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FRONT COVER

BRONYS RAILA
Bronys Raila is considered by many to be the 

most popular, most renowned, and most con
troversial Lithuanian journalist/publicist.

Raila was born in 1909 in Rozalimas, Cen
tral Lithuania. He attended and graduated from 
high school in Panevezys. After studying 
literature at the University in Kaunas, he went 
to France where he studied international law, 
politics, economics, and diplomatic relations. 
After returning to Lithuania, he worked at 
Lithuania’s radio station as a political analyst 
and commentator.

In 1940, after Russians occupied Lithuania, 
Raila and his wife fled to the West. In 1949 
they settled in New York where he worked on 
the editorial board for the weekly newspaper 
Vienybe, and was a member of the editorial 
staff and a contributor to the magazine 
Santarvė.

After moving to Los Angeles, he made his 
living as a manual laborer. Nevertheless, he did 
not neglect his journalistic pen and contributed 
prolifically to Lithuanian newspapers and 
magazines. He also distinguished himself as a 
public speaker.

In 1960 he started to collect and publish his 
various articles/writings, which were scattered 
in various periodicals. Over 24 years he 
published 12 books. The headings to his articles 
alone would take up most of this article.

Raila writes on varied subjects: literature, 
culture, and the activities of Lithuanian com
munities. He airs and discusses controversial 
political and communal activities, but he is at 
his best when he turns his pen against the cur
rent occupiers of Lithuania, the Soviet 
bureaucrats, who are repressing the cultural 
spirit and the longing for freedom and self
expression of the Lithuanian people. Lately, he 
distinguishes himself with his speeches over 
Radio Free Europe.

Besides being a journalist, he is also a literary 
author, having published several short stories 
and a book of poetry. Raila is aware of style 
in his writing, and therefore his works are 
closer to literary art than just dry journalism.

B. Raila has received an award from Lithua
nian Community (Lietuvių Bendruomenė) for 
his journalistic work.

Last fall, his 13th book, the third compila
tion of his speeches, “To Lithuania,” came off 
the press. An interview is being printed in L.D. 
magazine to celebrate the occasion.

Cover photo by P. Gasparonis.

Lietuviškai B. Railos biografija ir iliustruotas 
pasikalbėjimas spausdinamas 4-7 puslapiuose.
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Vaizdas iš P. Jurkaus literatūros ir meno šventės Kultūros Židinyje, Brooklyne, 
šių metų rugsėjo 13 d. Ant stalo—P. Jurkaus iliustruotos knygos, ant 
sienos—jo piešti paveikslai, kurių buvo išstatyta daugiau kaip 100.

At ceremonies honoring author and illustrator Paul Jurkus at the Brooklyn 
Lithuanian Cultural Center on August 15, 1986. A collection of some 100 dif
ferent books that bear his illustrations.

SMŪGIS TIESIAI I VEIDĄ
(Kaip vergiama tautos kalba)

Nuogas ir vienas iš būdingiausių rusifikaci
jos užmojų pavyzdys mūsų tarybinėje spaudo
je galėtų būti Paminklų apsaugos ir kraštotyros 
draugijos prieglobstyje paruošiamas leidinys 
“Mūsų kalba.” Papildomai dar pasakyta, kad 
leidinį globoja ir “šefuoja” Lietuvos aukštojo 
ir viduriniojo mokslo ministerija ir Vilniaus 
valstybinis (Kapsuko!) universitetas.

Taigi žurnalą dera laikyti valstybinės minties 
autoritetingu reiškėju. Jo pirmasis 1984 metų 
numeris specialiai buvo paskirtas rusistų 
sąjūdžiui Lietuvoje pavaizduoti ir rusų kalbos 
reikšmingurpui iškelti. Tam reikalui įdėti net 
penki vedamieji rašiniai.

Pats pirmasis—Svetlanos Steponavičenės, 
kuri, kaip kitoj vietoj patikslinama, yra Vilniaus 
universiteto rusų kalbos katedros docentė ir 
rusų laidų per televiziją organizatorė, ir kurios 
mergautinė pavardė yra Nedeliajeva. Matyt, už 
lietuvio ištekėjusi panelė.

Ponia docentė šovinistiškiausiai čia dėsto, 
kad rusų kalba yra “tautų bendravimo ir ben
dradarbiavimo kalba” ir “viena iš labiausiai 
išplėtotų pasaulio kalbų.” Tas netiesa, jei 
nepamiršim pvz. kiniečių, indų ir net anglų 
kalbų. Toliau mokslininkė dar naiviau aiškina. 

kad rusų kalba yra literatūrinė, kodifikuota, 
gerai išnagrinėta, kad ioie sukauota 
“maksimalinė bendravimo patirtis” (!). ir kad 

josios rašyba nuosekli: kirilinę slavų ortografija 
jau vartoja apie 60 pasaulio kalbų. Be abejo, 
čia įskaitomos ir pavergtosios tautelės Azijo
je, kuriom Kremlius primetė kirilicą, ir jei carui 
būtų pavykę dar ir lietuvius prie tos ortografi
jos pripratinti, tai Svetlana būtų galėjusi 
pranešti, jog kirilicą jau vartoja 61 kalba . . .

Bet svarbiausia, kad rusų kalba dabai 
sovietuose vis dažniau vadinama “antroji gim
toji kalba” (!). Ar čia nebus tik pats 
šovinistiškiausias imperialistinis absurdas? Juk 
pvz. pabaltietės motinos, ir ne jos vienos, savo 
gimusių kūdikių nepradeda iškart mokyti dvieju 
“gimtųjų kalbų.” Net kai dabar rusų kalba 
įvedama ir vaikų darželiuose, ji nėra ir negali 
būti kažkokia dar viena “gimtoji kalba.” Dargi 
carinės priespaudos laikais negirdėdavom tokių 
nesąmonių, kaip štai išgirstam draugės docentės 
Svetlanos “kalbotyroje ...”

Kituose šio sąsiuvinio straipsniuose jau 
lietuviai autoriai, deja, dauguma moterys, 
graudžiai galinėjosi su rusinimo ir rusybės pro
blemom. Elzė Galnaitytė “istoriškai” įrodo. 

kad dabar Vilniaus universitetas ir kitos 
aukštosios mokyklos paverčiamos “pagrin
diniais rusistikos centrais” . . . Lilija 
Sudavičienė tiki, kad rusų kalbai mokyti “pati 
garbingiausia ir kilniausia yra mokytojo pro
fesija, ir kad šiandien toje srityje Lietuvoje dar
buojasi daugiau kaip du tūkstančiai rusistų.”

Jau ! . . Danutė Čepelytė primena, kad 
aukščiausi kompartijos organai Maskvoj ir 
Ministerų taryba jau sudarė sąlygas sėkmingai 
vykdyti Kremliaus nutarimus ir tam reikalui 
Taškente priimtas rusifikacijos rekomendaci
jas, kurias gerai žino ir Vakarų pasaulis.

Toliau Rimantas Sidaravičius (koks gražus 
lietuviškas tautinis vardas!) stengiasi atidengti 
“naujieną,” kaip Lietuvos rašytojam visuomet 
buvusi svarbi rusų kalba. Girdi, tik 
devynioliktame amžiuje “lietuvių raštijos ryšiai 
su rusų literatūra nebuvę našūs” ... Ir koks 
mandagumas! Tik sunkiau išaiškinti, kaip tie 
ryšiai galėjo būti našesni, kad už lietuvišką raštą 
ir žodį rašytojus ir jų skaitytojus paveždavo ligi 
Sibiro. Tik dar žymiai mažesniais kiekiais negu

(Nukelta į 7 pusi.)
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Dialogas su Broniu Raila

Apie meilę iš tolo

Šį rudenį išėjo iš spaudos nauja Bronio Railos knyga “Tave mylėti tegalima iš tolo.’ 
Tai didžiulis rinkinys straipsniu, dialogu su rašytojais, polemikų, “Free Europe’’ radijo 
programose kalbėtų į Lietuva. Rinkinys apima nepaprastai daug temų literatūros, kultūros, 
kalbos ir kt. klausimais. Karštas poleminis tonas, nenuginčijamai nuogi argumentai, daugybę 
sovietiniu paradoksų okupuotos Lietuvos aparačikus, pareigūnus ir pateikūnus rieste riečia 
į ragų. Žurnalistas Bronys Raila kelia ir kedena daugelį sovietinio režimo kvailiausiu realijų, 
paversdamas jas pajuokos objektu, kurias išvilkus įdienos šviesa, subyra kaip pelų maišas. 
B. Raila yra išaugęs į tikra laisvųjų lietuvių tribūna, kuris vienas iš kairės ir dešinės vano
ja apmokamus lojikus, iki šlyštumo nusirašančius savo iš piršto išlaužtais išeivijos dergalais.

Nė viena B. Railos knyga nėra užsigulėjusi leidėjų lentynose. Neabejojame, kad ir 
ši nepaprasto įdomumo, pribloškiančio sąmojo, ir nepralenkiamos polemikos knyga 
bežiūrint bus išgraibstyta ir su nemažesniu dėmesiu skaitoma ir komentuojama, su kokiuo 
ji, kaip uždraustas vaisius, buvo klausoma Lietuvoje.

Ta proga LD bendradarbis aplankė autorių ir Los Angeles miesto Eagle Rock dalyje, 
Coringa Drive atšlaitėje įsikūrusia Railų šeima, ir gražia rugpiūčio popietę užvedė kalba:

LD Bendradarbis: —Lipdamas laiptais 
(nesuskaičiau kiek jų iš viso, gal apie 50? . .) 
prisiminiau ir ėmiau kartot Ad. Jakšto posmą 
“Kasdien lipu į kalną, aukštą, statų . . .” 
Pačiam, Kolega, juk ne kartą kasdien, o gal 
net keletą kartų tenka lipti ‘ ‘į kalną statų ?” Ar 
nepakerta kojų?

Bronys Raila: —Nu, kad ne. Gal dar 
geriau—tas lipimas kojas tik stiprina.

LD B: —Bet užtat koks atlyginimas pasiekus 
viršūnę—visas miestas tau po kojomis . . . Kaip 
Neronui . . .

B.R.: —Kodėl Neronui? Kiekvienam mir
tingajam tas vaizdas gali sužavėt akį. Bet 
palauk, kai naktis išties savo “žvaigždėta 
dangaus skara,” poetiškai sakant, tada 
pamatysi.

LD B.: “Ir kas do naktis, ” anot Maironio. 
Arba anot ano keleivio, nuo kalno žvelgiančio 
į Neapolį: “Pažvelk ir mirk!”

BR: —Kodėl “mirk.” Pažiūrėk ir gyvenk, 
kaip aš gyvenu. Ir dar kaip!

LD B.: —Jeigu ir nevisai čia, bet Los Angeles 
mieste gyveni daugelį metų. Kodėl išsirinkai 
Los Angeles?

BR: Man, kaip skeptikui, dėl sveikesnės 
pusiausvyros atrodė ypač pravartu suartėti su 
angelais. Specialiai nesirinkau Los Angeles. 
Matyt, toks buvo palankus likimas: galėti 
gyventi malonaus klimato, žavingo 
gamtovaizdžio, holivūdiškos atmosferos zono
je. Maždaug kaip Italijoj ar pietų Prancūzijoj— 
kraštuose, kuriuos ypač mėgdavo ir mano 
žmona. Tikiuos, ateinanį šimtmetį čia dar 
gyvens paskutinieji Amerikos lietuviai, susikėlę 
svarbiausieji veikėjai ir įvairių veiksnių 
likučiai. Man labai patikdavo, kad tokią pažiūrą 
tvirtai palaikydavo ir šios mūsų pokario 
lietuviškos salos išugdymo pionierius, mano 
draugas prelatas Jonas Kučingis.

LD: —Kaip čia atsiradai? Kada įsikūrėt?
BR: —Trupučiuką vėliau už Kučingį, bet 

gana seniai. Jeigu pritiktų žodis “įsikurti,” tai 

su visom moterim—žmona Daneta, dukterimis 
Neringa ir Undine—“įsikūrėme” pirmiausia 
Vernon alėjoje 1949 metais, kai vadinamų 
senųjų lietuvių čia buvo vos vienas kitas šimtas, 
o naujųjų, dypukų,—vos kelios dešimtys . . .

Sovietiniai Lietuvos pareigūnai ir jų spauda, 
kai nori būti mandagesni, tai pokario išeivius 
nebe visuomet vadina “pabėgėliais pas 
Hitlerį,” o pradėjo gražiau: “suklaidintais 
lietuviais,” arba ‘‘dėl karo audros 
pasitraukusiais į Vakarus”...

Tokie žodžiai mano šeimai betgi netiko. Nes 
niekad nebuvom suklaidinti nei sovietinės, nei 
nacinės kariaunos. Mes sąmoningai traukėmės 
į Vakarus ligi Berlyno jau nuo 1940 metų 
vasaros, o 1944 metais antrą sykį pasitraukėm 
dar toliau—į Elzasą, iš čia ligi Montpellier 
(pietų Prancūzijoje), paskui atgal Paryžiun, 
kuris viliojo grįžti į čionai praleistus malonius 
prieškarinius laikus, kur teko studijuoti 
politinius mokslus. O 1948 metais vėl tęsėm 
traukimąsi į Vakarus, per Atlantą. Pradžioj į 
New Yorką, gi 1949 metais į pačius “laukinius 
Vakarus,” Kalifornijon.

LD: —Jūsų šeimos ‘ ‘traukintasis ’ ’ į Vakarus 
sudėtingas ir gal ilgesnis už kitų, bet tai 
būdingo lemtis visų mūsų, kurie pasiekėm 
Pacijiką nuo San Diego iki Seattle ir vakarinės 
Kanados. Buvai ir išlikai per tą laiką daugiau 
žurnalistas ir literatas, o net protarpiais itin 
smarkiai politikavęs rezistentas. Kaip tie 
dešimtmečiai atsiliepė žurnalizmo profesijai?

BR: —Perdaug nesiskųsčiau, ypač kai duoną 
su sviestu užsidirbdavau Amerikos pramonėje. 
Sakyčiau, atsiliepė gana teigiamai ir naudingai, 
bet ne savo “profesinėm” aplinkybėm, kurių 
čia nebuvo. Pretenduočiau, kad ir laisvės laikais 
Lietuvoje buvau žurnalistas profesionalas tik 
per aštuonerius metus (1932-1940): spaudoje, 
redakcijose, studijų metais Paryžiuje užsienio 
korespondentu, per penkerius metus Lietuvos 
radijo žurnalistu. Po sovietinės okupacijos iš 
žurnalizmo ar literatūros jau negyvenau, nors 
to darbo laisvalaikiais, net ir bjauriausiom maro 
ir emigracijos aplinkybėm, nebuvau nutraukęs.

Susimąstymas prie rašomosios mašinėlės . . . 
Priešaky E. M. Remarque romanas “Kelias atgal,” 
kurį B. Raila iš vokiečių kalbos išvertė 1930 m.

—Nuotr. V. Aleksandriūno
A pensive moment by the typewriter. At Bronys 
Raila’s elbow is his 1930 Lithuanian translation of 
Erich Maria Remarque's “The Road Back.”

Buvo trumputė išimtis, kai atvykau į New 
Yorką. Čia apie pusmetį dirbau SLA centro 
raštinėje, kaip informacijos ir vėjų propagan
dos vedėjas. Po to, vėl keletą mėnesių, Juozo 
ir Valerijos Tysliavų buvau pakviestas dirbti 
redaktorium “Vienybėje,” kurioje uoliai ben
dradarbiavau dar iš Paryžiaus. Bet dėl man 
neįprasto bosų charakterio, jų ir mano skirtingų 
individualizmų teko su nusivylimu išsiskirti. 
Tada su džiaugsmu ir galutinai“pasitraukiau” 
ko toliausiai į Vakarus, kur vos išlipęs iš 
traukinio Los Angeles stotyje, o tai buvo prieš 
35 metus su viršum, nusprendžiau, kad jeigu 
kada iš Kalifornijos dar iškeliausiu, tai tik į 
Nepriklausomą Lietuvą. Niekur kitur! . . .

LD: —Čia nesunku su patim sutikti. Bet, kaip 
matom, į Lietuvą dar negrįžai ir net kaip 
turistas ten dar nesilankei. Bet nuolat, turbūt 
daugiau už kitus, vis simboliškai keliauji ir 
grįžti į Lietuvą savo straipsniais, knygomis, o 
pastaraisiais metais dar ir kalbomis per radiją. 
Va, ir ši proga mūsų pokalbiui: Čikagoje išėjo 
tų radijo prokalbų jau trečias tomas, šį kartą 
pavadintas neįprastai ir intriguojančiai— 
“Tave mylėti tegalima iš tolo. ” Ką sakytum 
apie grįžimą ir tas dažnas keliones Lietuvon 
radijo bangomis ir “meilę iš tolo?”

BR: —Mielasai, tai visai kitoniški keliai. Ir 
man atsitinka kitoniškai, negu iš “tremties 
vargo” tėvynėn sugrįžusiem, pvz. žurnalistui 
Vytautui Alseikai arba neseniai mano geram 
pažįstamu “žemiečiui” dailininkui Kazimierui 
Zoromskiui, kurį net “Tass’as pašlovino. Su 
nedideliu perdėjimu pasisakysiu, kad 
pasitraukęs į tolimuosius Vakarus, nesijaučiu
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Mažai optimizmo pokario metais. (B. Raila 
Paryžiuje 1946 m. žiemą.)

Little optimism in the post-war years.

iš Lietuvos pasitraukęs. Panašiai, kaip pasisakei 
kolega, kaip lygiai ir mūsų bičiulė Alė Rūta, 
su kuriais turėjau kelis pokalbius per radiją į 
Lietuvą tais klausimais ir viską sudėjau į knygą.

Be abejo, fiziškai ilgiau pabuvoti Lietuvoje, 
laisvai ir nevaržomai, o ne 5 ar 10 dienu, man 
labai reikėtų, būtų malonu ir gal net prasminga. 
Tik aš nuolat kitaip “keliauju” Lietuvon, 
kišuosi į jos reikalus, stengiuos kiek galint 
tiksliau regėti josios buitį, likimą, josios 
nerimus, okupacinius skausmus, šypsenas ir 
svajones, klastotes ir niekšybes, kaip ir 
nuolatinius melus sau ir melavimus mums. Tam 
pažinti neužtenka penkių dienų, tam reikia 
penkių dešimtmečių. Taip, kaip istorikai studi
juoja senosios Graikijos, Romos ar Lietuvos 
praeitį. . . Klausimas labai sudėtingas, keliais 
sakiniais nepaaiškinamas. Galėčiau paminėt vos 
vieną kitą aplinkybę.

