiai buvo supažindinti su B. Kviklio

leidiniais. Foto V. Bacevičius

In Cleveland, Bronius Kviklys shows some of 
his 350 slides of Lithuanian churches.

Milda Lenkauskienė, Lietuvių Fondo Ohio 
valst. atstovė, su Petru Milašium, kuris 
L. Fondui yra paaukojęs 11.000 dolerių.

Foto V. Bacevičius

Milda Lenkauskas with Petras Milašius, a 
contributor of $11,000 to the Lithuanian Na
tional Fund.
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—i ENGLISH SECTION i_ ____________ _______________ —_
Freedom Is the Most Precious Fruit of Culture

by Juozas Prunskis

There is an American cemetery in Luxem
burg, where thousands of young Americans 
are buried, among them General George C. 
Patton. The plaque in the cemetery reads: 
“All those who hereafter live in freedom will 
be here reminded that to these men we owe 
a debt to be paid with remembrance of their 
sacrifice with a high resolve that the cause for 
which they fought shall live eternally.”

They died for the freedom of nations. Un
fortunately even now not all nations can en
joy freedom. Among them are the Baltic 
States. One of these states is Lithuania. 
Throughout the world Lithuanians on Febru
ary 16 this year commemorate the 65th anni
versary of the Declaration of Independence of 
Lithuania. For two decades Lithuanians en
joyed freedom and independence. They made 
enormous economic and cultural progress until 
in 1940 they were subjugated by the treacher
ous Soviet Union, who against their solemn 
promises in the treaties of 1920 and 1926 occu
pied this freedom-loving country.

On this occasion we remember words writ
ten by the late president of Egypt—Anwar el 
Sadat. In his biography he said:

“Freedom is the most beautiful and pre
cious fruit of our culture; an individual should 
never be made to feel that he is at the mercy 
of any force of coercion or that his will is 
subordinated to that of others.”

Now the will of all Lithuanians in their 
own country is subordinated by the Tyrants 
of Moscow.

Contrary to the principles of the Helsinki 
Agreement, the Soviet Union detains in jails, 
concentration camps or psychiatric wards 
Lithuanians who were defenders of human 
rights or who were members of the group 
on the Implementation of the Helsinki Agree
ment.

Contrary to the principles of the Helsinki 
Agreement, the Soviet Union is obstructing 
the reunification of families.

The Soviet authorities do not give visas 
of emigration to many Lithuanian families 
who want to join their loved ones in the USA.

Contrary to international law, the Soviet 
Union is mobilizing some Lithuanian men and 
sending them to the war of aggression in Af
ghanistan, as is documented in the Lithuanian 
underground publication “Aušra,” No. 30 (70). 
A Lithuanian, A. Bulevicius from the “Com
munism” kholkhose, in the Vilkaviskis rayon, 
was killed in Afghanistan. In 1980, during the 
summer months, Vladas Cereska, 20 years, 
from Šilute, perished in Afghanistan. Coffins 
of other Lithuanians killed in Afghanistan 
have been arriving in Lithuanian cities such as 
Vilnius, Kaunas, Klaipeda, Alytus, Paneve
zys, Šiauliai, Druskininkai and other places. 
This gives the impression that the commu
nists are purposely sending young men from
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the occupied countries to be annihilated in 
their wars of colonial aggression.

Contrary to the international stipulations, 
guaranteeing freedom of conscience, in many 
instances teachers are being dismissed for 
their religious beliefs. Such was the case with 
Stefanija Juozunaite, a teacher of Žarėnai 
middle school (Chronicle of the Catholic 
Church in Lithuania, No. 53).

Priests are being fined for teaching religion. 
For example, Rev. Benedictas Urbonas, pastor 
of the church of Joniškis, on April 16, 1980, 
was fined 50 rubles.

For participation in a church choir, for 
serving Mass, or for attending church, students 
receive diminished grades of behavior and are 
being warned that because of their attachment 
to the church they will have difficulties in be
ing accepted to the schools of higher educa
tion. Many such cases are enumerated in the 
issues of the underground paper “Chronicles 
of the Catholic Church in Lithuania.”

In the city of Klaipeda, with the permis
sion of Soviet authorities granted in 1956, a 
new church dedicated to Mary, Queen of 
Peace, was constructed. Before the consecra
tion in 1961, it was confiscated and turned 
into a concert hall. Many petitions to have 
the confiscated church returned (one petition 
contained 148,000 signatures) were to no avail.

Through the pressure of public opinion, 
through diplomatic activity, pressure has to be 
exerted against the Soviet Union that she 
would honor the principles of the international 
agreements, respect human rights and the free
dom of conscience and release political pris

oners, open the possibility to reunite separ
ated families and cease the persecution of be
lievers honoring freedom of conscience and 
religion. Lithuania must be free and she will 
be free.

RESOLUTION
We, the Lithuanians of Greater Los Ange

les area, assembled this 13th day of February, 
1983, at Marshall High School in Los Angeles 
to commemorate the restoration of Lithuania’s 
independence, do hereby state as follows:

That February 16, 1983 marks the 65th 
anniversary of the restoration of independence 
to the more than 700 year old Lithuanian 
State;

That Lithuanian was recognized as a free 
and independent nation by the entire free 
world, she was a member of the League of 
Nations, however, she was by force and fraud 
occupied and illegally annexed by the Soviet 
Union.

That the Soviet Union is the last remaining 
colonial empire ,subjugating independent coun
tries; Lithuania was one of its first victims.

That the Soviet invaders, even though us
ing tortures in jails, concentration camps, psy
chiatric wards, are unable to suppress the as
pirations of the Lithuanian people for self- 
government and the exercise of their rights 
to self-determination, as is highly evident from 
the numerous underground press and strong 
dissident activities.

NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED, 
THAT

We are grateful to President Reagan and 
the Department of State for statements that 
an official diplomatic non-recognition of the 
forced incorporation into the U.S.S.R. of the 
three Baltic nations will continue to be a 
position of his Administration also;

We urge the United States of America and 
other nations of the free world to use diplo
matic and other possible pressures that the 
Soviet Union withdraw its military forces, se
cret police apparatus, foreign administration, 
and release from jails, concentration camps and 
psychiatric wards people who struggle for hu
man rights and liberty and restore self-govern
ment in Lithuania

We express our most sincere gratitude to 
the U.S. Congress for the impressive annual 
commemoration of Lithuanian independence.

We desire that copies of this Resolution be 
forwarded to the President of the United 
States, to the Secretary of State, to the U.S. 
Congressmen and Senators from our State and 
the news media.

ELENA GEDGAUDIENE, Secretary 
Lithuanian-American Council
Los Angeles

ANTANAS MAŽEIKA, President
Lithuanian-American Council
Los Angeles

16 LITHUANIAN DAYS, 1983, FEBRUARY



dinę kalbą.Vasario 16 minėjimas Chicagoje Marijos Aukšt. mokyklos salėje 
1983 m. vasario 13 d. Rengėjai—-Chicagos Lietuvių Taryba. Minėjimą 
pravedė V. Samoška. Kaip iš nuotraukos matyti, buvo labai gausus 
minėjimas, kaip ir kiekvienais metais. Kairėje: dr. A. Pranskevičius, 
neseniai atvykęs iš už geležinės padangos į Ameriką, pasakė pagrin

Portion of audience at assembly at the February 16 commemoration of 
Lithuania’s Independence Day. At left is Dr. A. Pranskevičius, the 
keynote speaker. (photo by M. Nagio)

RESOLUTION
on the situation in Estonia, Latvia and Lithuania

The European Parliament,

A. having regard to the joint declaration of 45 nationals of Estonia, Latvia and Lithuania, 
in April 1979, calling on the United Nations to recognize the rights of the Baltic States 
to self-determination and independence, and demanding a referendum on this issue,

B. having regard to the bilateral peace treaties between the Soviet Union and the three 
Baltic States in Dorpat (2 February 1920), Moscow (12 July 1920) and Riga (11 Au
gust 1920), in which the Soviet Union guaranteed the three Baltic states the inviol
ability of their territory and eternal peace,

C. having regard to Article VIII of the Final Act of the Helsinki Conference on Security 
and Cooperation, which secures the right of self-determination of peoples and their 
right, in full freedom, to determine, when and as they wish, their internal and external 
political status,

D. condemning the fact that the occupation of these formerly independent and neutral 
states by the Soviet Union occurred in 1940 following the Molotov/Ribbentrop Pact, 
and continues,