L. D.: —Būtų įdomu. Labai prašau.
B.R.: —Nuo 1975 ligi 1985 metų pabaigos, 

kaip freelance rašytojas ir komentatorius, esu 
parašęs ir per Radio Liberty ir Radio Free 
Europe siųstuvus įkalbėjęs tris šimtus su viršum 
prakalbų, visada trumpai, po 5-6 minutes. 
Nepriklausomos Lietuvos valstybiniame 
radiofone aš paruošdavau pranešimus ir 
kalbėdavau po 20 minučių, šešis kartus per 
savaitę, per penkerius metus. Dažniausiai tai 
būdavo dieninės tautinių ir tarptautinių įvykių 
apžvalgos, panaudojant iš laikraščių kitų 
žurnalistų rašinius. Dabar kas kita, daug 
sunkiau: pasikeitė temos ir, svarbiausia, 
aplinkybės. Nuolat tenka galvoti apie tezių 
kokybę ir taktikos keblumus, vystyti naują 
“filosofiją,” kaip laisvas užsienio lietuvis gali 
ir turėtų ne naiviais skiedalais, o kiek galint 
arčiau tikrovės pagrindo kalbėti tautai 
nelaisvėje.

Kaip dalis skaitytojų žino, tų prakalbų per 
dešimtmetį susidarė jau trys storoki tomai: 
“Vaivos rykštė,” “Kitokios Lietuvos il-

Daugiau optimizmo 1965 m. Los Angeles, Coringa 
Drive, savų namų atkalnėje. Apatinė mūro siena 
išmūryta Klemo Galiųno. Viršutinė—B. Railos. 
Augmenys sodinti žmonos Danetos.
More optimism in 1965 in his new home in Los 
Angeles.

gesys” ir dabar, —paskutinysis “Tave mylėti 
tegalima iš tolo.” Pastarasis yra 105 trumpų 
prakalbų ir 11 ilgesnių dialogų rinkinys. 
Pavadinimas ne mano sugalvotas, o pasiskolin
tas iš Kazio Borutos ir Bernardo Brazdžionio 
poetinių pasisakymų sintezės: pirmojo dar 1930 
metais, antrojo—egzodo pradžioj ir dabar. 
Sutiksit, ar ne, bet toks daugelio temų rinkinio 
pavadinimas, mano nuomoene, šį kartą buvo 
teisingas.

Mes. paprasti žmonės, meilę pripažįstam tik 
“iš arti.” Jūs, poetai, dainavot apie “meilę iš 
tolo.” Pasirodo, kad šiuo atveju Lietuvą ir mes 
visi “tegalime mylėti iš tolo.”

LD: —Užsienyje vyresnio amžiaus mūsų in
telektualai, rašytojai, žurnalistai, kurie arčiau 
pažino Nepriklausomybės laikus ir komunizmo 
grėsmę, dabar sparčiai retėja. Toj srity 
pakaitalų labai nedaug. Patsai vienas iš tų 
retėjančių “mohikanų, ’’kaip iš plaukų matom, 
įkopęs irgi į veteranų amžių. Ar patenkintas 
savaisiais rašto darbais? Kaip tatai tektų ver
tinti? Kaip sekasi radijo skrydžiai Lietuvon?

BR: —“Veteraniškumo” priminimas, aišku, 
teisingas, tik gal kiek ir liūdnokas. Tačiau avan
su neverta kankintis, kaip lygiai man nedera 
pačiam spręsti apie savo raštų ar dabar radijo 
žurnalizmo žanro ir jo turinio vertę. Kaip 
minėjau, laisvojo lietuvio žurnalisto, o ir visų 
mūsų politikų bei kultūrininkų kalbėjimai 
tėvynėn ir santykiavimas su tauta, kur politinės 
ir dvasinės laisvės užgniaužtos, yra gerokai 
skirtingas nuo rašymo ir kalbėjimo užsienio 
spaudoje ar per kongresus, —ir, beje, labai 
prašantis nuolatinio atsargumo ir jautrumo. 
Užsienio lietuviai ir Lietuva—ne viskas čia 
gražiai derinasi. Dėl temų pasirinkimo, tezių 
perteikimo metodų, dėl tono, dėl tos visokios 
kultūrpolitinės “filosifijos” man (ir mano 
kolegom) teko ir nuolatos tenka sukti galvas, 
ieškoti, stengtis surasti ko taiklesnį atskambį ir 
stilių, rizikuoti, gal kada ir suklysti ar paslysti.

LD: —Ar patenkintas žurnalisto, ypač radi
jo darbu?

BR: —Atsakysiu aplinkiniais keliais. 
Išplaukdamas Amerikon, dar laive pasižadėjau, 
kad kol išgalėsiu, nesitrauksiu iš lietuviškojo 
žurnalizmo dirvos. Laikraščiai ir knygos 
lietuvių kalba vis tiek yra esmiškai stipriausios 
uolos lietuviškam reikalui, stipresnės negu 
kitakalbė raštija Lietuvos klausimais. Šioji, be 
abejo, taip pat reikalinga ir daugiau mažiau 
naudinga, —bet ji nedaug ką reikštų ateityje, 
jei nebeliktų paties pagrindo: savosios kalbos, 
lietuviškos raštijos ir tautos. . . Taigi 
laisvanorišką įžadą vykdydamas, tebesu 
patenkintas ir laimingas dėl pasirinkimo. 
Amerikoj griebęsis kitokių amatų arba kitaip, 
praktiškiau savo laisvalaikius sunaudodamas, 
būčiau turbūt gerokai buržuaziškiau įsitaisęs 
šiame kapitalizmo krašte. Bet man tatai 
nereiškė Amerikos konstitucijose garantuoto 
“laimės siekimo” . . .

Negalėčiau perdaug dejuoti, ypač kad 
pastarasis dešimtmetis vėl man grąžino beveik 
profesionalinio žurnalisto statusą, dar sykį davė 
progos suartėti su lietuvių kultūros bei 
literatūros temų narpliojimais. Beje, 
nebeužtenka laiko kitam, įprastiniam darbui 
išeivijos spaudoje. Prakalbų paruošimas į 
Lietuvą mane dabar visiškai pavergė. Tai juk 
nuolatinis lietuvių “tarybinės” spaudos ir kai 
kurių knygų skaitymas, lietuvių išeivijos ir kitų 
kraštų spaudos bei knygų sekimas, mūsų 
lietuviškosios, sovietinės, ir pasaulinės politikos 
tėkmių stebėjimas, pokalbiai, diskusijos, 
susitikimai su kolegom, kai kada su labai ver
tingais vietiniais ar ir griežtai sovietiniais, bet 
būdingais gyvaisiais šaltiniais iš “anapus”... 
Ką iš viso to parašau, ką įšneku, tai tik mažas 
iškišulys ledo kalno po vandeniu. O kai taip 
išsiblaškau, tai negaliu užbaigti, net gi dorai 
pradėti vieno kito stambesnio literatūrinio 
užmojo, apie ką seniai svajojau ir tebesvajoju.

LD: —Ar verta tiek stengtis, kai mūsų radi
jo laidų klausymas ten visokeriopai trukdomas ? 
Ar žinote, ir kokie atbalsiai iš Lietuvos ?

BR: —Manau, kad verta, kad ne viskas 
užgniaužiama, kad klausomasi ir vis dėlto 
išgirstama. Štai gautas paskutinis (rugpiūčio 8 
d.)— visiškai autentiškas pranešimas iš

Lengvesnės už žurnalisto plunksną. Ant kelių sėdi 
anūkės Nida ir Gina, savame "patio,” vakarop. 
Lighter than a writer's pen. Granddaughters Nida 
and Gina.
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Architekto Edm. Arbo ir rašytojos Alės Rųtos namų “porčius” gera platforma susitikti kad ir skirtingų 
Amžiaus, žanro bei pažiūrų rašytojams. Čia užfiksuotas vienas toks momentas, Jurgiui Jankui iš 
Rochesterio lankantiš'siTliteratūrine programa Los Angeles. Iš kairės: Bronys Raila, J urgis Jankus, Bern. 
Brazdžionis, Pr. Visvydas, Alė Rūta, Jurgis Gliaųda, Alf. Gricius ir Tomas Venclova.
The patio of the home of Architect Edmundas Arbas and author Alė Rūta is a frequent meeting place 
for visiting members of the literary arts. From left: Bronys Raila, Jurgis Jankus from Rochester, Bernar
das Brazdžionis, Pranas Visvydas, Alė Rūta, Jurgis Gliaudą, Alfonsas Gricius, and Tomas Venclova.:

Lietuvos: “. . . Lietuvoje jūsų knygos yra slap
tai gaunamos, skaitomos ir didžiai vertinamos. 
Klausomės ir jūsų pranešimų per radiją . . 
Tokios žinios man brangiausia paguoda, 
aukščiausias honoraras, balzamas dvasiai. 
Sovietinė spauda praeity mane ir kitus šios 
srities kalbovus ignoruodavo. Dabar sovietinio 
agitpropo atkirčiai ir puolimai labai pastiprėjo. 
Tai irgi honoraras . . .

LD: —Lietuvoj, jaunystėj, rašei eilėraščių, 
net knygą išleidai, žurnaluose buvo atspausta 
keletą novelių. Ar pamiršai literatūrą? Kur 
žadėti ‘ ‘darbo kabinetai, ’ ’ apie kuriuos trum
pai buvo užsiminta viename “Lietuvio 
žurnalisto ’ ’ numeryje ?

BR: —Neužmiršau net ir to, kad porą metų 
Kaune tada mokiausi dainavimo konservatori
joje. Bet kad dabar per maža laiko prie to visko 
sugrįžti. Tik į Lietuva dar vis grįžtu ir grįšiu, 
jei tik sąlygos leis.

Su eilėraščių rašymu atsisveikinau prieš 50 
metų. Kitokis pasisakymo formos man 

artimesnės. Dar mėginau satyras, bet ir čia 
užleidžiu vietą Gustaičiui. Labiausiai norėčiau 
aprašyti savo jaunystės vieno dešimtmečio 
kultūrinius ir literatūrinius verpetus Lietuvoje. 
Iš to laikotarpio nebedaug tėra gyvų mano 
draugų, bendralaikių. Dar gyvas liko tik vienas 
“priešininkas,” (jei taip galim sakyti) ir tas pats 
ligonis. Jei atsitrauksiu nuo radijo ir mūsų 
spaudos, jei Praamžius dar bent porą 
dešimtmečių bus man mielaširdingas, tą 
stambesnį darbelį gal ir atliksiu. O vėliau būtų 
galima grįžti prie novelių ir “kabinetų.” Bet 
tuomet eis jau 2000-ji metai, mūsų eros 
pabaiga, atsiras naujos sukaktys ir, žinoma, 
kitokios temos ...

LD: —Anksčiau energingai, net 
‘ ‘kontroversiškai ’ ’ reiškeisi politinėje veikloje. 
Tam skirtos kelios pirmosios knygos, kaip 
“Versmės ir verpetai,’’ ypač “Dialogas su 

lietuviais.” Vėliau aptilai. Ar tai reiškia dabar 
populiarų poslinkį išeivijoje—“traukimąsi iš 
politikos?”

BR: —Ne, ne visai. Aš iš anos “politikos,” 
tiksliau—rezistencinės srovės nepasitraukiau, 
tik čia dabar viskas kitaip darosi. Nesimaišau 
kokioj politinėj ar partinėj grupėj, o dirbu at
skirai, savarankiškai, nepriklausomai. Laisvam 
žurnalistui taip geriau. Aš dabar elgiuos pagal 
savo “istorijos” dėsnius. Nuo 1940 metų 
birželio 19 dienos mudu su Antanu Valiukėnu, 
anuomet mano artimiausiu dvasiniu draugu, 
pereidami slaptai “žaliąją sieną” iš sovietų 
okupuojamos Lietuvos į Vakarus, rimtai 
aptarėm padėtį ir prisižadėjom veikti Lietuvos 
naudai ne per senąsias politines partijas,o 
daugiau mažiau per nepartines rezistencines 
organizacijas, prie kurių kūrimo svajojom 
prisidėti, ir netrkus prisidėjom. Antanas 
Valiukėnas šią misiją labai ištikimai ir 
herojiškai vykdė, bet po karo, sovietų suimtas, 
žuvo jų kalėjimuose. Tai aš pajutau dar didesnį 
įpareigojimą tęsti tą lemties kelionę—tegu ir 
nelabai sėkmingai, tegu daugeliui pavidalų ir 
planų sužlungant, tegu ir šokčiojant, kaip 
baisiame nelaimių ir tragedijų liūne nuo vieno 
kupsto ant kito, kad tik visiškai tu nepaskęstum. 
Natūralu, kad dalyvavau ne vienos 
rezistencinės organizacijos gimtuvėse, tam 
paaukojau mažne dvejetą dešimtmečių, o taip 
pat jungiausi įkultūrinęs draugijas ar platesnių 
akiračių ideologinius sambūrius. Ar tai būtų 
“nutolimas nuo politikos?” Man rodos, kad 
užsienio sąlygom tik tokia politika ir 
te įmanoma.

LD: —Ar jautiesi patenkintas savo darbu ir 
tos krypties atsiekimais?

BR: —Ir taip ir ne. Kryptys, man rodos, 
buvo ir lieka geros. Bet pasiekimai—ne.

LD:—Dėl to galėčiau tik užjausti, nes tai 

daugelio mūsų optimizmo ir pesimizmo 
sankirčių drama . . .

BR:—Prašau neužjausti, kadangi čia nėra 
nieko išskirtinai tragingo. Sakyčiau, kad 
nusivylimai ir džiaugsmai, optimizmas ir 
pesimizmas, jų nuolatiniai sankirčiai gyvenime 
yra beveik normalus dalykas. Kai buvau ir 
jaučiaus jaunas—maždaug ligi 40, net 50 metų 
amžiaus, —tai vis nusivildavau beveik visais 
seniais ar senesniais už save. Kai šiandien 
neišvengiamai toks tapau, ne mažiau ėmiau 
nusivilti jaunaisiais, ypač jaunimu. Žinoma, ne 
visais, bet dauguma. Antrą vertus, aiškiau 
matau, kad manimi nusivylę, net kartais 
piktinasi ne vienas veikėjas iš senųjų partijų 
laktų, gi dalis užsienio jaunimas nesidomi mūsų 
raštais, ignoruoja jų turinį ir ten skelbiamas 
idėjas. Jaunoji karta Lietuvoje, bent tautiniu 
atžvilgiu, labai skirtinga nuo išeivijos jaunimą.

Taigi—viskas puikiai išsilygina, tie optimiz
mai ir nusivyimai sklandžiai susibalansuoja. 
Nuo vaikystės esu pripratęs prie 
“kontroversijų,” nepriimdavau ir nepriimu iš 
viršaus jokių dogmų (jeigu pats taip netikiu) ir 
tebegalvoju žurnalistiškai, būtent: kad tokių 
sankirčių atmosfera yra pozityvi, nes jei kuo 
dar sielojamės, džiaugiamės, baramės ar 
stipriai nusiviliam, tai reiškia, kad reaguojam, 
taigi gyvenam, dar mąstom. Cogito, ergo 
sum,—anot Dekarto. Tokia rami, rezignuojan
ti, tolerantiškai nuolaidi yra paskutinė mano 
gyvenimo fazė.

LD:—Netikiu, netikiu, kolega, ir fazė ne 
paskutinė. Greičiausia, čia kaltas toks 
nuostabus sambrėškis, tokia ateinanti 
žvagždėtos nakties ramybė. Ko norėtum 
palinkėti knygos apie “meilę iš tolo“ 
pasirodymo proga: Ar kad ji nebūtų paskutinė? 
Ar geros sveikatos ? Ar sulaukti dar daug, daug.

BR: —Knygai, aišku, sėkmės. O man prašau 
nelinkėti dar daug, daug sveikatingų ir laimingų 
metų, šimto metų, nei visada geros sveikatos, 
nei greito susitikimo išlaisvintame Vilniuje, 
pasisekimo, laimės, kūrybingumo ir panašių 
grožybių, kurių vienos negali ir negalės įvykti, 
o kitos nepriklauso nuo mūsų pastangų ar 
troškimų ... Aš žinau savo ydas. Viena iš jų 
yra kažkoks sunkiai kontroliuojamas, bet

Ak, tos moterys ... Tos pačios pavardės moterų 
giminė: iš k. duktė Neringa, brolienė Marija, žmona 
Daneta, ir duktė Undinė, 1960 m.
From left: daughter Neringa, sister-in-law Marija, 
wife Daneta, and daughter Undinė (1960)
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Bernardas Brazdžionis: —Nei iš kairės, nei iš dešinės nebedaug mudviejų, Brony, 
kolegų rašytojų beliko iš anos kartos, kurioje pradėjom literatūrinį kelią,—tenai 
tik Kostas Korsakas, čia—Antanas Vaičiulaitis . . .
Bronys Raila: —Taigi, laikykimės, Bernardai, nors mus ir skiria “Ideologija”. Tu 
neišgeriantis, aš—neniekinantis to gero daikto ... Bet mudu abu blaiviai žiūrime, 
į dabartinę Lietuvos situaciją ir jos literatūrinį genocidą, varomą komunistų... 
A CONVERSATION—Bernardas Brazdžionis: On the left, on the right, there are 
few colleagues left from those days when we began our literary path. There, 
Kostas Korsakas; here, Antanas Vaičiulaitis.
Bronys Raila: Let us hang on then, even though we are of different ideologies. 
You don’t drink whereas I don’t refuse that good substance. But we both are 
sober observers of the current literary genocide in Lithuania conducted by the 
Communists.

Smūgis tiesiai į veidą
(Atkelta iš 3 pusi.)

Stalino laikais ir vėliau, kada tuos “saitus” 
žymiai pagerino . . .

Galiausiai Rimantas nusuokia dar vieną 
“mokslinę” fantaziją apie tai, kad kai tik 
Lietuva “įstojo” (!) į Tarybų Sąjungą, tas an
trosios (t.y. rusų) kalbos mokėjimas dabar ne 
tik padvigubino, bet ir patrigubino “mūsų 
nacionalinės kultūros tautinį potencialą” (!) Čia 
matematika gal bus kiek per silpna: jei bendrą 
tėvynę su bendra kalba siekiama įkurti nuo 
Palangos ligi Vladivostoko, tai nacionalinės 
kultūros potencialas ne trigubai, o šimteriopai 
galės pakilti . . .

Šiuos graudžius ir absurdiškus postrin
gavimus vaizdžiai papildo “Musų kalbos” an
trojo sąsiuvinio (Nr. 2, 1984) pranešimas, kad 
per praėjusius metus Maskvoj, Leningrade ir 
Vilniuje buvo apgintos šešios lietuvių 
kalbininkų mokslų kandidatų ar daktaro 
disertacijos—visos rusų kalba!

Lietuvių kalbos mokslininkai lietuviai, Zofija 
Babickienė, Vilhelmina Vitkauskienė, Aleksas 
Girdenis, Laima Grumadienė, Adelė 
Valeckienė ir Aleksandras Vanagas savo tezių 
apie lietuvių kalbą nebeturėjo teisės pateikti 
ir ginti savąja kalba . . .

Nejaugi?
Tai okupantų pasityčiojimas iš mūsų aukštųjų 

mokyklų, lietuvių kalbos ir mūsų kultūros.
Tai svetimo nacionalizmo ir šovinizmo 

smūgis tiesiai į veidą. —Br. Raila

Ištrauka iš vėliausio Br. Railos radijo 
prakalbų rinkinio “Tave mylėti tegalima iš 
tolo. ”

palaipsniui stiprėjantis mano kalbos, minčių 
stiliaus ir būdo švelnėjimas, nuotaika nurimimo 
ir atsargumo, kompromisų diplomatija, dargi 
nesipykimas su bendraminčiais...net nebesinori 
pyktis su “priešininkais.” Kažkokia “peaceful 
coexistence,” bet kokia kaina gražaus 
sugyvenimo ir vienybės troškimas, super- 
tolerancija . . .Žurnalistikai žiūrint, tai greičiau 
ydos, ne dorybės. Gal dar galėčiau jų 
išsisaugoti, jeigu man nestigtų ryžto ir drąsos. 
Todėl šia proga prisiminiau didžiosios prancūzų 
revoliucijos įžymų kovotoją Danteną, šaukusi: 
Courage! Drąsos, drąsos ir dar kartą drąsos! 
Būčiau dėkingiausias, jei man jos palinkėtum.

LD:—Kodėl ne?! Vokiečiai sako: 
drąsuoliams priklauso pasaulis. O jų poetas 
Šileris, pačioje jaunystėje parašęs eilėraštį 
prieš jo nekenčiamą monarchą, kitam jaunam 
poetui aiškinosi: Matai, brolau, rašyti apie 
meilę ir apie gamtą pakanka talento ir 
įkvėpimo, bet rašyti apie monarchus reikia dar 
ir drąsos.

Taigi, kolega Brony, drąsos! Mut verloren, 
alles verloren.

Viršum mūsų aukštai gaubė miestą aksominis 
dangus, sidabro taškais išsiuvinėtas, o 
žemai—žiburiai, žiburiai. Prie Danetos 
parengtos aromatiškai garuojančios kavos 
pradėjom kitą kalbą, apie tai, kaip pagyvinti 
“Dailiųjų Menų klubo“ veikimą.

“Tave mylėti tegalima iš tolo,” Bruno Railos saržas, dažytas Edw. Arbo. 
Spalvota grafika.

Graphic by Edw. Arbas
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Antanas Vaičiulaitis

Trys pušys ant Kernuvių kalno

Ant Kernuvių kalno anais laikais, kada mūsų 
tėvai ir seneliai buvo narsūs ir galingi, augo 
siūravo trys pušys, už visus medžius 
aukštesnės.

Tu galėjai eiti per visą dzūkų ir sūduvių 
kraštą, skersai išilgai išbraidyti prūsų ir 
žemaičių girias, o niekur nebūtum matęs tokių 
išlakių kamienų ir tokia garbana žaliuojančių 
viršūnių.

Kalno šlaituose kerojo ąžuolai, klevai ir laz
dynai, pavasariais drebulių žiedai putomis 
dribo, liepos dūzgė lyg bičių aviliai, ir per 
rudenio šalnas šermukšnis raudonomis kekėmis 
Nemunan sviro. Ir vistiek tu nieko akiai 
smagesnio nebūtum radęs už anąsias pušis, 
kurios tau iš aukštybių lingavo ir kurių viršūnėj 
lizdą sakalas sau krovė.

Iriasi upe prekijų laivai, plukdo vyrai sielius 
į tolimas marias, vaikšto medėjas miškų 
glūdumoj, kur tauras gyvena, arba vėl ant ristų 
žirgų joja karaliaus Vytauto pulkai, ir visi jie 
džiūgaudami ir rykaudami sveikina pušis. Ir 
sėda jie nuo žirg ų kiaušydamies, ką jų šakose 
volungės ulb.

O labiausiai mėgo, aukštybėn įkopęs, pušų 
ūksmėje rymoti vaidila Skirmonis, iš visų 
dainių garsiausias.

Eidavo jis per Lietuvos žemę, keliaudavo per 
sodžius ir miestus, dainos žodžiais 
apsakinėdamas tėvynės garbę ir grožį, ir jos 
vyrų žygius į svečias šalis ir į vario vartais 
žibančias pilis.

Pajudinęs kanklių stygą, jis dainavo apie 
mūsų tėvų ir motinėlių dalią, ir ko ilgstis 
mergaitės širdis, kai vakarais ji viena sau 
niūniuoja.

Iš rytų ir vakarų, nuo Vilijos vingrių krantų 
ir nuo Rumbonių kalno, nuo Orijos ežero, nuo 
Vinguros ir Krosnos, ir netgi nuo Trakų pilies, 
kur karaliai gyveno, dideli ir maži keliavo ir, 
po alksniais ir guobomis susėdę, klausėsi Skir- 
monio žodžių.

Ir po jo pirštais stygos čia verkė, tartum 
žmogus, kai širdį jam skauda, čia vėl meiliais 
balsais dūzgeno ir tilo sykiu su medžių ošimu.

Gera čia jam buvo klausytis, ką ąžuolai 
Šnare, smagu buvo žiūrėti į eglynus ir mėlynus 
šilus, kiek akys užmato, ir į Nemuno vagą, kur 
plaukė prekijų laivai.

Taip bėgo dienos ir metai, ir štai atkaukė nuo 
marių audra, arši ir galinga, kokios žiliausi 
seniai nebuvo matę.

Tris dienas ir tris naktis ji draskęs ir niršo, 
griaudama namus, raudama girių medžius, 
skandinama laivus ir blokšdama žemėn 
paukščius, kurie nespėjo pasislėpti.

Sūkuriais užpuldami, audros vėjai ir prie 
kalno lenkė pušis, kol sujudėjo šaknys, lyg 
nagais įsiraususios į žemę.

Ir sušniokštė šakos, lyg rankomis griebdamos 
į dangų, triokštelėjo išlakūs liemenys, ir plyšo 
žemė, paleisdama iš savo guolio šaknis.

Susvyravo ir griuvo pušys viena po kitos, 
susikibusios viršūnių šakomis, lyg glėbiais.

Ir kai jos, taip apsikabinusios, sugulė viena 
šalia kitos, nuščiuvo audra. Tik šilovarniai, 
kurie turėjo savo lizdus pušų drevėse, skraidė 
aplinkui, gūdžiai krankdami, ir suko ratą 
sakalas, į debesį pakilęs.

Tada iš tolimų kelionių grįžo dainius Skir
monis, o sugrįžęs žvelgė į kalną ir savo akimis 
netikėjo.

Ten, kur seniau savo garbiniuotomis 
galvomis pušys siūbavo, dabar niūksojo juoda 
ir apdraskyta kalno viršūnė. Ten atkopęs, jis 
ilgai žiūrėjo į pušis prie savo kojų.

Ir štai gailiai suvirko styga: dainius giedojo 
pastarą giesmę savo medžiams brangiausiems.

O jo žodžiai sklido į vakarus ir rytus, ir 
Nemuno vilnis juos nešė lig marių tolimų.

Ir tarė Skirmonis žmonėms, kurie stovėjo 
pakalnėj:

—Aš to dar neprigyvenau, kad medžiai mirtų 
kaip žmonės, apsikabinę, lyg mylimieji.

Tai pasakęs, jis vėl grįžo prie savo pušų, 
kurios metai iš metų jo sielą gaivino ir guodė, 
ir po kuriomis jis savo posmus dėliojo.

Ir paskui jis dar sykį pasižiūrėjo į 
žaliuojančias girias,—taip toli, kiek akys siekė, 
o tada atvėrė lūpas naujai tėvynės giesmei, jau 
paskutinei.

“Kur baigiasi Balbieriškio kilpa, Nemunas turi gražiausią kampelį—vingį ties Ker nuvėmis ... Kernuvių 
kalnu susižavi kiekvienas, kas ateina per laukus ir staiga pamato po savo kojomis, lyg gilioje bedugnėje, 
plotą vaizdų su sidabrine Nemuno juosta, išrašytą taisyklingais vingiais. Kernuvių šlaitai yra be ginčų 
įdomiausia Birštono apylinkių vieta.”

(Dr. Stp Kolupaila, Nemunas, 152 psl.)
Particularly breathtaking section of the Nemunas river.

Rašytojas Antanas Vaičiulaitis, šiemet Švenčius 
80 metų sukaktį. -Foto B. Maželis
Author Antanas Vaičiulaitis celebrates his 80th bir
thday this year.

Ir štai sudrebėjo dainiaus širdis, sugėlė jo 
sielą skausmai, ir žuvo giesmė tarp pravertų 
lūpų.

Sukniubo Skirmonis ant savo pušų ir jau 
neatsikėlė.

Gentis atėjusi sukrovė iš pušų laužą kalno 
viršūnėj, pasodino jo kūną lyg sostan ir įdavė 
kankles į jo rankas.

Tai padarę, jie įdegė ugnį.
Ir žmonės regėjo, kaip liepsna, plastėdama, 

lyg glostydama žmogų, kilo vis aukštyn ir 
aukštyn, kol uždengė skaistų Skirmonio veidą 
ir kankles, kurias jis rankoje laikė.
1981.III.27
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Vyresnios kartos skaitytojams Antanas 
Vaičiulaitis seniai girdėtas ir gerai atsimenamas 
vardas. Bet jaunesniesiems šis, 80 metų 
sulaukęs autorius gal mažiau girdėtas ir menkai 
težinomas. Tat verta tarti bent keletą žodžių.

Pradėjęs spausdinti eilėraščius 1925 metais, 
Vaičiulaitis su beletristika pasirodė 1926, taigi 
lygiai prieš 60 metų. Tai graži kūrybinė 
sukaktis, kurios proga norisi bent valandėliai 
stabtelti ir atsigręžus atgal pažvelgti į nueitą 
kelią. Sukūręs ir išleidęs daugelį beletristikos 
veikalų, autorius yra išaugęs į vieną stipriausių 
savo kartos beletristų, užsipelniusių klasiko 
vardą. Jo mėgiamiausias žanras yra smulkioji 
pasakojimo forma—pasakojimai, novelės, 
sakmės, legendos (išleido tik vieną romaną); 
keletą romanų yra išvertęs iš prancūzų kalbos.

Kilimo suvalkietis, gimnaziją lankė 
Vilkaviškyje, literatūrą ir pedagogiką studijavo 
Kaune, o studijas gilino prancūzijoje Grenoblio 
ir Sorbonos universitetuose, o 1939 metais 
išvyko į užsienius diplomatinei tarnybai. Karas 
tą darbą sutrukdė. Atvykęs į JAV, mokytojavo 
Marianapolyje, dėstė prancūzų kalbą Scrantono 
un-te, buvo pakviestas į Amerikos Balso radijo 
redaktorium, kurį laiką ėjo AB vedėjo pareigas. 
Išėjęs į pensiją gyvena gražioje savo sodyboje 
prie Washingtono, su žmona Joana išauginęs 
trijų dukterų šeimą, o dabar džiaugiasi abu 
susilaukę jau ir anūkų.

Didžiai išsimokslinęs, persisunkęs Vakarų 
Europos kultūros dvasia, A. Vaičiuliatis yra 
susidaręs autoritetingo literatūros žinovo vardą. 
Jaunuose metuose buvo vienas iš labiausiai 
gynusių priaugančią literatūrą ir jos jaunuosius 
autorius nuo nepagrįstų senojo raugo kritikos 
puolimų.

Iki pat šių dienų išlikęs veiklus ir kūrybingas, 
A. Vaičiulaitis prieš keletą metų išleido 
simpatišką eilėraščių rinkinį, o dabar rengia 
naują beletristikos knygą.

Iš jo beletristikos knygų įsimintini šie vardai: 
Vakaras sargo namely, Vidudienis kaimo 
smuklėje, Pelkių takas, Kur bakūžė samanota, 
Gluosnių daina ir romanas Valentina.

Vaičiulaičio kūrybą lygiai gerai vertina 
kritika iš dešinės ir iš kairės.

Pavyzdžiui keletas ištraukų.
Literatūros istorikas P. Naujokaitis:

“A. Vaičiulaitis yra pasiekęs aukšta stiliaus 
kultūra. Žodįjis valdo taip laisvai ir taip niuan
suotai, kad paprasčiausiomis priemonėmis 
pasiekia didelių grožio dalykų.”
Socialistinis literatūros kritikas K. Korsakas:

“Kai skaitai A. Vaičiulaičio knyga, tai 
daugelyje vietų susidaro įspūdis, lyg skaitytum 
kokį gerai išversta prancūziška romaną ...” 
(K. K. tai laiko neigiamybe, o mums atrodo, 
kad tai labai gerai).
J. Žėkaitė, tarybinė literatūros nagrinėtoja:

“Vaizduodamas nelabai sudėtingas, bet 
pakankamai įvairius savo veikėjų 
pergyvenimus, rašytojas nebuvo socialus, teis
ingiau pasakius, ideologiškai pažangus. Tačiau 
žavėdamasis paprastų žmonių gyvybingumu, 
aktyviu pasipriešinimu skriaudai ir neteisybei, 
jis neretai atrodo, buvo pagautas demokratinių 
nuotaikų, kritinio realizmo etikos.”
Bern. Brazdžionis:

“A. Vaičiulaitis pradėjo (mūsų naujoje 
literatūroje) estetinį realizmų, duodamas 
nepraeinančio grožio dalykų, kurie juo toliau, 
tuo išdidžiau spindi savo menine struktūra, savo 
vaizduojamų sielų, šviesumu ir aukštos kultūros 
stiliumi (gryna kalba, grakšti frazė).

“Su savo pasakomis ir legendomis jis atsisto
ja greta pasaulinės literatūros pasakininkų.

Knygų pasauly
“LEGENDŲ LIEPSNOS’’—poemos. Išleido 

Vilties D-ja 1986 m., atspausta Cleveland, 
Ohio. Dail. —Birutė Vilkutaitytė-Gedviliene. 
Kaina 6 dol.

Petronėlė Orintaitė-Janutienė lietuviui 
skaitytojui gerai pažįstama kaip žymi prozos 
rašytoja, išleidusi ir eilėraščių; vaikams rašiusi 
ir spausdinusi Balės Vaivorytės (anksčiau B. 
Voveraitės) vardu. Jau Nepriklausomoje 
Lietuvoje šios autorės vardas iškilo po dviejų 
psichologinių jos romanų; “Paslėpta žaizda” 
(1934), “Daubiškės inteligentai” (1937).

Išeivijoje P. Orintaitė išleido gausius 
eilėraščių, novelių, apysakų ir legendų 
rinkinius; taip gausių knygelių vaikams—už 
apysakėlę “Viltrakių vaikai” P. Orintaitei buvo 
paskirta Jaunimo literatūros premija (1979). 
Paskiausia jos knyga—“Legendų liepsnos” 
idėjine prasme tiktų suaugusiems ir jaunimui; 
tiktai išeivijos jaunam skaitytojui daugybė šių 
poemų žodžių ir išsireiškimų būtų nesupran
tami. Daugelis sunkiai suprantami ir 
suaugusiems. Autorės kalba tiek turtinga 
sąvokų niuansais, sinonimais (kartais net ir nau
jadarais), kad skaitydamas turi dažnai staptelt 
ir pagalvoti, ka tai reiškia. Iš keliasdešimties 
mano išrinktų paminėsiu bent kelis: vasnoja (tur 
būt, skrenda?), vilnynų (žalių plotų?), gnybtais, 
grumzdžia, liumpuoja, drioskios šėlionės, din- 
dina, skalambija, lamstais ir 1.1.

Gražiai išleistoje kietais viršeliais knygoje 
teksto ne per daug, Popieris labai geras, ir 
poemos—kondensuotos mintimis.

Trys “Legendų liepsnų” skyriai: “Parneškit 
ilgesio žariją’” (Dariaus ir Girėno atminimui, 
24 pusi.); “Vizijų sakmėj” (M. K. 
Čiurlioniui—43 pusi), ir trumputė poema— 
“Žengė broliai” (Miško brolių sesužei).

Jau iš dedikacijų matosi, kokie idealūs šių 
posmų užmojai ir tikslai: prisiminti ir išryškinti 
labai gerbtinus šio šimtmečio lietuvių tautos 
įvykius ir žmones.

Pirmosios poemos ilgame įvade (tarp 9-22 
pusi.) aprašoma lietuvių vargai, minint did
vyrius, mokslininkus, kovūnus, rekrūtus, 
knygnešius . . . Minima ir Amerika. Tik nuo 
23-p čio knygos puslapio suminimi lakūnai 
Darius ir Girėnas, o 27-tame puslapy— 
“Tėvynės ilgesio šauklių lakūnų”—jau 
skeveldros, jų žuvimas . . . Poemos turinys 
nemažai senojo mūsų tikėjimo sąvokų: 
Lizdeika, senolių šventvietė, “O, Viešpatie 
Praamžiau” ”... Sunkią, slegiančią poemos 
turinio nuotaiką autorė vietomis pertraukia 
šauktukais, jausmažodžiais: “Ai, ak, ai
man ...”

Ilgiausioje poemoje, skirtoje didžiajam 
menininkui M. K. Čiurlioniui, jausmažodžių 
dar daugiau: “Dievaži, ak, va, aure, gi, tesie, 
ė, ėgi, ai ajai ...”