E. whereas the Soviet annexias of the three Baltic states has still not been formally re
cognized by most European states and the USA, Canada, the United Kingdom, Austra
lia and the Vatican still adhere to the concept of the Baltic states,

F. having regard to the eight-year long struggle and armed resistance of Estonians, Lat
vians and Lithuanians fighting for their freedom, the thousands of victims of this 
struggle and the 665,000 Estonians, Latvians and Lithuanians who have been resettled 
and removed to Labour camps in Siberia by the Soviet rulers since 1940,

G. having regard to the motion for a resolution by Sir James Scott-Hopkins and others 
on behalf of the European Conservative Group on the situation in Estonia, Latvia and 
Lithuania (Doc. 1-777/80),

H. having regard to the report of the Political Affairs Committee (Doc. 1-656/82,

I. Calls on the Foreign Ministers meeting in Political Cooperation to form a common 
favourable approach to the declaration addressed to the United Nations in 1979;

2. Suggests that they submit the issue of the Baltic states to the Decolonization Sub
committee of the UN;

3. Considers that the plight of the peoples of these states should be the subject of review 
during the conferences to monitor implementation of the Helsinki Final Act;

4. Expresses the hope that the Conference of Foreign Ministers will use their best en
deavours to see that the aspirations of the peoples of these states as to their form of 
government are realized.

5. Instructs its President to forward this resolution to the Foreign Ministers meeting in 
Political Cooperation and to the governments of the Member States.

MENACHEM BEGIN
ON LITHUANIA IN 1940

In a recent edition of White Nights, an arti
cle written by the Prime Minister of Israel, 
Menachem Begin, is a mine of information on 
Lithuania’s first year under Soviet domination. 
The author quotes a popular saying of Lithu
anians during those nightmarish times: ‘‘Vilnius 
musu, o Lietuva rusu” (Vilnius belong to the 
Lithuanians, but Lithuania belongs to Rus
sia).

Begin interprets the Soviet takeover in the 
following way:

. . . JUz/Zt the fall of Paris, the governments 
of Tallinn, Riga and Kaunas fell at one blow 
... In place of governments that were “lend
ing bases” there arose overnight Communist 
governments that hailed the “liberation" that 
had been brought about not as the result of 
an independent revolution but as the result 
of the advance of the Soviet army; which is 
characteristic of what happened in other coun
tries as well. There were no longer Soviet bases 
in the Baltic countries: the Baltic countries 
had become bases of the Soviet Union.

Begin recalls the N.K.V.D.’s “invitation” 
for him to be arrested. That so many agents 
existed, he summarized:

. . . History tells us of underground move
ments that were formed by citizens against 
their powerful rulers; but in the Soviet Union 
the rulers have created a powerful under
ground against their citizens.

After 60 hours of continuous interrogation, 
without sleep, food, drink or clothing, the in
terrogator in Vilnius demanded that Begin 
identify himself as a Jew.

It would be better if you wrote in Yiddish, 
because I am a Jew, too . . . and as a Jew 
you can trust me” (p. 29)...

No matter how ordinary one may think he 
is, he may become outstanding by always keep
ing his word.
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Lithuanian Customs and Traditions

Raising Children—The Transition irom Child
hood to Adulthood—Children’s Games

(Taken from a book to be published by the 
Lithuanian Museum)

Raising Children—Children were taught 
to respect their elders. For example, in the 
past, children were expected to kiss the hand 
of an older person, whom they called 
’’uncle” (dėdė) or ’’aunt” (teta) even if they 
were not related. It was believed that chil
dren should be seen but not heard.

Children were taught to respect food in 
general and bread in particular. If a piece 
of bread fell on the ground, a child was ex
pected to pick it up, kiss it, and then eat it. 
Parents believed in disciplining their chib 
dren by beating them.

Transition from Childhood to Adulthood 
—The transition from childhood to adult
hood—Traditionally, Lithuanian country 
folk classified childhood in several stages:
1. 1-10 years old—'berniukas (boy)

mergaitė (girl)
2. 10-15—piemuo (herdsboy)

piemenė (herdsgirl)
3. 15-17 (18)—pusbernis (literally half

young man) 
pusmergė (half young 
woman)

4. 18 and up (usually to marriage)
bernas (young unmarried 
man) merga or mergina 
(young unmarried woman) 

Both piemuo and piemenė were used de- 
rogatorily for someone considered younger 
than his or her years. For example, Dar 
piemenė ištekėjo . . . ’’She married while 
still a piemenė” means that the young wom
an was too immature to get married and 
piemens darbas, ’’the work of a piemuo,” re

Personalized license plates and bumper stickers 
have established themselves as contemporary 
expressions of individuality. This photo ex
emplifies a Lithuanian statement. Please submit 
other similar photographs.

fers to work done in an immature, childish 
way.

Children’s games fell into two groups: 
those played by adults with children and 
those played by children themselves. 
The purposes of these games are universal. 
In the first case, they amuse, educate, or 
put children to sleep; secondly, they pro
vide competition. Some play activities or 
games were actually juvenile folk-dramas. 
Virė virė koše (they stirred and stirred the 
porridge.) This was perhaps the most popu
lar game played by adults with young chil
dren. The adult sat the child on his knees, 
spat lightly on the palm of the child’s hand 
and, touching the palm with his finger, be
gan to ’’stir the porridge.” The adult recited 
(half singing, half talking):

Virė virė koše (Stirring and stirring the por
ridge)
Mergos atsilošė (All the girls sit leaning back) 
Bėk, pelyte, vandesin (Run, little mouse, get 
some water)
Nežinau takelio (I don’t know the way) 
Štai takutis (Here’s the path) 
Štai vilkutis (Here’s the wolf) 
Štai takutis (Here’s the path) 
Štai vilkutis (Here’s the wolf)
O štai štai ir šulinėlis! (And look, look, here’s 
the well!)

When the mouse said it did not know the 
way, the adult took each of the child’s fin
gers in turn, saying where the path was and 
where the wolf was. When all four fingers 
were touched, the adult tickled the child’s 
armpit (running up the child’s arm with his 
own fingers)—to show where the well was.

In a very simple variant, recorded in 1894, 
the adult took the child’s hand and rotated 
two fingers in the child’s palm, reciting:

Net ir iš kitų valstijų gauname pasisavintą 
’’license plates.” Pavyzdžiui, iš Kansas vie
toje numerio leidžiama užrašyti savo vardą 
ar pavardę. Jų jau esame gavę keletą. Pra
šome prisiųsti daugiau.

Viro viro koše (Stirring and stirring the por
ridge
Visi bernai (visos mergos) atsilošė (AU the 
boys (girls) sit leaning back)
Viro viro koše (Stirring and stirring the por
ridge)

Then, taking each of the child’s fingers 
one by one, beginning with the thumb, the 
adult said:

Tam davė (This one got some) 
Tam davė (This one got some) 
Tam davė (This one got some) 
Tam davė (This one got some) 
Tam mažučiui nepriteko (there wasn’t any 
left for this one)
Ciriririri (Ciriririri into the stomach it ran)

Games of imagination—Up to the begin
ning of this century, children living in the, 
country had virtually no manufactured toys. 
They relied on their own inventiveness to 
amuse themselves, using whatever was al
ready available. A variety of games were 
played, some well known to children of 
other countries, like ’’blind man’s bluff” and 
”hide-and-seek.”

An older children’s game was ’’Pulling the 
Radish” (rauti ridiką). One of the stronger 
children would sit on the ground with feet 
stretched out in front of him. A second 
player sat between his legs with his back to 
the first and so on with the other players, 
according to size and strength. A player not 
sitting in this line would approach the last 
in line while leaning on a stick, and asking, 
’’Where’s the master?” The response would 
be, ”At the end.” This player went down the 
line in this fashion until he came to the 
last one, who said, ”1 am the captain, my 
wife is a rose, my son a falcon, my daugh
ter a poppyseed.” The player with the stick 
then said, ’’When I was going through a 
green forest, I met a dog, the dog bit my 
leg . . . couldn’t I pull a radish to use as 
medicine?” The last player in line replied, 
’’Pull away, pull away, just don’t pull off 
the leaves.” The player with the stick then 
returned to the first one in the line, gave 
him one end of he stick to hold and tried 
to lift him up. The other players, arms 
around one another, tried to remain in po
sition without being moved. If a ’’radish 
was pulled,” the players changed around 
and the game began again.