“Vizijų sakmėj” dažnai minimi protėviai, 
žygdarbiai. Ikaro narsa.

“Ties aisčių aukurais . . . akylai budės, 
Vaidilų židiniuos ugnį glostys’’ (41 p.)

‘Ąžuolyno alkvietėj Gabija rusena’’ (42 p.)

Anapilis, titanai, žyniai, Rex, kosmos, 
Visata, Perkūnas—tai vis rimtos sąvokos; 
tačiau poemos forma lyg šiltesnė, grakštesnė 
(negu pirmojoj poemoj), lyg su didesniu 
įkvėpimu rašyta.

“Čia kiškis ūkauja, čia voverytė straksi, 
žiogelis čeža, griežlė raiste kvatojas . .

(51 p.)

Kiek primena Antano Baranausko posmus 
“Anykščių šilelyje.” Čia siūlosi kiek ilgesnė 
citata iš 56-to knygos puslapio:

“Kryžius—pranašų naštos skaudi dalia,
Slėpingų Moirų neganda.
Ar paklydėlio pasaulio glebną šerdį
De Profundis skausmo vyzdžiais skrodei?
Dievų ar demonų didybę
Siekei sielon glėbti?

Ar žmogaus dienų dalia klaidi, mirtinga 
Amžių slinktyje atgliaus 
Visatos mislę?”. . .

Mano supratimu, šiais posmais autorė 
mums labiausiai priartina M. K. Čiurlionio 
supratimą:

“Ė, pasauli palaimingas, linksmas!
Tau vasarų gardėsiai, margų vainikų vėri

niai! . . .

Tokios ir panašios eilutės ir nenoromis 
primena ne tik A. Baranauską, bet ir Kristijono 
Donelaičio “Metų” nuotaiką.

Trečiosios poemos—“Žengė broliai”—ir 
pradžioj cituojamai. Augustaitytė-Vaičiūnienė

(“Tai tu būk kaip žuvėdra grakšti, 
rūkuose žibėti papratus”),

ir pačios P. Orintaitės posmai vietomis primena 
Antaną Miškinį . . .

“Tau svajonėj melsta linas rasotas,
Mirga varpos gelsvų vasarojų,
Ir ūauja uosiai pakelėm skaroti,
Žilvičiai ir alksniai mojuoja ...” (88 p.)

Aišku, knygos visuma—idėjų tirštumų, 
gimtinės žemės ilgesingu aprašymu ir kalbos 
žodingumu, turtingumu,—sudaro originalią P. 
Orintaitės kūrybos išraišką.

Knygą malonu paimt į rankas ir dėl 
dailininkės Birutės Vilkutaitytės-Gedvilienės 
patrauklaus viršelio ir dėl Vilties D-jos 
rūpestingo, estetiško spaudos darbo atlikimo.

-A.R.
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Pauliaus Jurkaus kūrybos šventė

MMS/1RIS 
PRIE

IP1RDUF0S

Pirmas beletristikos rinkinys

Viršelį piešė R. Viesulas

Reportažas iliustruotas P. Jurkaus 
knygų viršeliais

Rugsėjo 13-14 dienomis New Yorke, 
Kultūros Židinyje, įvyko Pauliaus Jurkaus 
kūrybos šventė. Šeštadienį, rugsėjo 13 d. 
vakare buvo akademinė dalis, o tą pačia ir ryto
jaus dieną—Kultūros Židinio didžiojoje salėje 
vyko Pauliaus Jurkaus dailės darbų ir knygų 
iliustracijų paroda.

Šventę surengė komitetas, į kurį įėjo daugelis 
vietos organizacijų; komitetui vadovavo Romas 
Kezys, “Laisvės Žiburio” radijo programų 
vedėjas.

Akademinę šventės dalį sudarė: invokacija, 
kuria atliko poetas T. Leonardas Andriekus, 
poetiniu žodžiu kreipdamas dėmesį į kūrėjo 
santykį su Dievu ir su žmogum; apie Pauliaus 
Jurkaus kūrybą, kaip apie nuostabia pasakos 
paukštę, kalbėjo Bern. Brazdžionis, atkviestas 
iš Kalifornijos; ištrauka iš naujausios P. Jurkaus 
knygos “Kai Vilniaus liepos žydi” artistiškai 
paskaitė Vitalis Žukauskas; “Perkūno” choras, 
vadovaujamas Viktoro Ralio, padainavo dvi P. 
Jurkaus žodžiais dainas ir giesmę “Kaip 
grižtančius namo paukščius” (komp. J. 
Štrolios).

Po to buvo vakarienė ir gausybė 
sveikinimų,—sveikino žodžiu ir raštu vietos ir 
apylinkių organizacijos, draugijos, įstaigos ir 
paskiri asmenys.

Gale tarė žodį pats “kaltininkas”—Paulius 
Jurkus, suminėdamas eilę savo biografinių 
bruožų, liečiančių meną ir literatūrą, šviesiai 
ir su meile bei pagarba atsimindamas savo 
motina, kuri buvo vyskupo Valančiaus 
talkininkė platinant lietuviškas knygas.

Rašytojas Paulius Jurkus kalba literatūros 
šventėje, Kultūros židinyje, Brooklyne.
Author-artist Paulius Jurkus addresses those 
gathered to honor him at the Brooklyn Lithuanian 
Cultural Center.

Nešykštėjo pagyrimo žodžių visuomenei, 
kuri taip gausiai susirinko—tą visuomenės gestą 
jis priimąs ne asmeniškai, bet kaip dėmesį mūsų 
menininkų kūrybai, mūsų literatūrai, mūsų 
menininkų kūrybai išeivijoje. Keletas sakinių

Iš P. Jurkaus šventės. Kairėje: kun. V. Pikturna, tėv. Leonardas Andriekus, Povilas Dargis, SLA prezidentas, 
toliau poetė Kotryna Grigaitytė, rašytoja Nelė Mazalaitė-Gabienė, tėv. Kornelijus Bučmys, Darbininko 
redaktorius, Nijolė Baltrulionienė, dail. Daina Jurkutė, rašytojas P. Jurkus. -Nuotr. v. Maželio 

Guests at ceremonies honoring author-artist Paulius Jurkus at the Brooklyn Lithuanian Cultural Center.

Viršelis pieštas autoriaus

teko ir tiems, kurie materialiai praturtėję, 
užmiršta lietuviškus dvasios turtus.

Baigus įspūdingą ir nuoširdų žodį, 
susirinkusieji spontaniškai sustoję pagiedojo 
ilgiausių, sveikatingų ir kūrybingų metų.

Nežinia, kuri lietuvių kolonija JAV-bėse, gal
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Viršelis V. K. Jonyno

tik išskyrus Čikagą, galėtu surengti tokį, 
grandiozinį rašytojo pagerbimą, tokią 
iškilmingą šventę. Didžiulė Židinio salė 
prisirinko pilnutėlė svečių ne tik iš New Yorko 
su plačiomis apylinkėmis, bet ir iš New Jersey, 
Waterburio (apie 15 asmenų), Bostono, 
Washingtono, ir kitų miestų.

Kalboje apie Pauliaus Jurkaus literatūrinę 
kūrybą Bern. Brazdžionis pabrėžė autoriaus 
polinkį į fantaziją ir legendą, kurių šviesoje 
iškyla Žemaičių žemės žmonės, Vilniaus 
istorinės vietovės ir datos ir apskritai 
kūrybingas žmogus; prelegentas iškėlė 
autoriaus poetinį pasakojimo stilių, prilygstantį

Viršelis pieštas autoriaus

geriausiems lietuvių literatūros legendų ir 
sakmių klasikams pasakotojams.

Ne vienas yra buvęs rašytojo amžiaus ar 
kūrybos sukakties pagerbimas, tačiau ši 
Pauliaus Jurkaus šventė, atrodo, bus gausiausia 
dalyviais ir visuomenės bei organizacijų 
dėmesiu, parodyta sveikinimų gausumu, 
šilčiausia pagarbos, padėkos ir meilės 
pareiškimu bei dovanomis (nuo krikščionybės 
sukakties medalio ar aukso plunksnos, 
dailininko paletės, dažų ir teptukų kolekcijos 
iki piniginių sumų).

Šventės dalyvių tarpe galėjai matyti 
rašytojus—Nelę Mazalaitę; Kotryną Grigaitytę, 
Antaną Rimydį, dail. C. Janušą, dail. J. 
Bagdoną, M. Žukauskienę, pianistę A. 
Kepalaitę, muz. V. Strolią, T. T. Žiūraitį, 
SLA, Vliko, Bendruomenės, Kultūros Tarybos, 
Fronto Bičiulių ir kitų organizacijų pirmininkus 
ar atstovus.

Viršelis pieštas autoriaus

Per abi dienas buvo parduota pora dešimčių 
paveikslų, o šeštadienį pobūvio metu “ištirpo” 
daugiau kaip 100 naujausios knygos “Kai 
Vilniaus liepos žydi.’ Knygas energingai 
platino J. Lenktaitis, pats buvęs knygų leidėjas, 
Džiugu konstatuoti tokį konkretų visuomenės 
dėmesį knygai ir dailės menui. (Rep.)

GAUTA PAMINĖTI
Ir Saulėtos ir rūsčios dienos,” Balio 

Gaidžiūno poezija. Išleido Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos parapijos spaustuvė, 
Clevelande, 1986 m. 103 pusi., kaina $6.

“Išėjęs Negrįžti,” Marius Katiliškis 
gyvenime ir Kūryboje. Redagavo Violeta 
Kelertienė, išleido Algimanto Mockaus Knygų 
Leidimo Fondas. Apianka ir knygos meninė 
priežiūra Vytauto O. Virkau, 272 pusi, kietais 
viršeliais. Kaina $10.

KNYGŲ PASAULY
Reikšmingas ‘‘Nidos” knygų 
klubo leidinys

Fabijonas Neveravičius—“Priešai,” raštų 
rinkinys, išleido “Nida” 1986 m. Gaunama 
adresu: “Nida” Press, 2 Ladbroke Gardens, 
London W11 2PT, England, arba ir pas knygų 
platintojus.

Iš tikro, tai pomirtinis raštų rinkinys Fab. 
Neveravičiaus, kuris atsiskyrė su šiuo pasauliu 
prieš penkerių metus Londone, Anglijoj.

Kukli, bet išoriai daili 168 p. knygelė, 
rūpestingai suredaguota; kalbos (korketūros) 
klaidų labai nedaug. Pradžioj—tiksli autoriaus 
biografija, tik nepažymėtas, kas ją parašė; gal 
tas pats asmuo ir redagavo? Leidėjų žodyje 
dėkojama rašytojo našlei—Irenai 
Neveravičienei, kad ji rūpestingai surinkusi 
paliktus rankraščius.

Turinys—jautrus, patriotiškas “Laiškas 
Broliui”; tada—apysakos ‘‘Įteigtas 
susidomėjimas” bei romano “Kilpa” 
fragmentai—abu įdomūs, gaila—tik fragmen
tai. “Praktika,” “Nuostolių surašymas” galėjo 
būti irgi didesnių kūrinių nuotrupos. 
Literatūriškai parašyti ir “Didysis simbolis,” 
“Gabumai” (ironiškas pasakojimas), šmaikšti 
humoreska—“Laikas bėga visą laiką.”

Raštų rinkinio pabaigoje—pjesė “Priešai,” 
iš spaudos draudimo laikų; buvusi vaidinta 
Brooklyne, režisuojant Vitaliui Žukauskui, 
knygos pradžioj atspaustas skelbimas . . . 
Kuriais metais? Tiksliai parašyta vieta, bilietų 
kaina, salės adresas, stambiomis raidėmis— 
laikas: š.m. vasario 23 d., 6 vai. vakaro. Šių 
metų ... O kurių? Tai daugelio lietuvių 
veikėjų, renginių vadovų, bendra klaida, 
tęsiama iki dabar . . . Nežymimi metai, tik— 
“šių metų” . . . Praėjus kiek laiko, niekas 
nebežino, kada, kuriais metais . . .

Fabijono Neveravičiaus raštus malonu 
skaityti. Tai būta gabaus, įdomaus rašytojo, taip 
pat, vertėjo ir žymaus kultūrininko, visuomenės 
veikėjo. Jo istoriniai ir buitiniai romanai: 
“Blaškomos liepsnos”—2 tomai—1936 m, 
“Erškėčiai—1938, “Gulbių sala”—1939-39. 
Novelių rinkiniai: “Palaimintas
juokas”—1938, “Dienovidžio sutemos”— 
1949. Stilius—linkęs į estetinį realizmą, kalba 
sklandi, taisyklinga. Jo vertimai: S. Žeromskio 
“Nuodėmės istorija”—1935, S. Reymonto 
“Kaimiečiai”—1937-8 m. Wallace “Ben 
Huras”—1938, Jalo Kureko “Gripas siaučia 
Napravoje”—1938, L. Tolstojaus “Ana 
Karenina”—1943,—G. Orwellio “Gyvulių 
ūkis”—1952.

Autorius plačiai yra bendradarbiavęs lietuvių 
spaudoje—pavarde ir slapyvardžiais: A. 
Vanagas, G. Pužas, Ž. Bajoras, B. Žemaitis 
ir kt.

“Nidos” knygų leidykla pradžiugina jų 
knygos klubo narius ir kitus skaitytojus retais 
ir svarbiais leidiniais. Jei atsirastų daugiau 
nuolatinių to klubo knygų prenumeratorių, 
pirkėjų, “Nidos” leidykla turėtų dar svarbesnį 
vaidmenį išeivijos raštų pasauly.

Kiekvienas lietuviško rašto gerbėjas, mūsų 
literatūros draugas, turėtų įsidėmėti aukščiau 
minėtą “Nidos” adresą. —Alė Rūta
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Antanas Gustaitis Pinigai

GALVA PRIDERINTA KEPUREI
Ar važiuoji, eini ar skrendi, 
Ar čia ponai, tarnai, ubagai,— 
Nesibaigiančioj žodžių grandy 
Tegirdi: pinigai, pinigai . . .

Iš pirštu rašytų 
kūdikio atsiminimų

Guliu. Liūdžiu pro lopšio virba 
Ir savo ateitį mąstau.
Rods, lai kiti ten kruta, dirba, 
O žįsk sau užkulnį—kas tau?

Deja, ir man ne kartą rūpi
Ne vien, kiek vargo pridariau, 
Ne vien, žaislai, vystykluos upė, 
O ir kas klostos įvairiau.

Antai,—tėvai prie stalo sėdas, 
Žegnojas. Pusryčiaut pradės. 
Ir tėvas:—Reikia man Mercedes! 
Mama:—Ir uodegai budės . . .

Paskui jau žodžiai žodį vaikos 
Strėlėm tarp tėvo ir mamos: 
—Seniai esi kaip kelmas paikas! 
—O tujen—ragana šeimos!

Ir priedo:—Durniau! Kuilio snuki! 
—Pelėda. Višta be galvos!
—O tu arklys! Net žvengt nemoki 
Vagoj visuomenės dirvos!

Po to:—Padvėsk, čigono diege! 
—O tu bučiuokis su žydu— 
Ir duetu balsai suspiegia 
Ligi aukščiausiųjų gaidų:

—Nutilk, prakeiktas politruke!
Navike velnio viduriuos!
—O tu užčiaupki savo rūkę, 
Arba—velniop tave! Skiriuosi

Tada močia jau spiria katę, 
O jai gimdytojas—kriukiu . . . 
Dabar gal būsite supratę.
Kodėl ir aš dažnai verkiu.

Globos namuose
(Natiurmortas)

Žmogau, nejau tas pats tu būsi, 
Kurs mums vaidendavais vadu? 
Valdžios delne—banano pusė, 
Palovėje—Puodukai du . . .

Ir marškiniai atsiraitoję
Berodo ženklą giminės,
Tik lūpos kaip seniau kartoja: 
“Mane dar rupkiai paminės!..

Kas tu esi?

Protu garsėdamas Sokratas 
(Ne filosofine srove) 
Pirmiau, negu dievus supratęs, 
Pažinti ragino save,— 
Dėl to lai būna nebaisu 
Ir mums paklausti: “Kas esu?”

Kūrėjas ?

Gal. Jei ką sukūrei, 
Iš anksto giriamas draugų, 
Galva priderinta kepurei, 
Ir priešų smūgio nebaugu, 
O kad garsėtumei ilgiau, 
Jau nieko nekuri daugiau.

Politikas ?

Jei šunio akys, 
O tarsi zuikis įžvalgus, 
Riebėjęs, lojęs, ėdęs, lakęs 
Iš trijų duonvaldžių algos, 
Kely pirmyn ir atgalios 
Pelnei tris greičio medalius.

Gudrus ?

Jei smegens nesustingo 
Ir vienas nekalbi keistai, 
Tyli per ginčą išmintingų, 
Parimęs tartumei mąstai, 
O bręstant persvarai aiškiau, 
Tari: “Ir aš gi taip sakiau! . .”

Kvailys ?

Jei prieplakos įrodys, 
Kad būti meilužiu gali, 
Kai jau lyg vilkas vejas gruodis, 
O prieky sausis per toli, 
Viskam praeina valanda— 
Kvailys, jei nežinai kada.

Ar balansas bus minas ar plius? 
Kas dėl to dar gyvens ar uždus?— 
Graužia mintys turtingus žioplius 
Ir prisotintus proto indus.

Pinigų—tau padus palaižys.
Pinigų—jei vienatvėj tingu.
Ir klibenasi amžiaus važys: 
Pinigų, pinigų, pinigų . . .

Gimsti—kiek atsieina lopšys? 
Miršti—žemė drauge su grabu? 
Kiek už tai, jei maldas užprašys? 
Gal pigiau, jei iškart už abu?

O kai sau jau darais per brangus, 
Tai šykštuolis pamąsto sausai: 
Pinigais gal išklotas dangus? . . 
Ir neduoda nė cento visai.

Perteklius

Kiek daug į mūsų kaukolę sudėta:
Istorija su datom suberta, 
Žmogaus dievai, dievų erdvė žvaigždėta, 
Sumoj—visa didžioji visata.

O nuo gausos net smegenys per kietos, 
Ir tartumei sukvailintas jauties, 
Nes tarp žinių visai neliko vietos 
Netgi mažam grūdeliui išminties . . .

Paskutinis troškimas

Viskas Baigta. Būsiu veikiai 
Prie visų darbų duobės.
Man jau nieko nebereikia, 
Tik dar trūksta tos garbės!

Prieš kuriuos andai drebėjau, 
Prieš mane tesudrebės . . .
Ak, tu šventas Makabėjau, 
Duok sulaukti tos garbės!
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LITERATŪROS 
KRONIKA

Konkursai ir premijos

—Aloyzo Barono vardo novelės konkursą 
šiais metais laimėjo Sonė Pipiraitė-Tomarienė 
už novelę “Rozalijos teisybė.” Jury komisija 
sudarė Los Angeles-Santa Monikos apyl. 
gyvena rašytojai, Alė Rūta, pirm.; Rūta Klevą 
Vidžiūnienė ir Pranas Visvydas, Premijos 
($500) mecenatas dr. K. Ambrozaitis.

Kitu metų konkurso mecenatu “Akimirkų” 
kolumnos autorius siūlo būti Biržėnų klubui, 
veikiančiam Čikagoje. Tuo biržėnai pagerbtų 
biržėną-vabalninkėną rašytoja Aloyzą Baroną, 
kurio vardo premija, jam mirus, įsteigė Liet. 
Rašytojų Draugija.

“Dirvos” novelės konkurso premija (600 
dol.) šiais metais paskirta Anatoliui Kairiui už 
novelę “Laiptai [save.” Jury komisija sudarė 
losangeliškiai R. K. Vidžiūnienė, pirm., Irena 
Tamošaitienė ir Vytautas Plukas, žurnalistas ir 
pradėjęs reikštis kaip poetas.

Premijos mecenatas—S. Kašelionio fondas. 
S. Kašelionis, pradėjęs mecenuoti “Dirvos” 
novelės konkursą, jau miręs, bet tradicija 
nenutraukta—premija dabar skiriama jo vardo 
fondo.

Ilgą tradicija turi Vinco Krėvės literatūros 
premija (įsteigta ir skiriama Montrealyje), kas 
antri metai parenkant kandidatą iš per dvejus 
metus spausdintų (ir kitų nepremijuotų) veikalų.

Šiais metais 26-toji premija paskirta iš 
komisijai atsiųstų 1984-85 m. išleistų knygų) 
Lenardui Žitkevičiui už. Balio Pavabalio 

D.L.K. Gražinos skaučių būrelis pastangomis įsteigtos skautu bibliotekos 
atidarymas, Los Angeles Tautinių Namų patalpose. Iš k.: Jonas Petronis, Tautinių 
Namų pirm.; sol. J. Cekanauskienė; Lietuvos gen. konsulas, inž V. Čekanauskas, 
B. Varnienė ir vyr. s. Mykolas Naujokaitis. —Nuotrauka v Varno
Opening ceremonies for the Lithuanian Scouts Library at the Lithuanian National 
Home. From left: Jonas Petronis, president of the Lithuanian National Home, 
soloist J. Čekanauskas, Lithuanian Consul General V. Čekanauskas, B. Varnas, 
and head scoutmaster Mykolas Naujokaitis.

slapyvardžiu pasirašyta humoro ir satyros 
rinkinį “Milžinai ir slibinai.”

Jury komisija sudarė: Henrikas Nagys,' 
pirm., L Gražytė-Maziliauskienė, K. Barteška, 
R. Piečaitienė ir Arūnas Štaškevičius.

L. Žitkevičius yra žinomas kaip vienas 
geriausių vaikų poezijos rašytoju, o šiuo metu 
nuolatinis “Draugo” satyros ir humoro priedo 
“Spygliai ir dygliai” bendradarbis. Jis yra 
autorius vokiečių okupacijos metais 
anonimiškai paleisto, ir dabar liaudyje įvairiais 
variantais sklindančio kalambūro:

Dvi birbynės vienas tonas:
Čia Berlynas, ten Maskva—
Viens raudonas kaip šėtonas, 
Kitas rudas kaip šuva.

Lietuvos Nepriklausomybės 
šimtmečiui pasiruošimas

Šiandien mes visi gyvename Lietuvos 
kančiomis ir dedame visas pastangas bei savo 
jėgas ją išlaisvinti. Tikėdamies pasiekti 
laimėjimo, mes visi drauge turime pasistengti 
palikti mūsų darbų, kovų, rūpesčių ir siekimų 
pėdsakus ateities kartoms ir ateities istorijai. O 
istorija, yra sakoma, yra tautu atmintis.

Turėdamas tai mintyje, Balzeko Lietuvių 
Kultūros Muziejus, savo naujai įgytame ir 
stropiai bei planingai atremontuotame 
didžiuliame muziejaus pastate 6500 S. Pulaski 
Rd., Chicago, IL 60629, įrengs “Time Cap
sule”—istorinių dokumentų ir žymenų kraitelę 
ateičiai per muziejaus didįjį atidarymą rugsėjo 
14 d.

Lietuviškų organizacijų dokumentai ir 
eksponatai, reprezentuojantieji jų pastangas 
nuolatinei kovai už Lietuvos laisvę ir lietuvių 
kultūros išlaikymą čia ir užsienyje, bus sudėti 

ir užantspauduoti plieninėje kraitelėje. Suėjus 
šimtmečiui nuo Lietuvos Nepriklausomybės, 
2018 m. vasario 16 d., toji dokumentų saugykla 
bus atidaryta. Ateities kartos pamatys tą 
istorinių dokumentų rinkinį, kuriame 
atsispindės aktyvių organizacijų darbai kovoje 
už Lietuvos laisvę XX šimtmetyje. Kiekvienos 
organizacijos tikslas yra kuo ilgiau išsilaikyti 
ir aktyviai veikti.

Taipgi nepamirštami nei pavieniai asmenys. 
Ar tai būtų kultūrininkai ar menininkai, ar 
visuomenės veikėjai, ar profesionalai, ar eiliniai 
piliečiai lietuviai, kurie myli savo tėvynę ir 
gyvena josios kultūros išlaikymo siekimais, 
kurie kaupia visas savo jėgas jos šviesiam, 
laisvam rytojui.

Todėl kviečiamos visos organizacijos bei pa
vieniai asmenys atsiliepti ir prisidėti savo įnašu 
ateičiai: savo steigėjų nuotrauka ar jų sąrašu, 
įstatais, statutu, ar kuo nors kitu charakte- 
ringesniu savo organizacijai ir ateities kartoms.

Gi pavieniai asmenys ar atskiros šeimos 
galėtų įamžinti garbinga savo šeimos atminimą, 
ar atskira brangų šeimos narį, ar net visos 
giminės istorija.

Todėl maloniai prašomi kuo skubiau atsiliep
ti, pareikšti, savo nuomonę pareikšti savus 
pageidavimus, įamžinti savo organizacija ar 
savo šeimą. Skambinti tel. (312) 847-2441 (nuo 
9:30-5:30 kasdien).

Balzeko Lietuvių Kultūros Muziejus, 
vienintelis tokių plačių užmojų mūsų išeivijoje, 
yra pasiryžęs tarnauti Lietuvai bei lietuvybės 
išlaikymui išeivijoje ir tikisi plataus pritarimo 
ir šių pastangų parėmimo.

—S. Semėnienė

Loterijos laimėtojai
“Lietuvių Dienų” metinės loterijos, 1986 m. 

rugs. 21 d., Šv. Kazimiero par. salėje, 
laimėtojais buvo:

Pirma dovana—dail. O. Paškevičienės 
tapytas paveikslas—“Angelas,” teko Marijai 
Šušinskienei, Los Angeles, C A.

Antra dovana—g.p. $400, laimėjo John ir 
Anelė Gumbelevičius, Winston, OR.

Kiti laimėtojai buvo: dr. Romas Dovydaitis, 
Dalton, PA; Jonas Vainius, Kearney, NJ; An
tanas Vaitkus, San Jose, CA; Sisters of Im
maculate Conception, Putnam, CT; Aldona 
Buntinas, Chicago, IL; J. Bacevičius, Toron
to, Kanada; Albin Kudirka. Ormond Beach, 
FL; Emil ir Julia Sinkys, Santa Monica, CA; 
S. Petokas, Chicago, IL; Ms. Eugenia Pakulis, 
Rehoboth Beach, DE; V. F. Beliajus—Viltis, 
Denver, CO; dr. J. Naujokaitis, Claremont, 
CA; J. Jurkūnas, Beverly Shores, IN; P.S. 
Pretkus, Brea, CA; Vladas Šimoliūnas, Santa 
Monica, CA; Edvardas Žiaušys, Amsterdam, 
NY; Emil ir Julia Sinkys, Santa Monica, Ca; 
Edward Baranauskas, Schenectady, NY; A. 
Karmuza, Waterbury, CT.

Loterija tvarkė Vladas Šimoliūnas, Rūta 
Arienė ir Liucija Mažeikienė.

L.D. leidėjai yra dėkingi Amerikos ir 
Kanados lietuviams, kurie pirkdami loterijos 
bilietėlius parėmė L.D. žurnalo leidimą.
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Ekspresyvi dailininkė Banguolė Marija Raugaitė
Išeivijos vidurinės ir jaunosios kartos jaunų 

žmonių nemažai kopia ne tik į mokslo viršūnes, 
bet ir įvairių menų srityse stebina savais talen
tais bei atsiekimais. Viena iš tokių lietuvaičių 
yra ir Banguolė M. Raugaitė: tapytoja, 
portretiste, grafikė. Atvykusi iš Philadelphia, 
PA ir dabar apsigyvenusi adresu: 432 S. Main 
St., #1, Los Angeles, CA 90013, teleph.: (213) 
624-3559. Dirba įvairiose dailės srityse (free 
lance artist) ir gilinasi grafikos srity.

Iš kur Banguolės talento pradžia?
Tėvai išeivijoj pasižymėję visuomenininkai: 

Balys Raugas—jaunystėj rašęs poezija, nors 
buvo karininkas, dabar “Kario” redaktorius; 
Marija—meninių polinkių dailės srity buvusi 
mokytoja, bandžiusi ir poeziją. Jų sūnus Valen
tinas, gimęs dar Lietuvoj, dabar psichologas, 
o Banguolę Marija gimusi Tettnang’e, Vokieti
joj, prieš pat Raugų emigracija į užjūrį. Augo 
ir mokėsi Philadelphia, PA, baigusi ten ir 
Lituanistinę mokyklą. Visada jautė potraukį į 
meną, užtat baigusi gimnaziją ir įstojo į 
Philadelphia College of Arts, po ketverių metų 
gaudama Bachelor of Fine Arts diplomą. Toliau 
studijavo Taylor School of Art (1971) ir Penn
sylvania Academy of Fine Arts (1975-79). Su 
tokiu tvirtu išsilavinimo pagrindu ji en
tuziastingai, uoliai ėmėsi meninės kūrybos. 
Banguolė visada pasižymėjo ir darbštumu.

Tapyboje pradėjusi abstraktais, vėliau 
palinko į portretų piešimą; ir beveik tuo pat 
metu dirbo prie nedidelių spalvotų paveikslų, 

kuriuos galima priskirti prie siurrealistinės bei 
simbolistinės kūrybos. Bet ypač Banguolė buvo 
tuo laiku įsitraukusi į portretų piešimą.

Pirmąją savo meno parodą ji suruošė Lon
don Gallery—Philadelphia, PA (1976), 
išstatydama daugumoj stilizuotus (aliejum) por
tretus, kaip—“Vyras su šunim,” Mr. J. P. por
tretas ir daugelį kitų. Jos portretuose jau buvo 
žymu potepio drąsa, spalvingumas, išlaikant 
portreto autentiškumą.

Sekanti Banguolės meno darbų paroda buvo 
1977 m. rudenį Philadelphia Art Alliance, kur 
buvo išstatyti to laikotarpio įdomūs mišrios 
technikos darbai, ir trijose Kalifornijoj. Wayne 
Art Center (1977) ji laimėjo grupinėj parodoj 
pirmą vietą; tais pat metais Kultūros Židiny, 
N.Y. grupinėj parodoj gavo trečią premiją. 
Kalifornijoj buvo išstačiusi savo darbų šiose 
grupinėse parodose: New Boonville Hotel, 
Boonville, CA—1985 m.; ir 1986 m. Anti
Club, Hollywood, CA ir Long Beach Art 
Association (79th Jurried Annual).

Iš Banguolės Raugaitės septynių individualių 
parodų buvo ypač sėkminga paroda 1984 m. 
gegužės mėn. Lithuanian Music Hall, 
Philadelphia, PA, kurią gerai įvertino dail. 
Romas Viesulas (“Aidai”—1984 m., nr. 5) 
Štai pora pasisakymų:

“Komplikuota struktūra įdomus yra mišrios 
technikos darbas ‘Juro paslaptis’ (1982). 
Žymiai subtilesne, bet gan išbaigta tapybine 
nuotaika pasižymi eilė kitų darbų, kaip

Banguolė Marija Raugaitė 1985 m. 
Artist Banguolė Marija Raugas

‘Kaktusas ir gyvatžolė’ (1976) ir kiti. ‘Paukštis 
narve nečiulba’ (1978) yra giliai tūnančios jėgos 
darbas, jame apstu ir spalvingo pojūčio ir 
asmeniškos simbolikos—beveik dvasingumo.”

Užbaigdamas tos parodos aptarimą, dail. R. 
Viesulas dar užsimena apie akstesnę, įvykusią 
1981 m. Rice Gallery, Philadelphia, PA.:

“Paminėtina, kad anoji (B. M. Raugaitės) 
paroda, būdama savo apimtimi didelė, rodė

BANGUOLĖ MARIJA RAUGAITĖ TRYS KARTOS

THREE GENERATIONS
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Mano senelė paskutinę gyvenimo dieną. Aliejus. 
40”x46”. Fotografuota lankantis ok. Lietuvoje 1975 
m. tapyta sugrįžus į JAV.
My grandmother—the last day of her life. 01111975. 
(Based on a photograph taken during a visit to 
Lithuania.

platų, nors ir kartais prieštaringa vaizdinį 
užsiangažavimą—ji buvo didelės, beveik 
kategoriškos tapybinės drąsos demonstracija. 
Kaikurių šio drąsos atspindžių jutosi ir šioje 
parodoje.’’

Taip pat, verta dail. R. Viesulo nuomonę 
pacituoti ir apie čia (“Lietuvių Dienose”) 
rodomus kai kuriuos portretus (“Senelė,” 
“Triptikas”—Tėvo, šeimos portr.). Jis 
pareiškė:

“Banguolė yra ne klasiško, o daugiau 
įžvalginio portreto šalininkė. Man asmeniškai 
labiau patinka jos laisvesni portretai, 
pavyzdžiui, ‘Senelė.’ Sėdinčios moters ir tėvo 
portretai labai eksperimentiniai, labai drąsūs, 
turi daug interpretacinės kūrybos, stipri tapyba 
ir spalva, pagautas charakteris.” (“Draugo” 
Kultūr. Priede Br. Vaškaitis cituoja R. 
Viesulą.)

Po Banguolės M. Raugaitės individualios 
parodos North Star Bar, Philadelphia, PA 
(1984 m. vasarą) meno kritikas Mr. C. Pedit- 
to rašė:

“Raugas’s work combines vibrant colors 
with personal mysticism and an outrageous 
sense of humor.”

Tai dar vienas “atradimas” jos kūryboj: 
sąmojus.

Banguolė, intensyviai dirbdama plačios 
skalės menų srity (design, layout, paste-up, 
photo scaling, camera work, retouch negatives, 
spec type, inking, ruling, etc., studijavo dar 
Graphic Design (Santa Monica College), ir 
Computer Graphics (UCLA Extension).

Kompiuterinės grafikos pavyzdžiu yra ir 
šiame reportaže.

Banguolė M. ekspresyvi dailininkė ir 
nuoširdi lietuvaitė, kurią verta kiekvienam 
pažinti. Lauksime platesnės jos darbų parodos. 
Sis reportažas yra tik įžanga įjos pažinimą. 
Sėkmės dailininkei! — A.R.A.

Europos Parlamente plėvesavo
Lietuvos trispalvė

Pirmą kartą Strasburge Europos parlamento 
rūmuose buvo iškeltos trijų Pabaltijų 
valstijų—Estijos, Latvijos ir Lietuvos— 
vėliavos. Jas š.m. liepos 12 iškėlė Vokietijos 
lietuvių jaunimo sąjungos sekretorius Riman
tas Gumuliauskas, VLB narys Jonas Lemežis 
ir Estas Johannes Muutra, Paneuropa Unijos 
(PEU). Pirmojo suvažiavimo (Erste Sternfahrt 
fuer Europa—First Rally for Europe) 
Strasburge proga. Sąskrydį rengė PEU Bavari
jos skyrius, globojamas didelio lietuvių draugo 
PEU prezidento Dr. Otto von Habsburg, 
Europos tarybos generalinio sekretoriaus 
Marcelino Oreja, Europos parlamento 
prezidento Pierre Pflimlin ir Strasburgo miesto 
burmistro Marcei Rudloff. Lietuvius į 
suvažiavimą pakvietė dr. Otto von Habsburg 
asmeniškai.

Iškilmingas posėdis įvyko š.m. liepos 12 
Europos parlamento rūmų didžiojoje salėje. 
Atidarė Europos parlamento prezidentas 
Pflimlin, dėkodamas už gausų dalyvavimą 
(suvažiavo apie 600 asmenų, iš visų laisvų 
Europos kraštų), pabrėždamas Europos 
visuomenės atstovų dalyvavimo svarbą, kad 
suvienytą Europą yra netik politikų reikalas, o 
visų Europoje gyvenančių žmonių. Europos 
tarybos gener. sekretorius Oreja paminėjo savo 
kalba Sovietų baimę, kad kada nors susidarytusi 
Europos eismėjudis, tada bus labai sunku turėti 
įtaka į Europos politiką. Pagrindinę kalbą 
pasakė PEU prezidentas dr. Otto von Habsurg. 
Savo kalba jis atkreipė dėmesį į trijų Pabalti- 
jaus valstybių vėliavas. Tai esąs istorinis 
momentas!