FOOTNOTES:
From LT (1968) V: 948
Ibid., pp. 948-949
From LEB, p. 463. For traditional Lithu

anian children’s games see J. Lingys, Lietu
vių liaudies žaidimai (Lithuanian folk games) 
Vilnius 1955; V. Steponaitis, Lietuvių liau
dies žaidimai ir pramogos, (Lithuanian folk 
games and amusements) Vilnius 1956; also 
see the section on folk games and dances in 
LT (Vilnius, 1968) V: 923-1132, with an in
troduction to the field by Leonardas Sauka, 
pp. 923-943. For children’s folk songs, see 
Pranė Jokimaitienė, Lietuvių liaudies vaikų 
dainos (Lithuanian children’s folk songs) 
Vilnius 1970.
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A
 deadly monotony pervaded the soul in 
the course of the working day. There 
was a paralysis of time, and a paraly

sis of the workers’ spirits. And it was diffi
cult to distinguish whether the man was stand
ing beside the machine, or two machines stood 
side by side. The movements of machine com
ponents and motions of the workers’ hands 
were identical.

The factory whistle signaled the lunch 
break. Half the workday had passed; and the 
lunch break, like reaching a mountain pass, 
confirmed that the downhill journey was to 
start, affording some relief to the weary, 
dragging limbs.

I joined my fellow emigre and exemplary 
worker, called Paulus, to eat our meal from 
the lunchboxes which were surprisingly re
miniscent of small metallic coffins. We found 
seats, literally hiding ourselves in the sha
dows of massive industry, among dirty gray 
complexes of machinery. With newspapers we 
covered some boxes which happened to be 
there, sprinkled over with metallic dust. We 
relaxed our freed limbs; our arms, legs, backs 
and necks enjoyed a freedom from tension, 
from the restriction of our work, that afford
ed us a kind of carnal sensation. After a mo
ment we began to chow down, which in our 
peculiar argot was to have lunch. We washed 
it down with fruit ade of artificial color and 
artificial taste.

The workers’ cafeteria was some distance 
away, and it was better to hoard the precious 
minutes of the break by remaining near our 
machines to relax over our lunch. Many other 
workers did this as well.

It was a huge factory. Thousands of workers 
spent their days alongside the tremendous 
machines — some howling, some screaming, 
some sounding like children’s sobs — in mono
tonous toil transforming the workers into ro
bots, soulless units of modern technology.

Working alongside a machine, one literally 
does lose one’s soul. In place of the soul, as 
into a vacated area, the soul of the machine 
insinuates itself — monotonous, automated, 
mesmerizing with its ceaseless repetition of 
routine cycles. Your heart then becomes a 
miniature motor, powerless when compared to 
the driving power of the confident, relentless 
machine. Your veins seem to be tubes, cir
culating not blood—no, no—but lubricating 
oil. The sense of smell becomes terribly re
stricted as the nostrils are constantly assailed 
by the hot, oily exudation of the machine, a 
stringent odor startingly like the pungent scent 
of a huge, ruptured anthill . . .

The heart is the motor; the veins are lubri
cating tubes; and the blood? The blood is the 
lubricant itself. Movements of the hands re
peat the cyclic operations of the machine. 
Even the human souls — unique, complex, 
loving, fascinating — lose their identity in 
submission to the oppression of the omnipo
tent spirit of the machine.

But just a few short years ago our minds 
were nurturing our own personal thoughts, cre
ating imaginative, thrilling concepts, oblivious 
to the pervasive drone of the grinding machin
ery. Our perceptions then were able to pene
trate the reinforced concrete of the factory 
walls, whirl in an imaginative dance through 
an expanse of space, of time — far from 
where we were toiling for a living. It seemed

JURGIS GLIAUDĄ
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then that there could be no obstacle in our 
path; that even the Atlantic Ocean was in
significant!

Now we were shriveled, industrialized, har
nessed to a machine. Our past aspirations and 
optimistic dreams had proved ethereal; the 
hopes that our lives could become meaning
ful turned out to be mirages without sub
stance. We were like skins full of brackish 
water swaying on the backs of a camel cara
van under the merciless sun of the Sahara.

And it seemed improbable and fantastic to 
imagine that in another time, another place, I 
had been a teacher; while my fellow-country
man and exemplary worker, this very Paulus 
who often forgot to cover the dusty box with 
a paper and flopped right down in the pow
dery dirt, was an attorney . . .

So again we have our lunch during the 
break, exchanging desultory phrases about one 
thing and another, always concerning the tri
vial news of the day. We often munch away 
at our food in silence — there’s nothing to 
talk about!

On this occasion an item in the newspaper 
with which I was covering the dusty box 
where we usually sat happened to attract my 

J. Gliaudą su “Lietuvių Dienomis”. J- Ghauda exhibits a copy of
Foto: Pr. Gasparonis “Lithuanian Days” magazine.

attention. I remarked on the story, even read
ing it aloud to intrigue Paulus.

“This is really funny! Fantastic! Absurd! 
The story says that prisoners in the local in
stitution are protesting because the prison au
thorities refuse to show a movie which they 
demand to see.”

We laughed in derision. And why shouldn’t 
we laugh? We, who were suffering from our 
own turns of Fortune’s wheel?

Our former attorney considered the mat
ter. Then, seriously, he stated in a judicial 
manner:

“You know, perhaps we shouldn’t be 
amused. Here we are, having been knocked 
this way and that, completely disillusioned— 
while to a normal person the situation might 
seem quite different. What is the case with 
these prisoners? And just what should a pri
son be? Isn’t it a place to rehabilitate the un
fortunate and return them to society? The pri
son is a type of sanatorium! We aren’t ac
customed to this. In the West, it isn’t a con
demnation; it’s a legal judgment. If a sick man 
asks for treatment, give him what he needs. 
Perhaps it will restore him to good health, 
which will help his spiritual restoration. If 
they ask, let it be given unto them. Then 
there will be no discontents, no anger, no pro
tests. Prison is a kind of sanatorium! This is 
an old accepted theory—that confinement is 
not a punishment for crime; confinement pro
vides a learning environment. In his own

(Continued on Page 21)
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The Paradox of Freedom
by RUT A SKIRIUS

J
URGIS GLIAUDA’S story touched me 
in a very special way. It evoked sadness 
in me knowing that there are many who 
toil in unfulfilling, even demoralizing, work 

situations, and it evoked guilt for my in
ability to redress this condition in our “land 
of opportunity.”

Listening to many iterations of Gliauda’s 
theme is a depressing reality for those like 
myself who work as management consultants. 
However, comprehending what to change to 
rectify the situation and how to change it is 
a complex and in-depth undertaking, with 
“quick and easy” solutions eluding most of 
us. Furthermore, the groans and moans of 
dissatisfied workers belie an internal adjust
ment which many have made to the injus
tices and inadequacies at work.

The first challenge for a consultant is iden
tifying which people are satisfied by what 
things. For example, the two men in Gliauda’s 
story are apparently motivated by a high de
gree of autonomy, scholarship, meaningful
ness, and responsibility in work. In fact, I 
suspect that most people desire these quali
ties in a job, although some avoid acknowl
edging it (which I will explain shortly). But 
there are a few people who simply don’t want 
“responsibility,” who dont want greater chal
lenge, who don’t want more involvement with 
work issues. To them, routine, repetitive tasks, 
if sufficiently rewarded, are “satisfying.”

So how can I be so presumptuous as to 
assume that many are dissatisfied with their 
work situation? Besides my consulting and 
teaching experiences to draw from, there are 
some interesting statistics. The authors of 
Work in America (1976) say that the most 
reliable indicator of job dissatisfaction is the 
response to the question: “What type of work 
would you try to get into if you could start 
all over again?” Surprisingly, only 43% of 
white-collar workers (including professionals) 
would choose the same kind of work if given a 
chance. The following is an occupational 
breakdown of these percentages, (ibid. p. 16)

Table 1. Percentages in Occupational Groups 
Who Would Choose Similar Work Again

Professional and Lower
White-Collar Occupations %

Urban university professors 93
Mathematicians 91
Physicists 89
Biologists 89
Chemists 86
Firm lawyers 85
Lawyers 83
Journalists (Washington correspondents) 82
Church university professors 77
Solo lawyers 75
White-collar workers, cross section 43

Working-Class Occupations %

Skilled printers 52
Paper workers 42
Skilled autoworkers 41
Skilled steelworkers 41
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Textile workers 31
Blue-collar workers, cross section 24
Unskilled steelworkers 21
Unskilled autoworkers 16

The authors conclude that “the prestige of 
an occupation is often an accurate predictor 
of the level of satisfaction found in a job 
(while the ranking of occupation by prestige 
does not correspond exactly with either sal
ary or the amount of education needed to per
form well on the job) (emphasis mine, ibid, 
p. 17) Thus, while it is difficult to assess what 
motivates (satisfies their needs) people and, 
therefore, difficult to predict what type 
of work situations people would be “happy” 
in, it becomes more understandable, and la
mentable, how emigres with education and a 
sense of responsibility would be abysmally 
unhappy in situations that did not tap these 
qualities. Hopefully, the second generation of 
Lithuanians would not be harnessed by logisti
cal deficiencies, i.e. language, transferable de
grees, in contracting satisfying jobs.

This brings me to the second barrier in trying 
to make changes to improve conditions in a 
workplace. Resistance by both managers/own- 
ers and employees to increasing their span of 
control over their own environment and des
tiny is surprising, but true. Participation in 
decision-making in matters which affect us 
engenders responsibility (authority/account- 
ability) for those decisions and the conse
quences of those decisions. As I mentioned 
earlier, there are a few people who simply 
don’t wish this . . . because they cannot psy

chologically or emotionally handle it. Another 
reason for the resistance is that most people 
have not had an opportunity to experience 
much delegated or self-initiated responsibility 
and what they haven’t experienced is frighten
ing. So few of us know what independence and 
autonomy is. The American Dream envisioned 
the United States to be a country of self
starters, self-sufficient, self-employed work
ers; statistically, more than 98% (1970) of 
us are wage and salary workers (Work In 
America, p. 21) The trend is, in fact, toward 
larger and larger corporations, i.e. bureaucra
cies, which organize work in such a way that 
over-specialization and automatic submission 
to higher authority are emphasized for the 
sake of efficiency and predictability. Creating 
new communication and task responsibility 
patterns whereby individuals must use more 
of their own discretion inevitably arouses 
whimpers—initially—by those “trained,” ha- 
bitualized to passivity. (Later, usually, the 
new independence is much preferred; a “taste” 
of freedom is all that is necessary to discover 
its genuinely satisfying aspects.)

A third factor which contributes to the 
continuing existence of dehumanizing work
places, which is also the factor that spawns 
my guilt feelings, is the social, political, and 
economic value we place in the United States 
on efficiency and personal advantage over hu
manness and responsibility. Many authors 
have recognized the pervasive insinuation of 
this canon into our psyche, yet it continues 
because it is the buttress of our larger sys
tem ... of rewards, controls, and rights. Es
sentially, our system encourages “pursuits of 
rational self-interest” (Adam Smith’s “invisible 
hand”) which results in competitive social 
transactions for scarce resources in order for 
the self to fare better than other individuals 
in this lifetime. However, in order to preserve 
the species and maintain order, the superord
inate government and corporations must intro
duce mechanisms of vigilant control and com
promise. (Shepard, Pascale, Lindblom, Ophuls, 
Burger, Galbraith)

Trickling down to organizational operations, 
the company authorities must devise means to 
coerce people to be cooperative to gain long- 
range competitive advantage over competitors.

One way to recognize this total immersion 
in this framework is by contrasting our cul
ture and norms to another system’s. Richard 
Tanner Pascale studied Japanese organizations, 
both in the US and in Japan, to understand 
the differences in management styles and their 
effects on performance. Participation in deci
sion-making appears not to be quantitatively 
different in either system. However, the 
Western organizations do pride themselves in 
“the secular virtues of efficiency and impar
tiality” while the Japanese organizations pro
mote a concept of organization that appre
ciates the uniqueness of the individual, the 
humanness of him/her apart from the func
tion performed, and special efforts and achieve
ments representing a long-term commitment 
to the “family” and to the long-range mission. 
(“Zen and the Art of Management,” Harvard 
Business Review, 1978) Pascale further points 
out that in the Western systems, “the human 
touch is often lacking, and its absence breeds 
isolation and detachment. Lonely people per
form instrumental functions as if they truly 

('Continued on Page 21)
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THE PARADOX
OF FREEDOM

(Continued from Page 20) 

were interchangeable parts in a great machine.” 
(ibid. p. 160) This thought parallels the nar
rative by Gliauda, and would reflect the opin
ions of white-collar workers as well.

Another analysis of our conditioning and 
its implications for us in productive institu
tions is provided by a group of developmental 
social-psychologists. According to them, the 
predominant US social system values and 
activation in organizations reflect a “primary 
mentality” which delimits person?! growth 
and development to the basic motivational le
vels of survival, security, friendship, and re
cognition. A “secondary mentality” espoused 
in the ideals of freedom, responsibility, self
actualization, democracy, interpersonal recip
rocity are stifled. This then offers another 
explanation for the difficulty encountered re
designing jobs in an organization. If we are 
basically locked into a “primary mentality” 
by a subliminal organizational mandate, how 
effective or enduring can mere structural or
ganizational changes to the contrary be?

My personal guilt stems from the promise 
of change we consultants must exalt in the 
face of complex resistances, and from the 
failure of our “land of opportunity“ to ideolo
gically support the individuals who strive for 
substantive, personal growth and who demon
strate moral and responsible behavior in the 
workplace. We all know what happens to 
“whistleblowers” regardless of the validity of 
their call. The task of substantive reorienta
tion is enormous ... it requires an evolu
tion in personal attitudes and in social values.

The irony in this commentary is that while 
Lithuanian-Americans inveigh against the loss 
of freedom in the mother-country, their own 
“real” freedom to choose and grow is a dubi
ous right. However much we may be convinced 
that we live in a free society, the “invisible 
hand” forces its will upon us. But we cast as
persions on a spurious “enemy”; it is not 
“big” government or taxes, it is our own nar
row self-interest and fierce individualism pro
mulgated by our social and economic values 
and reinforced in our organizational systems. 
“Big” government and taxes exist to protect 
us from ourselves, from our environmental- 
social- and species-destructive self-centered
ness.

Garrett Hardin (1968) exemplified this in 
the tale of the “tragedy of the commons.” He 
analyzed why the cattle on common pastures 
were “so puny and stunted” and the pastures 
“bare-worn.” He concluded that this outcome 
was inevitable given our ideological predispo
sition. Each herdsman, in “rational self-inter
est,” sought to increase the size of his herd 
to gain the greater and immediate propor
tional advantage of the pasture. Competitive 
exploitation eventually led to the complete de
terioration of the pasture upon which the poor 
cattle depended. Who wins in this competi
tion? Herb Shepard significantly noted that 
“man lives most fully and freely when he 
lives responsibly. His growth to freedom is 
through expansion of self to include others, 

so that his concern for them is also his con
cern for himself.”

I do not question that Lithuania is not free, 
or that the Soviet system denies freedom or 
rights to the Lithuanian people. This is pat
ently evident. I wonder what kind of “free
dom” Lithuanians in the US believe in? I 
wonder how “free” each of us actually is? 
And I wonder what kind of system for “free
dom” we would implant in Lithuania, had we 
the chance?

BECARIA
(Continued from Page 19)

time, that — what was his name, that Italian? 
— turned judicial theory upside down. My 
friend, his published views stimulated every
one. That brilliant Italian — how silly, I can’t 
remember his name!”

Paulus spread his hands in annoyance, try
ing to recall the name of the great Italian 
jurist. His eyes clouded in concentration. Un
der my curious observation he seemed to 
shrink, to physically diminish in the shadows 
of the surrounding machinery.

Paulus was in distress. His efforts to re
call the elusive name were intense and pain
ful. After a prolonged mental struggle to re
member, he stated, in self-reproach:

“Damn it, I’m upset; such a ridiculous 
thing. No matter how I beat my brains, I 
can’t recall — why, I even reported on him 
in a seminar.”

The howl of the factory siren summoned 
us back to work. After work, at home, I got 
through the rest of the day in my customary 
routine. But at two in the morning, during 
my deepest early morning slumber, I was 
awakened by the strident ring of the telephone. 
Half awake, I lifted the receiver and, cursing 
the unknown caller for the disturbance, pressed 
the receiver to my ear.