Kai po I pas. karo PEU steigėjas Calergi 
keliaudamas po Europą jieškodamas draugų šiai 
idėjai, pirm jo sekėjai ir rėmėjai buvo 
pabaltiečiai, žinodami, kad tik bendraudami 
kartu su kitais Europos kraštais būtų galima 

Europos Parlamento iškilmingame posėdyje, liepos 12 d. plėvesuoja Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos vėliavos.
Lithuanian, Latvian and Estonian flags at European Parliament celebration Ju
ly 12, 1986.

išlaikyti nepriklausomybę ir gintis nuo Sovietų. 
Toliau jis minėjo, kad ir šiandien Sovietų 
okupuotos tautos jungtųsi į Europos sąjūdį ir 

joms būtų leidžiama laisvai apsispręsti. 
Strasburgo miesto burmistras Rudloff 
pageidavo, kad Europos kraštų ribos būtų ne 
politinės, bet kultūrinės ir visos tautos turėtų 
lygias teises.

Sveikinimo kalbas pasakė Italijos, Didž. 
Britanijos ir kitų kraštų Europos parlamento 
nariai. Per jų kalbas visi kėlė pagrindinę 
Europos sąjūdžio idėją “išlaikyti ir garantuoti” 
visų Europos tautų laisvę ir taiką.

Vakare Kongreso rūmuose (Palais de Con
gress) surengtas didžiulis pokylis (europaischer 
Galaabend—European Gala Night), kurio 
meninę programą atliko žymieji Europos 
dainininkai ir muzikai. Čia lietuviams buvo 
gera proga susipažint su svarbiausiais Europos 
politikais ir PEU darbuotojais bei informuoti 
juos apie Lietuvą ir pabaltijos sunkią padėtį.

Sekmadienio rytą įvyko iškilmingos 
pamaldos Strasburgo katedroje. Prie altoriaus 
buvo pabaltiečių vėliavos. Po pamaldų 
sąskrydžio rengėjai nuoširdžiai atsisveikino su 
pabaltiečiais, dėkodami už jų aktyvų 
dalyvavimą.

Lietuviai buvo atsivežę daug informacinės 
medžiagos apie Lietuvą, garsino Molotovo- 
Ribbentropo paktą su komentarais vokiečių 
kalba, ir ją dalino sąskrydžio dalyviams, kurie 
labai domėjosi Pabaltijų valstybėmis.

Lietuvių delegacijoje dalyvavo, iškilmes 
fotogravo bei informacinę medžiagą parūpino 
ir platino Vokietijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
pirmininkas Romanas Dirgėlas ir sekretorius 
Rimantas Gumuliauskas.
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ENGLISH SEC T I O N
The Lithuanian Catholic Alliance 
On Lady Liberty’s Day

by Sister Virginia M. Vyteli, CJC

The celebration of the Centennial of Lady 
Liberty’s birthday in 1986, and the com
memoration of the 100th anniversary of the 
founding of the Lithuanian Catholic Alliance 
(LCA) in America is a rare coincidence.

Lady Liberty, a gift from the people of 
France to commemorate the 100th anniversary 
of American Independence, came to the shores 
of America in 1886. That same year the Lithua
nian Catholic Alliance was established by a 
small group of immigrants in a mining town 
of Pennsylvania.

Lady Liberty was a symbol of freedom and 
hope to all who came to the shores of the United 
States. The Lithuanian Catholic Alliance was 
a symbol of freedom and hope to the Lithua
nian people who came to America to realize 
their identity as Lithuanians and Catholics.

The 4th of July weekend celebrating Lady 
Liberty’s birthday with its review of gala 
events, songs and speeches, rekindled in the 
hearts of multitudes a deep feeling of respect 
and love for all things American, and an 
awareness that better understanding of the 
ethnic and racial groups as a paramount 
American pursuit adds to her greatness.

The spirit for which the Statue of Liberty 
stands is expressed in a poem by the American 
writer Emma Lazarus. Appearing on a tablet 
in the main entrance to the pedestal the poem 
reads in part:

Give me your tired, your poor,
Your huddled masses yearning to breathe 

free,
The wretched refuse of your teeming 

shore.
Send these, the homeless, tempest-tost to 

me,
I lift my lamp beside the golden door.

The Lithuanian Catholic Alliance, in the same 
spirit of Christian charity and the Lithuanian 
custom of collective assistance, formed the 
kernel of a fraternal organization to offer 
assistance to Lithuanian immigrants and to their 
brethren in the homeland.

Members of the Alliance published books 
and newspapers, supported schools and 
religious organizations in the United States and 
abroad to sustain the cultural traditions being 
squelched by the oppressors in Lithuania. They 
rejoiced when, after World War I, Lithuania 
declared her independence on February 16,

LADY LIBERTY 
Enlightening the World

1918 and joined the free Republics of the 
world.

Concern over the education and care of 
Lithuanians in America prompted the forma
tion of three religious organizations of women 
in the United States: the Sisters of St. Francis 
in Pittsburgh, Pennsylvania, the Sisters of St. 
Casimir in Chicago, Illinois, and the Poor 
Sisters of Jesus Crucified and the Sorrowful 
Mother in Elmhurst, Pennsylvania. The former 
two congregations began as teaching com
munities, the latter extended care to the poor, 
the orphaned, and the widowed. The Alliance 
provided support to the three communities 
whenever possible.

After World War II, when the people of 
Lithuania were victims of both the Nazis and 
the Soviets, 20,000 displaced persons found 
refuge and warm acceptance in the Lithuanian- 
American religious, cultural, and social life 
through the efforts of the Alliance. Meanwhile, 
the Alliance did everything possible to alert the 
world of the genocidal activities of the invaders.

The religious orders were busy with new set
tlements and settlers in the United States. Two 
religious organizations of men, Lithuanian 
lesuits and Lithuanian Franciscans, as well as 
the Lithuanian sisters of the Immaculate Con
ception, worked fervently to assist Lithuanians 
fleeing Communist atrocities. To create a 
climate in which faith and identity could 
flourish, three Lithuanian Cultural Centers 
were founded, one by the Franciscan Fathers 

in Brooklyn, New York, one by the Jesuits in 
Chicago, Illinois, and one under the care of the 
Sisters of the Immaculate Conception in Put
nam, Connecticut.

The leaders of the LCA knew from ex
perience that constant vigilance would be need
ed to keep the radiant vision of the founders, 
from being dimmed in the eyes of the members, 
and the true purpose of the organization from 
being diluted.

As early as 1908, at a Convention of the 
Lithuanian Catholic Alliance in Chicago, his 
Excellency, Bishop F. Muldoon emphasized 
the need for Lithuanian Catholic Schools to 
preserve the heritage of Lithuanians. He ex
horted the delegates to seek unity in the faith 
and language of their ancestors and to pass it 
on to their children. He warned that only if the 
young learn about the land of their fathers can 
they be proud of their roots. If no one teaches 
them, how will they learn? In this spirit the 
Lithuanian Catholic Alliance supports boy 
scouting, camping, youth Olympics, and offers 
scholarships to student-members seeking a 
higher education.

Today, patriotism and nationalism are often 
confused, or used interchangeably in speech. 
But they are not the same. Patriotism, love for 
one’s own country, does not reduce regard or 
respect for the cultures of other nations. Na
tionalism, on the other hand, a deification of 
one’s cultural heritage, disregards the equal 
rights of other people to self-expression. It is 
contrary to the Christian concept of human 
brotherhood.

Intellectuals of civilized nations respect the 
boundless beauty found in the cultures of the 
nations of the world. Like an endless variety 
of flower-beds they contribute to the beauty of 
human existence. Lithuanians everywhere, 
familiar with the many accomplishments of the 
Alliance with its increased strength as a frater
nal organization, are proud to be included as 
members for the restoration of all things Lithua
nian and Catholic.

The year 1986 is significant to Lithuanians 
as the year of faith and prayer in preparation 
for the 600th anniversary of the Lithuanian na
tion’s acceptance into the family of Christians. 
It is a time for Christians of the world to unite 
in prayer that their brothers and sisters, 
hindered by an atheistic government, will have 
the freedom to openly profess their Christian 
faith.

Concern for the welfare of the people of 
Lithuania, since the founding of the Lithuanian 
Catholic Alliance, has not slackened in the 
minds and hearts of Lithuanians in America. 
The celebration of the centenary of the Alliance 
is an inspiration for them to redouble their zeal 
so that Lady Liberty may be for people in 
Lithuania the “Liberty enlightening the 
world.’’
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(Continued from Last Issue)

Q. What do you think of Robert Gillette’s ar
ticle in the Los Angeles Times? (April, 1986)

A. I think that Robert Gillette provided an 
excellent clinical analysis of the various cases 
that went through the Office of Special In
vestigations (OSI). He exposed the problems 
and implications of using non-credible Soviet 
evidence to prosecute alleged war criminals. I 
think that his front page story which question
ed the unswerving confidence in and reliance 
on Soviet evidence by Neil Sher’s Office of 
Special Investigations in the face of disclosures 
by Soviet sources in the summer of 1983 that 
it is doctored evidence. He has done us a great 
service in sanitizing the issue and mobilizing 
an understanding that the issue is not about anti- 
Semitism, but rather about a Soviet campaign 
against the anti-Communist emigre groups in 
the West. That was a very important revelation. 
Q. What do you think of Anderson’s column on 
White House in-fighting?

A. First of all, I do not believe that there is 
any more in-fighting. Our sources say that a 
consensus is forming that something will have 
to be done about the OSI issue. And that it is 
not how it has been painted in the past. The 
reason for the Jack Anderson article, firstly, 
is to respond to the earlier sensationalist story 
written by Jay Matthews on July 13 in the 
Washington Post. He raised doubts about the 
Soviet evidence prompting the deportation of 
Karl Linnas. He also implied an unholy alliance 
between the OSI and the Soviets with respect 
to the Linnas case in that the Soviets demand
ed his deliverance. We suspect that either 
members of the OSI or their apologists decid
ed to reach Jack Anderson’s people through a 
counterattack against this article without ever 
dealing with any of the principal issues. 
Buchanan and Kojelis were victims of the ol’ 
slur tactics. In the White House, as we unders
tand it, the whole issue had been laughed off. 
And serious journalists have laughed it off 
because they want credible answers to the 
issues raised in the Washington Post.

Q. The Anderson article makes it sound as 
if there is active support in the White House for 
those defending the Eastern Europe alleged 
criminals. Is this true? Is there an official stance 
on the OSI issues?

A. Until recently such messages have been 
largely ignored because people were cautious 
about changes in the status quo. We do know 
that the Public Liaison Department and the 
Communications Department headed up by 
Buchanan are definitely on our side. I have a 
hunch there are key members in the National 
Security Council who are concerned about this 
whole issue. I would even speculate that the 
OSI has few supporters in the Pentagon, in the 
Department of Defense, or even in the State 
Department. I would surmise that if tomorrow 
they took a private vote in the Senate and Con
gress of the United States, 75% of the Congress 
and Senate would vote to get rid of the OSI.

Q. Recently, the Lithuanian Youth Associa
tion of the United States pledged to provide in-
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dependent support toward reforming the OSI. 
How do you think they could be most effective?

A. They, and other groups for that matter, 
can assist us in several ways: (1) By preparing 
themselves for intelligent and thorough 
discourse on the issues, (2) by petitioning mem
bers of Congress and the Senate in their home 
districts through letter campaigns and meetings, 
(3) by writing letters to newspaper editors, and 
if necessary, (4) by organizing specific and 
focused demonstrations on the violations of due 
process. Youth support can be a very impor
tant asset because the youth represent a genera
tion at the crossroads. They recognize a poten
tial threat to their families in that their grand
fathers or fathers could be accused of these 
serious crimes. Secondly, the presence of a 
threat inspires more active, perhaps more 
mature involvement in community activities 
and politics than evidenced in the past.

Q. How are the other ethnic communities 
(i.e., Latvian, Estonian, or Ukrainian) treating 
the OSI allegations ?

A. First of all, CCJS has a nine member 
board of directors. Two positions are held by 
Ukrainians. We have a very good relationship 
with the Ukrainian community. The Ukrainian 
youth certainly has been more actively involv
ed in the OSI issue that the Lithuanian youth 
to date, especially with respect to the case of 
Demanjuk. The Ukrainian Justice Committee, 
which is one of the support groups within the 
Coalition representing Ukrainians throughout 
the United States, has been setting up letter
writing campaigns and meetings with members 
of Congress and has sent delegations to work 
with us in Washington for over a year now. It 
is a priority concern in their communities.

There are a number of young Latvians who 
are also very concerned about the OSI and are 
working with us. But in general, the Latvian 
and Estonian communities are a little more 
passive on the issue. You see, the old genera
tion is intimidated by the implications of na
tionalism. But our issue concerns constitutional 
rights—the law.

The youth need to be concerned because we 
are addressing issues with long-term 

repercussions—their lifetime and their 
children’s lifetime. Some of the individuals fac
ing prosecution were only 17 years-of-age at 
the time of the alleged crime. This means the 
debate can go on for another 10-15 years. In
calculable damage can be done to ethnic com
munities here in the United States as well as 
to the dissidents behind the iron curtain. In ad
dition, it can undermine the overall credibility 
of our communities in general.

I personally believe that if the Supreme 
Court doesn’t act on behalf of Karl Linnas and 
declare the Holtzman Amendment unconstitu
tional, we could see this campaign elevated. 
The Soviets are very much behind this cam
paign in order to discredit the various scout 
movements in ethnic communities. Lithuanian, 
Latvian, Estonian, and Ukrainian scouts could 
become vulnerable for attack: Remember Mr. 
Palčiauskas who is being prosecuted by the 
OSI. The Soviets would claim that scout or
ganizations were “fascist-type organizations” 
harboring sentiments that were favorable 
toward the Germans of the Second World War. 
This is an obvious falsehood, but we must be 
prepared for this onslaught if we don’t win the 
Linnas case in the Supreme Court.

Q. Emigration of Soviet Jewry has been kept 
to a trickle, but not because the Soviet govern
ment has a great love for its dissenting Jewish 
factions. Why is the Soviet government so en
thusiastic in hunting down “Nazi war 
criminals ? ’ ’

A. The Soviets are not really interested in. 
hunting down Nazi war criminals. This is an 
opportunity given to them on a silver platter. 
Look at the origins of the Soviet/USA coopera
tion back in 1980. The meetings involved 
Roman Rudenko, the notorious procurator 
general of the USSR who himself is responsi
ble for criminal acts and massacres including 
The Vorkuta prison camp, and Alan Ryan, then 
the director of the OSI. The Soviets had not ex
pressed any interest in deporting individuals liv
ing here to the USSR. What was created, 
however, was a situation whereby the Soviets 
would have the inside track for pumping up its 
overall worldwide propaganda campaign 
against Balts, Ukrainians, and others. This also 
allowed them to go after the Baltic dissidents 
more actively and demoralize them by saying 
that no matter where you go, we will be able 
to hunt you down. I think, one day, Mr. Ryan 
and others at the OSI will have to be held ac
countable for this unethical and certainly unholy 
alliance with the Soviets.

Q. What do you see happening in the near 
future ?

A. A lot depends on the decision made by 
the Supreme Court when it reconvenes in Oc
tober. Although I am a conservative idealogue, 
I feel that conservatives have been intimidated 
on issues like the OSI. We need a more con
sistent “liberal” interpretation to help us. We 
need people like Ramsey Clark who approaches 
the issue as a civil libertarian. If we win in the 
Supreme Court it will support our momentum 
in Washington.

But we must not sit back and wait for the 
Supreme Court to make a decision. I think that 
because of the exposes that have come out,
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which have wounded the. OSI, we now have 
substantial ammunition to work with. It is im
portant for people in the ethnic communities, 
individually and collectively, to point out to 
their congressmen and senators that there may 
be a cover-up by the OSI of secret promises 
made between the Soviets and the OSI to 
deliver these people.

What we are seeing now is a new Soviet in
terpretation of the Second World War. A Soviet 
interpretation of Baltic history is being 
asserted. Baltic independence is being 
discredited or ignored as a historical fact. The 
OSI process treats the Baltic States as if they 
belong to the USSR and probably belonged to 
them before. The active resistance of the Baltic 
States during the Second World War to both 
Soviet and Nazi overtures is being distorted. 
I think that the Soviet goal is to equate na
tionalism in the Baltic States with fascism and 
Nazism. Therefore, people who are na
tionalistic, working for the restoration of in
dependence of the Baltic States, would be 
automatically construed as pro-Nazi or pro
fascist.

Q.How can an individual help?
A. The Coalition needs volunteers to work 

at the local level, to set up local chapters of 
ethnic groups who could write letters, send 
mailgrams, make phone calls to their senators 
and congressmen, meet with their politicians. 
Ultimately, we need to get letters into the 
newspapers—that’s what we are not seeing 
enough of. That is what can be done now. We 
also need money—because in order to do 
anything effectively in Washington we need 
serious funds. Each case fought with the OSI 
is costing between $200,000 and $750,000. The 
case against Kairys in Chicago is running over 
$750,000. The attorney fees in most cases have 
to be borne by the defendants and their families. 
Fortunately for Kairys, he is being defended 
by Springer and Ellis pro bono. Unfortunate
ly for Linnas’ family, his daughter has had to 
mortgage her home to pay the expenses to help 
save her father’s life. The danger is not his 
deportation, but the execution that is waiting 
for him in the Soviet Union.

Balzekas Museum of Lithuanian 
Culture Appoints New 
Executive Director

Stanley Balzekas, Jr. and the Board of Direc
tors of the Balzekas Museum of Lithuanian 
Culture, are very proud to announce the ap
pointment of Vai Ramonis as Executive Direc
tor of the Museum. His experience in and 
dedication to the arts and humanities will pro
vide new depth into the Museum’s endeavors 
and the cultural atmosphere of Chicago.

Mr. Ramonis was bom in Kaunas, Lithuania. 
During the years 1947 to 1958, he lived in 
Caracas, Venezuela and graduated from the 
Venezuelan Art Institute. He continued his 
studies at the Art Institute of Chicago, the 
American Academy of Art, Kansas State 
University, and the Computer Learning Center. 
Subjects studied include art history, graphic

Va/. Ramonis, the director of Balzekas Museum 
Balzeko muziejaus vedėjas Vai. Ramonis

design, painting, printmaking, photography and 
computer programming. Until 1969, Ramonis 
acted as consultant and exhibit coordinator for 
the Vincent Price Collection of Fine Art. He 
was owner and president of Masters Art 
Galleries, Inc., with three locations in the 
Chicago area between 1969 and 1982. Since 
that time, Ramonis was engaged in the design 
and development of S.O.T.A., a computer 
system for art galleries and the art industry in 
general. Ramonis also acted as consultant to art 
dealers in matters of inventory control, client 
list management and other data processing 
applications.