“It’s me, here I am,” I heard Paulus’ fa
miliar voice. “I hope you weren’t asleep. But 
if I got you up, don’t curse me! I thought 
I’d check with you, set your mind at ease. It’s 
Becaria, you know! Yes, brother, that’s who! 
Becaria!”

“What’s this Becaria?” I interrupted him, 
enraged at the violation of my sleep. “What 
in hell are you talking about?”

“What’s the matter with you?” Paulus fired 
back. “How could you forget? He’s the one 
who wrote the famous work on criminal jus
tice. Becaria, my buddy, it’s Becaria!”

Suddenly I remembered our conversation 
during the break at lunchtime, and burst out 
laughing.

“Laugh!” Paulus interjected resentfully. 
“Go ahead and laugh! But I’ve been wrack
ing my brain all evening long!”

And he explained to me how miserable he 
had been after coming home from work.

Remembering Becaria’s name had become 
for Paulus a symbol of his own resurrection 
from the living dead.

“Having forgotten Becaria, I had forgotten 
my own significance,” Paulus added. “With
out Becaria, I was destroyed, faceless, with
out evidence of having existed. I remembered 
. . . and I was redeemed! What a marvelous 
name! Becaria! Becaria!”

He kept repeating it feverishly, passionate
ly, the strange-sounding name, as if it com

prised the chords of a tender, heavenly sym
phony . . .

We went again during the break to have 
lunch together in the shadow of the machines, 
and seated ourselves on the dusty boxes to 
eat.

Paulus’ face looked tired after his sleepless 
night, but his eyes shone with the fire of vic
tory. He grasped my hand and, neglecting to 
exchange the usual expression of greeting, 
launched into an outpouring of his transfor
mation.

“Yesterday I had lost within myself the 
recollection of Becaria, and therefore realized 
I had lost my own identity. I restored the 
memory of that old Italian, and thus resur
rected the person of a lawyer in myself.”

He smiled victoriously, and his smile re
sembled that of Napoleon which gleamed on 
the Napoleonic visage in the heroic canvases 
of David, while we sat in the aura of dust 
from the metallic waste over the greasy con
crete floor strewn with scarcely recognizable 
cigarette butts.
Translated by
Dr. Thomas J. Stacy

AMENDMENT
BECOMES LAW

Future government maps will show the pre
occupation borders of the Baltic States and 
note the United States non-recognition of the 
Soviet occupation, according to an amend
ment included on the Fiscal Year 1983 De
partment of Defense Authorization Bill.

The Map Amendment, introduced by Con
gressman Dougherty, states that all maps 
prepared, purchased or produced with funds 
from the Defense Authorization Act are to 
include the following: show the geographic 
boundaries of the Baltic States and designate 
those areas by those names; include the de
signation “Soviet occupied” in parenthesis un
der each of those names; include in close 
proximity to the area of the Baltic countries 
the following statement: “The United States 
government does not recognize the incorpora
tion of Estonia, Latvia, and Lithuania into 
the Soviet Union.”

The House of Representatives and Senate 
adopted the conference reports on the Map 
amendment on August 17th and August 18th. 
1982, respectively, and the amendment has 
since become Public Law 97-252.

We are pleased with the outcome, since mon
itoring the correct labeling of maps which show 
the Baltic countries has been an ongoing pro
ject for several years. The amendment will be 
a method to insure the accuracy of future 
maps, so that they remain consistent with U.S. 
policy of not recognizing Soviet incorporation 
of the Baltic States.

Joint Baltic American National Committee

THE BEST WAY to answer an unkind letter 
is to wait at least 10 days—better one month. 
After writing it, let it cool off for a week, and 
perhaps you will not send it, in which case 
you will save a good stamp, also peace in your 
heart, and the good will of the sender.

—E. E. Shalhamer

Find enjoyment as you travel along. It is 
foolish to wait until you have scaled the heights 
before you view the scenery.
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Lithuanians Harassed by 
Soviets in Australia

[Taken from AGE., April 14, 19S2]

The Australian government might refuse to 
grant visas to visiting Soviet government of
ficials if it were proved that the officials were 
harassing Australian residents, the Minister for 
Immigration and Ethnic Affairs, Mr. Macphee, 
stated recently.

The warning follows a visit last year by 
two Soviet officials seeking talks with East 
European refugees about their financial ar
rangements.

Mr. Macphee said investigations had not 
revealed evidence to support the assertion by 
the ‘Australian’ newspaper that there was a 
campaign of terror and extortion against thou
sands of Baltic and East European refugees.

But he called on anyone claiming to have 
such evidence to make it available to the Gov
ernment. Anonymity would be assured and the 
material kept confidential, he said.

Intimidation of Australian citizens or resi
dents and threats of reprisal against relatives 
and friends in the Soviet Union were serious 
accusations, Mr. Macphee said.

If there was any evidence of intimidation 
or extortion, any applications for visas for 
similar visits would be considered “most care
fully,” he said.

In Melbourne, Lithuanian community lead
ers recently said they first received com
plaints in early December that a Soviet official, 
Mrs. Genovaite Valinskiene, had harassed peo
ple.

They said it had been alleged that Mrs. Va
linskiene and two Soviet men would approach 
the widow or relative of a person in the Bal
tic Community who had recently died. The 
three would then “advise” the relative to give 
part of the deceased’s estate to relatives in the 
homeland. Often this would be a payment 
which the Soviets would collect on the spot.

Alternatively, the three would advise on 
how to formulate a will. If such advice was 
resisted, threats were made against relatives 
in the homeland, it had been claimed.

In Canberra recently, Mr. Macphee’s de
partment said two officials of a Soviet govern
ment organization called Iniurcollegia visited 
Australia last December. One, Mrs. G. K. Va
linskiene, is a lawyer employed as the organiza
tion’s representative in Lithuania.

Iniurcollegia deals with deceaseds’ estates. 
The two officials needed to talk to public 
trustees and lawyers in Australia about cases 
they were involved in, Mr. Macphee said.

The officials spent a fortnight in Australia, 
traveling to Melbourne, Sydney, Adelaide and 
Canberra. A consular official acting as an in
terpreter accompanied them.

Mr. Macphee made these details of the visit 
available following an urgent report by his de
partment. A spokesman for the Soviet Embas
sy confirmed the officials had talked with for
mer East Europeans.

The embassy spokesman said the officials 

were helping to secure the estates of dead ex
patriates for their relatives still living in the 
Soviet Union and East Europe.

The Soviet Government taxed estates, but 
the main objective of the visit was to help 
refugees and their relatives, the spokesman 
said. The officials had worked in full accord 
with the laws and practices of the USSR and 
Australia.

Reports that the lawyers were spies were 
made to Mr. Macphee by members of the lo
cal ethnic communities affected. One Mel
bourne man of Baltic origin spoke to Govern
ment authorities, including the Immigration 
Department.

The visas for the visit were issued by Foreign 
Affairs officials in Moscow. They do not con
travene a ban on contacts with the Soviet 
Union imposed by the Government after the 
invasion of Afghanistan. This ban excludes 
only senior officials, and permits low level 
visits for technical purposes.

The president of the Lithuanian-Australian 
Community Association, Mr. Albinas Pocius, 
claimed in Melbourne recently that the Im
migration Department had asked Mrs. Valins
kiene to leave Australia after her activities be
came known.

Mr. Pocius said that by this stage Mrs. Va
linskiene had collected $260,000 and tried to 
leave Australia with the money. Mr. Pocius, 
who said he based his claims on reports in 
Lithuanian community newspapers and from 
direct contact with people in the Baltic com
munity, said the Immigration Department had 
“frozen” $200,000 of this money.

‘The Age’ recently spoke to two Lithuan
ians in Melbourne who met Mrs. Valinskiene 
in Australia.

A 56-year-old man, who is the executor of 
the will of a Lithuanian, said the woman vis
ited him in mid-December to ask about the 
affairs of the estate. She claimed to be rep
resenting a Soviet legal agency, Iniurcollegia, 
in Lithuania, and had left a business card. The 
man said he referred her to his solicitor.

A prominent member of the Lithuanian com
munity in Victoria, Mr. Albinas Žilinskas, said 
he met Mrs. Valinskiene when she paid a so
cial visit to his Cheltenham home in Decem
ber.