Suit of Armor, circa 1550, from Balzekas Museum 
Collection, one of 10,000 artifacts on exhibit.
Šarvai, 1550 m. Lietuvoje. (Balzeko muziejuje).

Ramonis is an artist in his own right and has 
exhibited his works in shows throughout the 
Chicago area. He was president of the Young 

Lithuanain Artists Association, “Daile” and 
has organized several important art exhibits, in
cluding the art show of the Lithuanian World 
Youth Congress in Chicago. He has written 
numerous articles on art, cartography, film 
animation and other subjects, including reviews 
of art exhibits and books. He has always been 
an admirer of antique maps, rare books and 
Lithuanian folk art.

Ramonis has been instrumental in helping the 
Balzekas Museum to acquire some very fine 
material for its art, library and rare map 
collections.

Ramonis is married and lives with his wife, 
Lili, and daughter, Victoria, in historic Le
mont, Illinois.
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Please write! Letters from our readers 
are most appreciated. We’d like to 
hear from you! Constructive, or what 
have you, let us have your opinions and 
thoughts.
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Radio Free Europe/Radio 
Liberty 6Stunning Setback’

The Senate Appropriations Committee 
delivered what was described as “a stunning 
setback" to Radio Free Europe and Radio 
Liberty in August, 1986.

The Committee slashed the Administration’s 
request for new broadcast equipment for 
RFE/RL by over 92 percent, reducing proposed 
funds to upgrade antiquated transmitter equip
ment from $40 million to approximately $3 
million.

An RFE/RL spokesman explained that much 
of the stations’ operating equipment is over 30 
years old, but was designed for a life cycle of 
only 20 years. “The ongoing use of such equip
ment depends on makeshift spare parts made 
by RFE/RL technicians, since the equipment 
itself is obsolete," the spokesman said.

Malcolm S. Forbes, Jr., Chairman of the 
Board for International Broadcasting (BIB) 
which oversees the radios, said “The propos
ed funding is heartbreaking. Our ability to 
deliver an adequate signal to 50 million listeners 
in Eastern Europe and the Soviet Union, who 
have difficulty enough hearing our broadcasts 
through heavy Soviet jamming, will be severely 
impacted. It is a stunning setback.”

Radio Free Europe and Radio Liberty cur
rently broadcast over 1000 hours per week in 
22 languages to Eastern Europe, the Soviet 
Union and Afghanistan. The radios operate as 
substitutes for uncensored domestic radio sta
tions denied these peoples, providing news 
about domestic and regional developments of 
direct concern to the listeners.

While all Western broadcasters have been 
subjet to intermittent jamming of programs to 
Eastern Europe and the U.S.S.R., RFE/RL 
programs have been the target of the most con
sistent and intense jamming since the early 
1950s. This jamming, combined with the lack 
of a sufficient number of the high-powered, 
modern transmitters has resulted in a signifi
cant loss in signal effectiveness and reception. 
The current modernization program calls for 
the replacement of outdated facilities with state- 
of-the-art equipment to strengthen and broaden 
transmission capabilities.

Gene Pell, President of RFE/RL, respond
ed with disappointment to the Senate commit
tee action. Pell said, “This action will bring 
our modernization efforts to a screeching halt.” 
He added, “We should be reminded of the 
remark made by Polish Government spokesman 
Jerzy Urban when he said, ‘If you would close 
down Radio Free Europe, the underground in 
Poland (Solidarity) would cease to exist.’ ”

The importance of RFE/RL was recently 
underscored by Western media in reports of its 
role in broadcasting information on the Cher
nobyl nuclear diaster to affected areas in 
Eastern Europe and the Soviet Union. In addi
tion, former Soviet dissident Anatoly Shcharan
sky recently declared: “It was very important 
for the effectiveness of our work for the peo
ple inside the Soviet Union to know what was 

really happening there. Many of these people 
were finding their way to us and joining our 
activities thanks to the work of such radio sta
tions as Radio Liberty.”

The Senate Appropriations Committee reduc
ed the Administration’s total request of $167.5 
million for RFE/RL to $125 million, a 25% 
cut. This cut was taken largely from funds in
tended to renovate aging transmitters and 
equipment.

RFE/RL’s budget will next be brought to the 
Senate floor as part of the State, Justice, Com
merce Appropriations bill.

Lithuanian-Russian 
Tensions In Vilnius

“A chock-full shopping bag in one hand and 
a square box with ‘Tort’ inscribed on it in the 
other, a 50-year old Russian woman enters a 
city bus in Vilnius, capital of Lithuania. ‘Does 
anyone have a spare ticket?’, she asks the 
passengers. (In many Soviet cities, a bus ticket 
can be purchased at a special kiosk, but extra 
tickets may also be obtained from passengers 
on the bus.) This time nobody answers. The 
woman repeats her question, but everybody is 
silent. She is about to sit down, when sudden
ly a female voice is heard from the back: T have 
no tickets for Russian pigs.’ The Russian 
woman turns back, calmly opens the box and 
says: T have a free torte for Lithuanian pigs,’ 
and she throws the torte into the face of the 
woman who had insulted her.”

Russians Do Not Feel at
Home in Vilnius

This episode was related by the correspon
dent of the Dutch daily Telegraaf(as quoted 
in the March issue of Tėviškės Žiburiai, a 
Lithuanian-language weekly published in 
Toronto). The Dutch journal dwells on the 
Western character of the city of Vilnius and also 
describes it through the eyes of a Russian cou
ple who have settled in the Lithuanian capital. 
After ten years in Vilnius, Svetlana and her hus
band Andrey still do not feel at home there.

Life in Vilnius Better Than in Moscow

Svetlana admits that in some ways life in 
Vilnius is better than in Moscow. Food pro
ducts in State stores are more readily available 
and of better quality. But if one wants to buy 
a pair of children’s shoes of decent quality, one 
must make the rounds of all stores after work 
and, if the shoes finally turn up, to stand in 
endless lines.

“Lithuanians,” Svetlana relates, “have an 
additional problem. They not only stand 
together with Russians in those long lines, but 

a part of them think that such lines belong to 
a system that was imposed on them and that 
they have not chosen.”

Lithuanian “Dream of Freedom” vs. 
Russian “Normalcy”

“They dream of independence and 
freedom,” Svetlana continues. “These are 
dreams that have nothing in common with 
Lithuania’s recent past, because in our century 
Lithuania was independent for only 21 years, 
and Vilnius only for several months. Mean
while, they pour their wrath on Russians like 
me. But what can we do about Russification? 
Nobody asked us, if we wanted to come here. 
Personally, I have nothing against in
dependence, whatever the nation. I want to lead 
a normal life, just as they do.”

Svetlana’s “Logical Muddle”— 
Typical to Many Russians

Svetlana’s reasoning reminds one of the 
logical and moral muddle in which many “good 
Germans” were trapped during the heyday of 
the Nazi empire. Lithuania’s independence 
lasted only 22 years in this century precisely 
because Stalin, claiming to represent the 
Russian—Svetlana’s and Andrey’s—imperial 
destiny, signed a pact with Hitler and then sent 
Soviet troops into Lithuania. If Svetlana’s 
historic memory were a bit longer, she would 
have recalled that Lithuania was a unified state 
long before Russia. Too bad that she and An
drey are disliked simply because of their na
tionality, but natives of the occupying power 
never won popularity contests' in occupied 
countries. What can Svetlana and Andrey do 
about Russification? For one, to try and end 
the Russian historic legacy of political apathy 
and submission to a regime that oppresses them 
and other nations. One may sympathize with 
their dream of a “normal” life, while remind
ing them that foreign occupation is not a nor
mal condition.

Tortes are hurled in Vilnius rather infre
quently, the Dutch jounalist remarks. 
Disagreements among various groups of in
habitants, however, are more frequent—a 
Lithuanian saleslady, for instance, refused to 
talk Russian with a customer from Moscow.

(ELTA March, 1986)

LITHUANIAN RECORDS
Whenever you find yourself in the Los Feliz- 

Silver Lake area, stop by at the Lithuanian 
Days bookstore and select-some Lithuanian 
records, including: opera, folk and classical 
songs, choirs, soloists, etc. We are located at 
the intersection of Sunset Blvd., Fountain Ave. 
and Hoover St.

LITHUANIAN DAYS 
4364 Sunset Blvd.

Los Angeles, CA 90029
Tel. (213) 664 2919
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Human Rights: The Dissidents
As the Kremlin maneuvers toward the first 

summit between a Soviet leader and an 
American president in six years, hopes in the 
West are inevitably rising that, despite the cold 
recent past, better relations may yet take shape 
after Geneva.

But to gauge Moscow’s capacity to improve 
the atmosphere, the West must inevitably turn 
its attention to the most painfully dramatic 
evidence of the communist superpower’s inner 
nature—its brutal punishment of those who dare 
to “think differently,’’ as dissidents of all per
suasions are commonly described in the 
U.S.S.R.

Nothing so appalls the community of nations 
as the assiduous Soviet punishment of human 
rights activists, blue-collar reformers, religious 
proselytizers, nationalists, writers, 
philosophers, hopeful Jewish emigres and the 
many others who have the courage to assert 
their views or gather information in contraven
tion of the regime’s bizarre claim that “total 
unanimity of view” exists between the party 
and people.

The victims of Soviet religious, racial and 
political repression are hidden in places far 
from our view: the labor camps of the Perm 
region in the Urals; crude exile villages deep 
in Siberia and the Soviet Far East; sinister 
“Special Hospitals for the Criminally Insane” 
that sit behind high walls in such cities as 
Dnepropetrovsk, Alma Ata and Moscow.

But even those remote places are no longer 
far enough away to escape notice, condemna
tion and alarm. The new leadership of Mikhail 
Gorbachev recognizes this, as shown by its ab
surd and bitter new propaganda attempt to paint 
the United States as a repressive police state.

There is, however, a detailed record of 
Moscow’s grim reliance on abuse to silence 
critics and intimidate activists. A torrent of 
documented accusations has been made against 
the Soviet state by those who survived its 
repressions and are now safe in the West and 
by brave relatives and friends of conscience still 
in the U.S.S.R.

Rather than avoiding the truth, the Kremlin 
could quickly improve matters prior to—and 
after—the Geneva summit by releasing scores 
of prisoners of conscience. There are hundreds 
of cases that cry out for common decency, for 
a merciful gesture from the Kremlin.

Among these is that of Anatoli Koryagin, a 
Soviet psychiatrist imprisoned in a “strict 
regime” labor camp. He was convicted of 
slandering the Soviet state: he declared perfect
ly sane more than a dozen persons who had 
been treated for mental illness in state 
psychiatric wards because of their dissenting 
political views. Dr. Koryagin’s health is fail
ing, a result of beatings by camp guards and 
his own hunger strikes to protest illegal prison 
procedures and conditions. Amnesty Interna
tional and the International Association on the 
Political Use of Psychiatry in London have 
repeatedly sought assurances of humane treat
ment for him. Soviet authorities refuse to 
respond.
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The recent release to the West of Irina Griv- 
nina, one of the earliest and most determined 
Soviet activists on the subject of political abuse 
of psychiatry, is a welcome sign, to be sure. 
But efforts to aid Koryagin must continue.

Meanwhile, scores of other Soviet citizens 
have suffered terrible consequences for 
mistakenly believing their government would 
adhere to the human rights guarantees of the 
Helsinki Final Act of 1975, which the Soviet 
government and 34 others signed. A recent 
compilation by the U.S. Helsinki Watch Com
mittee lists 50 men and women now in prison 
or internal exile for having participated in ef
forts to report Soviet human rights abuses to 
the West. These prisoners of conscience are 
drawn from across the spectrum of the Soviet 
population. Their numbers and diversity attest 
to the scale and intensity of civil repression 
under Gorbachev’s rule:

There are Russians, Ukrainians, Jews, 
Georgians, Tartars and Lithuanians in exile and 
in work camps. Russian Orthodox and Roman 
Catholic priests have been imprisoned; 
Pentecostal Christians, Evangelical Baptists, 
Seventh Day Adventists and Uniate and Eastern 
Rite Catholic activists and clergy are behind 
bars. Others have been jailed on trumped-up 
charges for teaching Hebrew.

Among those who have been punished are 
handicapped people who sought better care and 
public accommodations and numerous Soviet 
citizens who have married Americans and are 
barred from joining their spouses abroad. In ad
dition, tens of thousands of Jews and Arme
nians are seeking to emigrate to join relatives 
living in other countries. While there are signs 
of interest by the Kremlin in resuming signifi
cant emigration, Jewish groups in this country 
have compiled lists of hundreds of families that 
have waited more than a decade to leave.

Although Gorbachev in his Paris press con
ference stressed the civil rights of a Soviet 
citizen to have a job, he neglected to mention 
the powerful corollary—that able-bodied 
citizens can be prosecuted for “parasitism” if 
they do not work.

Many residents have been fired from their 
jobs for what the Soviet media habitually 
describe as the “treasonous” act of seeking to 
live elsewhere than the U.S.S.R. They have 
been unwillingly thrust into a Kafkaesque legal 
twilight zone, fearful they will be prosecuted 
by the state for not holding jobs from which 
the state has fired them.

It is an immense irony that many of these 
cases of persecution are a direct result of the 
1970s era of detente, when Moscow signed the 
Helsinki Act and allowed large-scale emigra
tion in pursuit of important global political 
goals. While detente has long since faded, one 
of its most powerful legacies remains the sad 
spectacle of Soviet citizens being punished 
because they believed the state’s guarantees of 
fundamental freedoms. No substantial or lasting 
improvement in East-West relations can be ex
pected if the fate of people such as these is not

Lithuanian Language 
Studies at RCC/SUNY

Lithuanian is now included among more than 
50 different language courses through the Self 
Study Language Service of Rockland Com
munity College of the State University of New 
York, both for credit and non-credit at the 
beginning and intermediate levels.

Lithuanian is one of the oldest spoken Euro
pean languages, and is related to Sanskrit. It 
belongs to the family of Indo-European 
languages but is separate and distinct from Rus
sian, Polish or German. It is written in the Latin 
alphabet.

The Lithuanian language though used 
primarily in Lithuania itself, a country located 
on the southeastern shores of the Baltic Sea, 
west of Russia, is also a world-wide language 
spoken wherever Lithuanian communities ex
ist, particularly in the United States, Canada, 
Australia, South America, and the Soviet 
Union.

Coordinated by Dr. Gerlinde Sly, the Self 
Study Language Service of RCC/SUNY, pro
vides a unique opportunity for all who are in
terested in learning Lithuanian within the radius 
of the northern parameters of the Greater New 
York area. Students are provided with 
necessary manuals with matching cassettes to 
study individually or in small groups with the 
aid of a speaker of Lithuanian. Instruction is 
designed to meet the needs of those with no 
prior knowledge of the language as well as 
those of Lithuanian heritage, whether descen
dants of the Old or post World War II immigra
tion who already have some familiarity with the 
language and culture of Lithuania.

For further information about Lithuanian 
Studies at RCC/SUNY call or write:

Dr. Gerline Sly, Coordinator, 
(914) 342-3545, Self Study Language Ser
vice RCC/SUNY, 145 College Rd., Surrern, 
NY 10901;

or Dr. Thomas A. Michalski, (914) 342-4650, 
ext. 401, Ass’t Dean of Instructional and Com
munity Services, RCC/SUNY, 145 College 
Rd, Suffern, NY 10901.

The Baltic Nations
We still have a few books available of “The 

Baltic Nations: Estonia, Latvia, Lithuania, 
Finland, Poland, the Quest for Regional In
tegration and Political Liberty,” written by 
Bronis J. Kasias. 320pages, hardcovers. Price 
$12 (postage $1.00) Mail checks to “Lithua
nian Days,” 4364 Sunset Blvd., Los Angels, 
CA 90029.

| In ■ ' - ' '
accepted by Gorbachev, as by Reagan, to be 
priority summit business.

(The writer, Kevin Klose, now the Post’s 
Midwest bureau chief, is a former Moscow 
correspondent.)