Mrs. Valinskiene had arrived with friends 
and introduced herself as a lawyer who worked 
for the Lithuanian Government and was in 
Australia to discuss trust management with 
trustees. Mr. Žilinskas said he became suspi
cious when told that Mrs. Valinskiene was stay
ing at the Melbourne Town House motel, 
which a visiting Lithuanian could not nor
mally afford.

By Stephen Mills in Canberra and 
Richard Guilliatt in Melbourne

To argue with a woman is like going into 
a shower bath with an umbrella over you. 
What good does it doi

Sov/ef Guarantees of Baltic 
Independence — In 1939 ...
A Topical Reminder of the
Value of Soviet Treaties

“. . . The special character of these Mutual 
Assistance Pacts in no way implies any in
terference of the Soviet Union in the affairs 
of Estonia, Latvia, or Lithuania, as some for
eign newspapers are trying to make out. On 
the contrary, all these Pacts of Mutual Assist
ance strictly stipulate the inviolability of the 
sovereignty of the signatory States and the 
principle of non-interference in each other’s 
affairs. These Pacts are based on mutual re
spect for the political, social and economic 
structure of the contracting parties and are 
designed to strengthen the bases for peaceful 
neighbourly cooperation between our peoples. 
We stand for the scrupulous and punctilious 
observance of the Pacts on the basis of com
plete reciprocity, and we declare that all the 
spreading of the nonsense of Sovietizing the 
Baltic countries is only to the interest of our 
common enemies, and all anti-Soviet provoca
teurs.”
(V. Molotov, Foreign Minister of the USSR, 
in his speech of October 31, 1939.)

John Foster Dulles On Molotov Speech
“. . . So spoke the Soviet Foreign Minister 

on October 31, 1939. Scarcely had these pas
sionate and authoritative words been uttered 
when the ‘Sovietization’ which he explained 
got underway. The concluding acts occurred 
about 8 months later when the Soviet Union 
marched its Red armies into the Baltic ter
ritory, set up puppet governments, and caused 
them to apply for admission into the Soviet 
Union, an admission that was graciously grant
ed. Thus, the ‘non-sensical talk’ of the ‘for
eign newspapers’ became a bleak reality.” 
(U.S. Secretary of State John Foster Dulles, 
at Hearings before the Select Committe to 
Investigate the Incorporation of the Baltic 
States into the USSR.
U.S. House of Representatives, 83rd Congress, 
November 30, 1953.) 

“THE “N.Y. TIMES” CONFUSES 
“RUSSIANS” AND “NON-RUSSIANS”

The New York Times continues its merry 
round of omissions and misinformation about 
the non-Russian nationalities of the Soviet 
Union. One typical example was the coverage 
of the tour of the Soviet All-Star basketball 
team. The article by Malcolm Moran (“India
na Loses to Soviets,” November 15, 1982) fo
cused on the Lithuanian Arvydas Sabonis, but 
his nationality was never mentioned. Neither 
was there any indication of the fact that the 
starting Soviet five had three Lithuanians (Sa
bonis, Chomičius, Jovaiša) and one Latvian 
(Valters). No mention either of the Ukrainians 
on the Soviet team. The Soviet coach, Alex
ander Gomelsky, graciously joined this “de
nationalized” effort. When asked in what re
gion Kaunas, Sabonis’ home town, was located, 
he answered: “Basketball country.” The words 
“Soviet” and “Russian” were used interchange
ably in other New York Times dispatches on 
the tour of the Soviet team.

[ELTA, November 1982]

THE BEST WAY to get victory over a be
setting sin is to nip it in the bud.
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GARBĖS PRENUMERATOS

V. Alantas. Detroit, MI
Rasa Andrews, Vacaville, CA
P. Aras, Santa Monica, CA 
Br. Aušrotas, Juno Beach, FL.
V. F. Backus, San Gabriel, CA 
Rev. Dr. Bašinskas, Australija 
Leo Bagdonas, Santa Cruz, CA.
J. Bagdonas, Woodhaven, N.Y.
G. Balanda, Warren, MI
Ed. Balceris, Sta. Monica, CA
Inž. Peter Baltran,
L. Baltrėnas, Los Angeles, CA
V. Barkus, Omaha, Nebraska
V. Beleckas, Sunny Hills, FL
John W. Bernotavicz, Barrington,
D. Brazdžionis, Los Angeles, CA 
Juozas Briedis,

West Bloomfield, MI
R. A. Bužėnas, Los Angeles, CA 
Inž. V. Čekanauskas, garbės kon

sulas, Los Angeles, CA
Dr. A. L. Čepulis, 

Willoughby, OH
Rev. V. M. Cuouras, Providence, 

Rhode Island
John Čiurlionis, PA
Rev. M. Čyvas, Albany, N.Y.
Stasys Daugėla, Santa Monica, CA 
Dr. A. M. Devenis,

Long Beach, CA
A. Devenienė, Santa Monica, CA 
Vysk. A. Deksnys, Vokietija
Inž. Algis Didžiulis, Bogota, Co

lumbia
A. Dičius, Santa Monica, CA 
Vincas Dovydaitis,

San Clemente, CA
Rev. A. Dranginis, Baltimore, MD 
P. Duda, Chicago, IL
J. Dženkaitis, Glendale, CA
East Cambridge Branch

Library, MA
A. Galdikas, Brentwood, CA
Bronė Gajauskienė,

Santa Monica, CA
P. Gauronskas, Santa Monica, CA 
Inž. Br. Galinis, Norwell, MA
J. Girevičius, Ont., Canada
P. Gruodis, Chicago, IL
Paul Gylys, Olympia, WA
Inž. Algis Jonynas, Pacific Pali

sades, CA
E. ir L. Jarašiūnai,

Santa Monica, CA
E. Jonušas, Omaha, Nebraska
J. P. Kairys. Brocton, MA
P. Karosas, New Britain, CT 
Kazys Karuža, Los Angeles, CA
H. V. Kulber, Brooklyn, N.Y. 
Dr. Šarūnas Karuža,

Los Angeles, CA
St. Keterauskas, Los Angeles, CA 
Mrs. Isab. Kirk,

San Leandro, CA
Dr. Alf. Kontvis, CA
Msgr. J. Kučingis,

Los Angeles, CA
J. Kutra, Santa Monica, CA
S. ir J. Kvečas, Santa Monica, CA
E. Legnikas, Hamilton, Ont., Ca

nada
J. Levickas, Palos Park, IL
M. M. Lietuvnikas, Orlando, FL 
Dr. V. McCIeris, Livonia, MI

F. Masaitis, La Mirada, CA
B. Maskeliūnas, Toronto,
Inž. Vacį. Mažeika, Park Ridge, IL 
Inž. A. ir L. Mažeikos,

Marina del Rey, CA
A. Mažulis, Santa Monica, CA 
Ign. Medziukas, Los Angeles, CA
A. Milius, Santa Monica, CA
A. Musteikis, Fallon, NE
M. L. Namikai, M.D. Glendora 

Calif.
A. Naudžiūnas, Boston, MA 
Kun. Th. Palis, Pittsburg, CA 
Rev. V. Pavalkis, Milpitas, CA 
Vladas Pažiūra, Anaheim, CA
F. Petrauskas, Syracuse, N.Y.
J. Petrikonis, M.D., Woodbine, IA
J. Petronis, Los Angeles, CA
E. Pikelis, Chicago, IL 
P. Pranis, Vista, CA 
Rev. A. Račkauskas,

Brooklyn, N.Y.
RFE-RL Inc., N.Y.
Inž. Juoz. Rasys, Cambridge, MA 
Rev. Dr. P. Ragažinskas,

Central, N.M.
G. W. Radvenis, 1326 McCollum 

St., L.A., CA
Kun. V. Radvina,

Clover Valley, CA
A. Rugys, Lantana, FL
Inž. A. J. Rudis, Blue Island, IL 
V. Raulinaitis, M.D.

Santa Monica, CA
K. R. 'Razauskas,

Dearborn Heights, MI
J. V. Roland, San Francisco, CA 
Kun. Paul Sabutis,

Waterbury, CT.
O. C. Šadeika,

Farmington Hills, MI 
Petras Sakas, Los Angeles, CA 
J. B. Sabai, Cleveland, OH 
M. Šarauskas, Winnipeg, Canada 
Wm. R. Savage, Reno, Nevada
A. Sinkys, Santa Monica, CA 
E. ir J. Sinkiai,
Dr. J. Skirgaudas, La Jolla, CA
Dr. V. Skirgaila, Rancho Palos 

Verdes, CA
Dr. Paul Švarcas, Mascoutah, IL 
Rev. E. Statkus,

Grand Rapids, MI
S. Sližys, Dearborn Hts„ MI 
Dr. D. Surantas, Rockford, Ill.
J. Švedas, Cicero, IL
Inž. J. Talandis,
V. Tamošiūnas, Detroit, MI
B. Tiskus, Collinsville, IL
K. Trečiokas, N.J.
Rev. L Urbonas, Gary, IN
V. Urbonas, St. Petersburg Beach, 
S. P. Vaičaitis, PA
K. Vanagas, Vancouver, B.C., 
Inž. V. Vidugiris,

Palos Verdes, CA
V. Urbaitis, Mayfield Hts., OH
A. Vakselis, Richmond Hills, N.Y.
Dr. J. K. Valiūnas, New Rochelle, 

New York
Juozas Vitėnas, Washington, D.C.

AUKOS
Aukos po $70—
A. Didžiulis, Colombia-Bogota 
Po $2-4— Dr. A. Kontvis
Aukos po $20—

O. Č. Šadeika, Msgr. Kučingis
V. Backus, P. Gylys
Aukos po $14—

Ing. Medziukas
Aukos po $10—
J. Salys, H. Fasinis, A. J. Rudis, 
Rev. Ign. Urbonas, Lietuvių Fon
das, Chicago, St. Jankauskas 
Aukos po $5—
St. Augonis, A. Diržys, E. Micke- 
liūnas, M. Valiukėnas, A. Čepulis, 

PRAŠOME!—
Pagal savo išgales aukoti TAUTOS FONDUI

savo uždaviniams vykdyti Lietuvos Laisvės Iždui—laisvajai Lietuvai pa
dėti atsistatyti, 6-šiomis kalbomis ELTOS informacijoms leisti, radijo 
transliacijoms į okupuotą Lietuvą finansuoti ir politiniams kaliniam* 
gelbėti.
Nepamirškite tam tikrą procentą ir savo testamente įrašyti:

Non-profit, Tax Exempt Corporation
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION

P.O. Box 21073, Woodhaven, NY 11421

DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE
PUIKI DOVANA 1982 METŲ KALĖDOMS 

Siuntinys No. 1 — 1982
1 pora geriausių ’’Levi” denim jeans; 1 pora ’’Wrangler” velveto 
jeans; 3 metrai geriausio šilkinio aksomo suknelei; 3 metrai vilnonės 
eilutei medžiagos su įrašu ’’All Wool Made in England”; 1 komplektas 
vyriškų arba moteriškų žieminių apatinių rūbų; 1 sv. geriausių mo
hair vilnonių siūlų; vilnonė arba šilkinė suknelei medžiaga.
Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu ............................$400.00

Į šį siuntinį dar galime dadėti 7 svarus įvairių prekių: medžiagos 
galima dadėti 4 m. ir dirbtinio minko kailio 3 m.

Z. JURAS
11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England 

Tel.: 01 460 2592

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina su muitu):
Avikailiai %, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, dirb
tinio kailio pamušas, gražus kalnierius, sveria 5 sv.................. $220.00
Dirbtinio minko kailis paltui, De-lux, sveria 5 sv..................  100.00
Pigesnis minko kailis paltui ........................................................ 88.OC
Jeans, rumbuoto velveto ............................................................ 42.00
Vyriškas arba moteriškas megstinis............................................ 44.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė .................................................... 12.00
Telescopic lietsargis .................................................................... 12.00
Vyriški arba moteriški pusbačiai ........................................   44.00
Puiki suknelei medžiaga ............................................................ 40.00
Šilkinio velveto medžiaga suknelei, 3 m................................... 66.00
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, 3 m.................. 80.00
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m...................................... 66.00
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m...................................... 80.00
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m.................................. 100.00
Šie produktai galima siųsti su rūbais: ’A sv. arbatos—$4.00, % sv. 
nescafes—$6.00, 1 sv. pupelių kavos—$7.00, 1 sv. šokolado—$7.00, 
40 cigarečių—$5.00
Sudarant siuntini savo nuožiūra reikia pridėti persiuntimui $52.00 
Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, tarpininkaujame 
išsirūpinant Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, persiunčiame 
patikimus į Lietuvą prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & C0.

B. Čižikas, A. P. Česnulis, W. C. 
Pūras, A. Braškys, P. Bielskus, G. 
Penney, kun. A. Babonas, J. Vi
tėnas, Rev. M. Kirkilas, K. Bač- 
kauskas, A. Alčiauskas, K. Ber- 
tašius, G. W. Radvenis 
Inž. B. Galinis
Aukos po $4—
P. Gasparonis, J. Mikalonis

E. Legnikas, P. Kausteklis, A. 
Tamošaitienė, J. Venckus, P. 
Gruodis, V. J. Barkus, St. Baniu
lis, V. Petrauskas, M. Januška, 
P. Uknes.

Labai ačiū už parėmimą L.D. 
žurnalo.

—A. Skirius, leidėjas



LIETUVIU DIENŲ 

Žurnalo ir knygų 

PLATINTOJAI
J. A. V-se

Brooklyn, N.Y. — "Darbininką" adm-Įa.
So. Boston, Mass. — S Minkus
Chicago, Illinois — Balys Brazdžionis
'Gifts International,' 'Parama'
'Marginiai'
Cleveland Ohio — J. Žilionis
Detroit, Mich. — St. Anthony's Parish

Library
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas
Putnam, Conn — Immaculate Conception

Convent
Rochester, N.Y. — A. Sabalis
Waterbury, Conn. — "Spauda"
Woodhaven, N.Y. — "Romuva"

AUSTRALIJOJE

Adelaide, Edwardstown — A. Kubilius
Melbourne-St. Kilda — F. Sodaitis
Syndney — Kun. P. Butkus
Glen Osmond, S.A.
Mirren, SA. — J. Rupinskas

KANADOJE

London, Ont. — A. Puteris
Toronto, Ont. — V. Aušrotas, A. Kuolas,

St. P raka pas
Montreal, Que. — P. Rudinskas (Parish

Library)

AMERIKOS BALSAS
(VOICE OF AMERICA)

Kasdien po pusvalandį Vašingtono laiku 
11:00 a.m. ir 1:00 p.m. vasaros laiku 
(arba 10:00 a.m. ir 12:00 noon žiemos 
laiku), 20, 25, 30 ir 50 metry trumpo
siomis bangomis.

ICA—VOIVE OF AMERICA 

Lithuanian Service 
Washington, D.C. 20547

THE BATTLE OF GRUNWALD

Liberal English translation with 
prologue and epilogue by J. J. 
Bielskis. From the adapted Lithu
anian version of the original in 
Russian by Ivan K. Sokolnikov. 
An Historical novel of the Battle 
in 1410 with the Teutonic Knights. 
160 p.p. and XXXI footnotes. Los 
Angeles, 1963.

Price—$3.00. Hard Cover $4.00 
plus $1.00 postage

LIETUVIŲ DIENOS 
4364 Sunset Blvd.

Los Angeles, CA 90029
(213) 664-2919

LIETUVIU RADIJO PROGRAMOS,
kurios bendradarbiauja su "Lietuvių Dienomis"

LOS ANGELES, CALIF.
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ RADIJAS 

LITHUANIAN MELODIES 
Stotis KTYM, banga 1460 AM 
Šeštadieniais 12:30-1:00 p.p.

Programy Koordinatorius

HENRIKAS BAJALIS 
207 N. Windsor Blvd.

Los Angeles, CA 90004
Tel- (213) 467-6467

BALTIMORE, MD.
"RADIJO PROGRAMA LIETUVIAMS"

Girdima Marylande ir Washington, D.C. 
Sekmadieniais 10-11 vai. ryto 
per AM radijo stotį WITH—123

Programos vedėjai: Albertas Juškus
4515 Wilmslow Rd., Baltimore, Md. 21210 

Tel.: 366-4515
Kęstutis Laskauskas, 1312 Birch Ave.