(The Washington Post, Nov. 3, 1985)
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GARBĖS 
PRENUMERATOS

I. ir K. Aižinai, Chicago, IL
A. Andriušis, Dorchester, MA
B. Apshaga, MD, Thompson, CT 
P. Aras, Santa Monica, CA
K. Aukštkalnis, Eugene, OR 
Rev. J. Bacevičius, Kintyre, ND
H. S. Bajaliai, Los Angeles, CA 
G. Balanda, Warren, MI
E. Balceris, Santa Monica, C A
A. Balcytis, Chicago, IL

, L. Baltrėnas, Los Angeles, CA 
■K. Bandzevičius, Los Angeles, CA 
V. Barkus, Omaha, NE 
V. Beleckas, Sunny Hills, FL 
P. Beltran, Montebello, CA 
P. Bernotą, Waterbury, CT 
Rev. A. Bertašius, Patterson, NJ 
V. Bieliauskas, PhD, Cincinnati, OH
A. Biliūnas, Lake Park, FL 
A. G. Bražėnas, Royal Oak, MI
J. Briedis, W. Bloomfield, MI
R. Bužėnas, Los Angeles, CA
V. Čekanauskas, garbės konsulas,

Los Angeles, C A
R. Cibas, Australia
J. Čiurlionis, Phoenixville, PA 
Kun. M. Čyvas, Albany, NY 
Kun. V. M. Cukuras, Putnam. CT 
Dr. V. Dambrava, Venecuela
S. Damulis, Vista, C A
V. Datis, Los Angeles, C A 
A. Daukantas, Santa Monica, C A 
Vysk. A. Deksnys, Vokietija 
J. Dicpinigaitis, MD,

Woodhaven, NY 
A. Dičius, Santa Monica, CA 
A. Didžiulis, Columbia 
Dr. R. Dovydaitis, Delton, PA 
V. Dovydaitis, San Clemente, CA 
Rev. A. Dranginis, Baltimore, MD 
Dresher Ins. Brokers,

Islington, Ont.
A. Drukteinis, Bedford, NH 
J. Dženkaitis, Glendale, CA
East Cambridge Branch Library, MA
B. Gajauskas, Santa Monica, CA 
A. Galdikas, Los Angeles, CA 
Br. Galinis, Norwell, MA
Pr. Gasparonis, Los Angeles, CA 
R. Giedraitis, DDS, Los Angeles, CA
J. Girevičius, Ont., Canada
K. Gogelis, Redford, MI
K. Grigaitis, St. Petersburg, FL 
A. Grigas, Chicago, IL 
P. Gruodis, Chicago, IL
I. Gurdinąs, Los Angeles, CA 
Dr. V.Gutauskas, Venezuela 
P. Gylys, Olympia, WA
R. Janowska, Norristown, PA 
V. Janušonis, Dousman, WI 
E. Jarašūnas, Santa Monica, CA 
Jesuit Fathers, Montreal. Que.
E. Jonušas, Omaha, NE 
A. Jonynas, Pacific Palisades, CA
J. Jurkūnas, Beverly Shores. IN 
Dr. J. Jurgilas, Rancho Sta Fe, CA
A. Kantvydas, Weston,

Ont., Canada
J. Karmuza, Waterbury, CT
K. Karuža, Los Angeles, CA
B. Kasias, Wyoming, PA
J. Kazickas, PhD, Greenwich, CT 
Kun. G. Kijauskas, SJ, 

Cleveland, OH

Rev. M. Kirkilas, Beverly Shores, IN 
Dr. Alf. Kontvis, Westminster, CA 
J. Kregždė, Cincinnati, OH 
Dr. L. Kriaučeliūnas, Lockport, IL 
Dr. J. S. Kriaučiūnas, Putnam, CT 
Rev. J. Krivickas, Putnam CT 
Msgr.. J. Kučingis, Los Angeles, CA 
S. Kudokas, Santa Monica, CA 
J. Kutra, Santa Monica, CA 
S. ir J. Kvečas, Santa Monica, CA
L. Lengnikas, Hamilton, Canada 
J. Levickas, Palos Verde, IL 
G. Levinskas, Creve Coeur, MO 
J. Liudžius, New Britain, CT
E. Likanderis, Chicago, IL
J. Lukas, Orange, CT
K. Majauskas, Chicago, IL 
P. Manelis, Davis, CA
A. Markevičius, Santa Monica, CA
F. Masaitis, La Mirada, CA 
Wm. Maskell Ins., Toronto, Can. 
V. Mažeika, Park Ridge, IL
A. ir L. Mažeikos, Marina

del Rey, CA
L. Tumas-Miccolis, Santa Monica, CA 
Dr. A. Milaknis, Santa Monica, CA 
V. Mileris, M.D., Livonia, MI
A. Milius, Santa Monica. CA 
J. Mitkus, Los Angeles, CA
J. Mulokas, Santa Monica, CA 

v A. Musteikis, Fallon, NV
A. Naudžiūnas, So. Boston, MA
M. L. Namikai, M.D., Glendora, CA 
Nurmsen Paint, Los Angeles, CA
A. Pakalniškis, Hamilton, Ont., Can. 
Rev. T. Palis, Pittsburg, CA
Rev. V. Palubinskas, New York, NY 
Rev. V. Pavalkis, Milpitas, CA 
V. ir A. Pažiūra, Agoura, CA
F. Petrauskas, Syracuse, NY
J. Petrikonis M.D., Woodbine, IA 
J. Petronis, Los Angeles, CA 
E. Pikelis, Chicago, IL
C. Plasewicz, Baltimore, MD
J. Pleinys, Hamilton, Ont., Can.
P. Pranis, Vista, CA
Rev. A. Račkauskas, Sunny Hills, FL 
Rev. dr. P. Ragažinskas, Central, NM 
St. Radžiūnas, Omaha, NE
G. W. Radvenis, Los Angeles, CA 
Kun. V. Radvina, Cloverdale, CA 
Inž. J. Rasys, Cambridge, MA
K. Raudys, Toronto, Ont., Can. 
V. Raulinaitis, Rancho Mirge, Ca
K. R. Ražauskas, Dearborn Hts., MI 
A. Regis, Chicago, IL
Kun. A. Rubšys, Manhattan College, NY 
A. Rugys, Lantana, FL
Kun. P. Sabulis, Waterbury, CT 
R. Sakas, Glendale, CA
M. Šarauskas, Winnipeg, Canada
C. Sarpalis, Baltimore, MD 
A. Šatas, Cicero, IL
D. Schmutzer, Glendale, CA 
Schuyler Savings, Kearny, NJ
C. Shimkus, W. Hartford, CT 
M. R. Shalins, Woodhaven, NY 
A. Sinkys, New York, NY
A. Sinkys, Santa Monica, CA
E. ir. J. Sinkiai, Santa Monica, CA 
Dr. J. Skirgaudas, La Jolla, CA
F. Speecher, Los Angeles, CA 
Rev. E. Statkus, Grand Rapids, MI 
J. Stiklorius, Wallingford, PA
E. Stirbys, Santa Monica, Ca
D. Surantas, Rockford, IL
J. Talandis, Olympia Fields, IL 
Talka Credit Union, Hamilton, Canada 
V. Tamošiūnas, Detroit, MI

B. Tiškus, Collinsville, IL
A. Trainis, Richmond Hill, NY
T. K. Trečiokas, Union,NJ
V. Urbaitis, Mayfield Hts., OH 
Rev. L Urbonas, Gary, IN 
V. Urbonas, St. Petersburg, FL 
P. Urbutis, Lighthouse Pt., FL 
A. Uždavinys, Canton, MI 
O. Vaitas, MD, Farmington Hills, MI 
A. Vaitkus, Belleville, IL
A. Vakselis, Richmond Hills, NY 
Dr. J. K. Valiūnas, Southampton, NY 
V. Vidugiris, Palos Verdes, CA 
Dr. P. Vileišis, Waterbury, CT 
A. Vitėnas, Middletown, NJ 
J. Vitėnas, Oxon Hill, MD 
A. Yutz, Munhall, PA
E. Žiaušys, Amsterdam, NY

“Lietuvių Dienų garbės pre
numeratoriais skelbiami, kurie kasmet 
prisiunčia po $35.00.

— A U K O S —
Aukos po $30—

M. Gelžinis
Aukos po $15—

S. Damulis, M. Namikas, MD, S.
Prakapas
Aukos po $5 ar mažiau—

N. Bražėnas, MD, E. Likander
Labai ačiū už parėmimą LD žurnalo.

—A. Skirius, leidėjas

GINKIME LIETUVIŲ TEISES
Nepamirškite savo aukos Lietuvių Teisėms Ginti Fondui

Prašome pasinaudoti šia atkarpa. Čekius rašyti “Lietuvių Teisėms Ginti
Fondas” (arba “American Lithuanian Rights Fund, Inc.”) ir siųsti adresu:

5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui............................US......................

Pavardė, vardas.....................................................................    r

Adresas...............................................................................................................

BALTIC BAKERY
JUOZAS ir ALDONA ANKAI—savininkai 

4627 S. Hermitage, Chicago, IL 60629—Telef. (212) LA 3-1510 
--------- įr--------

2616 W. 69th St., Cicago, IL 60629-telef. (312) 737-6734 
Siunčiame duoną ir raguolius į visas Amerikos dalis

PRAŠOME!
Pagal savo išgalės aukoti TAUTOS FONDUI

savo uždaviniams vykdyti Lietuvos Laisvės Iždui—laisvąjai Lietuvai padėti 
atsistatyti, 6-šiomis kalbomis ELTOS informacijoms leisti, radįjo 
transliacijoms į okupuotą Lietuvą finansuoti ir politiniams kaliniams 
gelbėti. Nepamirškite tam tikrą procentą ir savo testamente įrašyti:

Non-profit, Tax Exempt Corporation 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION
 P.O. Box 21073, Woodhaven, NY 11421

Paremkite
“L. D. ” leidimą
“Lietuvių Dienų’’ žurnalo leidimas 
brangiai kainuoja: geras popieris, 
klišių darymas, giliaspaudė, 
pabrangintas paštas ir 1.1. Vien 
prenumerata visų išlaidų nepadengia. 
Jokie fondai mums nepadeda.

Kaip matote šiame puslapyje kas 
daug prisideda prie leidimo 
žurnmalo—tai aukos. Garbės 
prenumeratoriai, metinė loterija ir 
pikniko pelnas. “Lietuvių Dienos” 
turi daug rėmėjų.

Prašome Kalėdinių sveikini
mų. Gruodžio mėnesio L.D. 
numerio spausdinimo išlaidas 
padengia Kalėdinių sveikinimų 
skelbimai. Todėl prašome visų 
profesionalų, prekybininkų 
sveikinimų Šv. Kalėdomis ir Naujais 
Metais. Kiek kainuoja? Už l”x4” 
dydžio mokama po $15. Didesni 
skelbimai pagal susitarimą.

Norėtume gauti ir metinių 
skelbimų kiekviename numeryje— 
kaip Baltic Bakery, Tautos Fondo. 
Dėl skelbimų rašykite:

LIETUVIŲ DIENOS 
4364 Sunset Blvd.

Los Angeles, C A 90029 
arba telefonu (213) 664-2919 
pasitarti su leidėju—Antanu 
Skiriumi.
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LIETUVIŲ DIENOS

Žurnalo ir knygų

PLATINTOJAI

J. A. V-se

Brooklyn, N.Y.—“Darbininko” adm-ja
So. Boston, Mass.—S. Minkus
Chicago, Illinois — Patria
“Gifts International”, “Parama”,
“Marginiai”
Cleveland, Ohio—J. Žilionis
Detroit, Mich.—St. Anthony’s

Parish Library
Los Angeles—P. Domkus
Putnam, Conn.—Immaculate Conception 

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

AUSTRALIJOJE

Norwood—K. Pocius
Adelaide, Edwardstown—A. Kubilius 
Melbourne-St. Kilda—F. Sodaitis 
Mirren, S.A.—J. Rupinskas 
Lewisham—Msgr. P. Butkus

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

St. Prakapas
Montreal, Que.—P. Rudinskas

(Parish Library)

AMERIKOS BALSAS 
(VOICE OF AMERICA)

Rytinė laida 6 vai. 15 min. ryto Lietuvos 
laiku (10:15 vakaro Vašingtone) 31, 38, 42, 
ir 49 metrų bangomis.
Pirmoji vakarinė laida 18 vai vakaro 
Lietuvos laiku (10 vai. ryto Vašingtone) 20, 
25 ir 31 metrų bangomis.
Antroji vakarinė laida 20 vai. vakaro 
Lietuvos laiku (12 vai. vidurdienį 
Vašingtone) 14, 15, 20 ir 25 metrų 
bangomis.
Šie laikai vasaros metu. Žiemos metu tiek 
Lietuvoje, tiek Vašingtone reikia laikrodį 
atsukti vieną valandą.

VOICE OF AMERICA 
Lithuanian Service 

Washington, D.C. 20547

“APIE TAVE 
SVAJOJU”

įdainuota

LOS ANGELES 
VYRŲ KVARTETO

Galima užsisakyti per

LIETUVIŲ DIENAS

4364 Sunset Blvd.
Los Angeles, C A 90029

Kaina $10 plus $1 pašto išlaidams

LIETUVIŲ 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. 
VLADAS GILYS, pirmininkas

Programų koordinatorius
HENRIKAS BAJALIS 
207 N. Windsor Blvd. 

Los Angeles, CA 90004
Tek: (213) 467-6467

BALTIMORE, MD.
“RADIJO PROGRAMA LIETUVIAMS” 

Girdima sekmadienio rytais 
nuo 10:30 iki 11:00 
WBMD—750 AM 

Šios programos vedėjai:
Albert J. Juškus—4515 Wilmslow Rd.

Baltimore, MD 21210 Tel.: 366-4515
Kęstutis Laskauskas, 1312 Birch Ave.

Baltimore, MD 21227 Tel.: 242-1779

BOSTON, LIETUVIŲ BALSO 
MINKŲ RADIO PROGRAMA

Radio stotį WLYN—1360 AM bangas 
sekm. nuo 8:00 iki 8:45 vai. ryto

Veda Steponas ir Valentina Minkai
71 Farragut Rd., So. Boston, MA 02127 

Tel.: 268-2515
Pas Minkus gaunamas “L.D.“ žurnalas

Lietuvių Radijo Valanda 
LAISVĖS VARPAS 

Sekmadieniais
9-10:00 ryto iš WCAV-FM 98 

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

Telefonas: (617) 586-7209

CHICAGO, IL 
Sophie Barčus Radijo Šeimos 

“LIETUVOS GARSAI”
Sekmadieniais nuo 7:30 iki 8:30 vai ryto 

iš WCEV stoties 1450 AM banga 
Programos vedėja:

Aldona Barcus-Daukus
Transliuojama iš nuosavos studijos 

7159 S. Maplewood, Chicago, IL 60629
Tel.: (312) 778-1543

LIETUVOS AIDAI
Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio 

8:30 vai vakaro
Visos laidos iš tos pačios stoties

WCEV 1450 AM banga
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

6955 S. Campbell Avė.
Chicago, IL 60629 Phone: 778-5374

PHILADELPHIA, PA
LB Apylinkės radijo programa 

BENDRUOMENĖS BALSAS
Girdima šeštadieniais 9-9:30 vai ryto 

WTEL, AM 860 mc 
Visais reikalais kreiptis:

Julija Dantienė, programų koordinatorė 
1233 Lenox Rd., Jenkintown, PA 19046 

Telefonas (215) 572-6654

CLEVELAND, OHIO 
LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA 

TĖVYNĖS GARSAI
įsteigta 1949

Girdima sekmadieniais 8-9 vai. ryto 
WZZP, FM 106.5 m

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

Telefonas: (216) 382-9268

Dvisavaitinė religinės 
minties programa 

GYVENIMO VARPAI 
sekmadieniais 6:30-7:00 vai. ryto 

WRMR AM 850 
Kun. G. Kijauskas, S.J.

18022 Neff Rd., Cleveland, Ohio 44119
Telef. (216) 531-4263

DETROIT, MICH.
Lietuviškas Balsas—Lithuanian Voice 

WCAR—1090 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 VAL. 
2222 Franklin Rd. 

Bloomfield Hills, Ml 48013 
WPON —1460 AM

Pirmadieniais ir penktadieniais nuo 3-4 vai.
Programos vedėjas Algis Zaparackas 

Bendradarbiai:
Ant. Zaparackas, Algis Lapšys, Edv 

Skiotys

HARTFORD, CONN. 
“TĖVYNĖS GARSAI”

Connecticut vist. liet, kultūrinė valandėlė 
WRYM—840 AM

Kiekvieną sekm. 4:30-5:30 vai. p.p.
Programos vedėjas A Dragūnevičius 

132 Wellington Dr. Farmington, CT 06032 
Tel. (203) 677-8567

Pranešėjai:
Zita Dapkienė, Alfonsas Dzikas ir 

Longinas Kapeckas 
ltd. Eug. Orentas

NEW YORK — NEW JERSEY
“LIETUVOS ATSIMINIMAI” radijo vai. 
girdima kas ketvirt. iš WNYM stoties

New Yorke, nuo 7-8 v.v. 1330 AM banga 
Taip pat klausykite “Music of Lithuania” 
programos kas sekm. nuo 1:05 iki 3:00 
vai. p.p. iš Seton Hall Universiteto stoties

89.5 FM — banga
Direktorius — dr. Jokūbas J. Stukas 
234 Sunlit Dr., Watchung, NJ 07060 

Tel.: (201) 753-5636

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

ROMAS KEZYS
217-25 54th Ave., Bayside, NY 11364

Telefonas: (718) 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 Gertrude Dargiai 
Visais reikalais kreiptis:

2040 Spring Hill Rd., Pittsburgh, PA 15243

HOT SPRINGS, ARK.

LIETUVIŠKA RADIJO PROGRAMA
“LEISKIT I TĖVYNĖ”
Lithuanian Broadcasting SPA

Girdima sekmadieniais 7:00-7:30 vai. ryte 
iš KXOW radijo stoties, 1420 AM banga.

vedėja ir pranešėja
Salomėja Šmaižienė

204 Hilltop Dr., Hot Springs, Ark. 71913 
Telefonas (501)321-9641

ROCHESTER, NEW YORK
DAI NOS Al DAS

Sekmadieniais 9:00 iki 9:30 vai. iš ryto 
stotis WZZI-FM 9I.5 mc

IŠLAIKO LIETUVIŲ RADIJO KLUBAS

Klubo valdyba: Al Gečas, pirm., R.
Kiršteinas, 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 
WWC0 — 1240 AM

Vedėjas: ANTANAS PALIULIS

33 Chipman St., Waterbury, CT 06708 
tel.: (203)756-1874

MONTREAL, CANADA
LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS

Kiekvieną trečiadienį nuo 11 vai. 30 min. 
CFMB stotis — Banga 1410

Programos vedėjas L. Stankevičius 
1053 Cr. Albanel, Duverney, P.Q., Canada 

Telefonas: 669-8834

TORONTO, ONT., CANADA
TĖVYNĖS PRISIMINIMAI

Sekmadieniais 1:30 iki 2:00 vai. po pietų 
Visos programos transliuojamos iš

Toronto stoties CHIN, banga 100.7 FM 
Programos vedėja:

Violeta Simanavičiūtė-Laurinavičienė
51 Patricia Di., Toronto, Ont. M4C 5K2, 

Can.
Telefonas:(416) 690-3416

ROMA, ITALIJA
ROMOS RADIJAS

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

41.15 ir 50.34 metrų bangomis

Vedėjas; Dr. J. Gailius 
Circonvallazione NOMENTANA 162

VATIKANAS, ITALIJA
Programa transliuojama 8 kartus savaitėje 
Sekmad. rytais 11:45 Lietuvos laiku 9755 
11:40 120 KHZ ir kiekv vak. 21:00 Lietuvos 
laiku. Bangos 6185, 9755, 11715 KHZ.

Vedėjas: Kun. V. Kaziūnas

Adresas: Sezione Lituana, Stazione Radio 
CITTA DEL VATICANO



KAUKĖ, lino raižinys M. RAUGAITĖ
MASK, linoprint


	00000366 00000001
	00000366 00000002
	00000366 00000003
	00000366 00000004
	00000366 00000005
	00000366 00000006
	00000366 00000007
	00000366 00000008
	00000366 00000009
	00000366 00000010
	00000366 00000011
	00000366 00000012
	00000366 00000013
	00000366 00000014
	00000366 00000015
	00000366 00000016
	00000366 00000017
	00000366 00000018
	00000366 00000019
	00000366 00000020
	00000366 00000021
	00000366 00000022
	00000366 00000023
	00000366 00000024