Baltimore, Md. 21227 Tel.: 242-1779

BOSTON, MASS.
Lietuvių Radijo valanda 

LAISVĖS VARPAS
Sekmadieniais

9:00-10:00 ryto iš WCAV-FM 98 
12:10-1:00 vai. 1460 AM iŠ WBET

Petras Viščinis, vedėjas
173 Arthur St., Brockton, Mass. 02402

Telefonas: (617) 586-7209

LIETUVIŲ RADIJO KORP. PROGRAMA
Seniausia liet- radijo programa Naujojoje
Anglijoje, veikianti nuo 1934 m. bal. m.
vedama Stepono ir Valentinos Minkų.
girdima sekmadieniais 8:00 iki 8:45 ryto

Boston, Mass.—WLYN—1360
Programoje: pasaul. žirny santrauka, mu
zika, dainos ir Magdutės pasaka.
Taipgi pas mus gaunamas "L.D." žur
nalas, ir didelis pasirinkimas lietuvišky 
knygy, plokšteliy ir lietuvišky suveniry

502 E. Broadway, So. Boston, MA 02127 
Telefonas: 268-0489

CHICAGO, ILL.
Sophie Barčus Raidijo Šeima

7 Programos savaitėje
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo

8:30 vai. ryto ik 9:30 vai. ryto
Visos programos iš WOPA 1490 kc AM

Programos vedėja Aldona Daukus-Barcus
Transliuojama iš nuosavos studijos 

WOPA, 1490 AM banga
7159 S- Maplewood, Chicago, IL 60629 

Tel.: 778-1543

LIETUVOS AIDAI
Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio 

8:30 vai. vakaro
Visos laidos iš tos pačios stoties

WCEV 1450 AM banga
Vede KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

2646 W. 71 st St., Chicago, IL 60629
Phone 778-5374

ST. PETERSBURG, FLA. 
“Lietuvos Aidų” programa 

kas šeštadienį 12:30 p.p.
1110 AM banga, WTIS stotis 

Veda Kazė Brazdžionytė
Rašyti: 2646 W. 71 St., Chicago, III. 60629 

Telefonas 312-778-5374
Atstovas St. Petersburge—K. Kleiva 

Telef.: 360-1479

CLEVELAND, OHIO
LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA

TĖVYNES GARSAI
įsteigta 1949

Girdimi sekmadieniais 8-9 vai. ryto 
WZZP, FM 106.5 mc

Vedėjas—Juozas Stempužis 
4249 Lambert Rd., Cleveland, Ohio 44121 

Telefonas (216) 382-9268

DETROIT, MICH.
Lietuviškas Balsas-Lithuanian Voice 

WCAR—1090 AM BANGA LIVONIA 
Sekmadieniais 8:30 iki 9:00 vai- ryto 
Visais programos reikalais kreiptis: 

KAZYS GOGELIS
13436 Garfield, Detroit, Ml 48239

Telef. 535-6683

LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ RADIJO VALANDA 
1011 W. Huron, Pontac, Ml 48054

WPON—1460 AM
Pirmadienį nuo 3-4 p.p, trečiadienį nuo 

12-1 p-p., panktadienį nuo 6-7 v. v.
Programos ved. Algis Zaparackas 

4120 Yorba Linda Dr., Royal Oak, Ml 
48072. Tel- 549-1982. Albertas Misinas, 

2843 Woodmere, Detroit, Ml 48209 
tel. 841-3026

HARTFORD, CONN.
“TĖVYNĖS GARSAI”

Connecticut vist. liet, kultūrinė valandėlė
WRYM—840 AM

Kiekv. sekmadienį 4:30-5:30 vai. p.p.
Programos vedėjas A Dragūnevičius

Pranešėjai:
Zita Dapkienė, Alfonsas Dzikas ir 

Lionginas Kapeckas
273 Victoria Rd., Hartford, CT 06114 

Telefonas: CH 9-4502

NEW YORK - NEW JERSEY
"LIETUVOS ATSIMINIMŲ" radijo valanda 

girdima kas penkt. iš WEVD stoties
New Yorke, nuo 10-11 v-v.,

97.9 FM banga
Taip pat klausykite "Music of Lithuania" 
programos kas treč- nuo 6:05 iki 7:00 

vai. vak. iš Seton Hall Universiteto 
stoties 89:5 FM — WSOU

Direktorius—Dr. Jokūbas J. Stukas
234 Sunlit Dr-, Watchung, N.J. 07060 

Tel. (201) 753-5636

“LAISVĖS ŽIBURYS”
Girdima kiekvieną sekmadienį nuo 9 iki
10 v. ryto is WHBI stoties 105.9 FM banga

ROMAS KEZYS
917-25 54th Ave., Bayside, N-Y. 11364

Telefonas: (212) 229-9134

PITTSBURGH, PA.
The First Lithuanian Radio Program in 

Pittsburgh, Pennsylvania
Pittsburgh, PA — WPIT-730 kc. 
sekmadieniais 12:30-1:00 p.m.

Programos vedėjai:
Povilas ir Gertruda Dargiai

Visais reikalais kreiptis:
2040 Spring Hill Rd.. Pittsburgh, PA 15243

HOT SPRINGS, ARK.

LIETUVIŠKA RADIJO PROGRAM/ 
“LEISKIT J TĖVYNĘ” 
Lithuanian Broadcasting SPA

Kiekvieną mėnesio antrą ir trečią 
sekmadienį nuo 9:30 iki 10:00 ryto 

iŠ radijo stoties KGUS—FM 97-5 banga 
Programos vedėja Salomėja Smaišienė 

204 Hilltop Dr., Hot Springs, Ark. 71901 
Telefonas (501) 321-9641

ROCHESTER, N.Y.
DAINOS AIDAS

Sekmadieniais 9:00 iki 9:30 vai. iš ryto 
Stotis: WXXI-FM 91.5 mc 

Išlaiko Lietuviy Radijo Klubas
Klubo valdyba: Al Gečas, pirm-, R. Kirš- 
teinas, vicepirm., J. Krokytė, sekr.. Rūta 

llgūnaitė, ižd., L. Laukaitienė, narė.
320 Durnan St., Rochester, N.Y. 14621

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Bendruomenės radijo valanda 

"LIETUVOS PRISIMINIMAI"
Sekmadieniais nuo 8:00 iki 8:45 v. ryto 

WWCO—1240 — AM 
Vedėjas: ANTANAS PALIULIS 

33 Chipman St., Waterbury, CT 06708
PZ81-9SZ (COZ)

MONTREAL, CANADA

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS
Kiekvieną trečiadienį nuo 11 vai. 30 min. 

CFMB stotis—Banga 1410 
Programos vedėjas L. Stankevičius 

1053 Cr- Albanel, Duvemey, P.Q. Canada 
Telefonas: 669-8834

TORONTO, ONT., CANADA

TĖVYNĖS PRISIMINIMAI

Sekmadieniais 1:30-2:00 po piety 
Visos programos transliuojamos iš 

Toronto stoties CHIN, banga 101 FM 
Programos vedėjas Jonas R. Simanavičius 

614 Tedwyn Dr. 
Mississauga, Ont., Canada 

L5A IK2 
Tel.: (416) 275-3134

ROMA, ITALIA 
ROMOS RADIJAS

Transliuojama kasdien nuo 20 vai- 50 min. 
iki 21 vai. 10 min. Vidurio Europos laiku 

41.15 ir 50.34 metry bangomis
Vedėjas Dr. J. Gailius

Circonvallazione NOMENTANA 162

VATIKANAS, ITALIA

Pragrama transliuojama 8 kartus savaitėje 
Sekmad. rytais 10:30-11:00 Lietuvos laiku 
ir kiekv. vak. 20:15-20:30 Lietuvos laiku

Bangos: 31, 25, 19 ir 196 metry
Vedėjas: Kun. Dr. V. Kaziūnas

Adresas: Sežione Lituana, Stazione Radio 
CITTA DEL VATICANO

Prašome atnaujinti 
’’Lietuvių Dienų” prenumeratų 
1983 metams.

Prenumeratos kaina: 
JAV — $20.00

Kanados Doleriais — $25.00
Adresas:
LIETUVIŲ DIENOS 
4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, CA 90029


	00000330 00000001
	00000330 00000002
	00000330 00000003
	00000330 00000004
	00000330 00000005
	00000330 00000006
	00000330 00000007
	00000330 00000008
	00000330 00000009
	00000330 00000010
	00000330 00000011
	00000330 00000012
	00000330 00000013
	00000330 00000014
	00000330 00000015
	00000330 00000016
	00000330 00000017
	00000330 00000018
	00000330 00000019
	00000330 00000020
	00000330 00000021
	00000330 00000022
	00000330 00000023
	00000330 00000024

