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ALIODIJA DICIUTE—TREČIOKIENE 
was born on Sept. 22, 1905. Her mother 
Eugenija Rinkevičiūte died at the age of 24 
leaving three children: Felicija, an older sister, 
Aliodija, age 5, and a baby brother Anatolijus. 
Their father was quite musical (he played the 
violin) and not only raised the family all by 
himself but also encouraged his children to 
develop their musical talents.

The first to recognize Aliodija’s musical 
talent outside the family was A. O. Moroz, the 
high school teacher in Ukraine, where the fami
ly resided temporarily. He was the one who en
couraged the young singer Aliodija to perform 
as a soloist or to sing duets with her cousin 
Brone Diciute-Variakojiene.

During the Russian revolution the family 
returned to Lithuania. She enrolled at “Saulės” 
high school in Utena, where her singing and 
acting talent was recognized by teachers. Later, 
at the age of 14 x/i, she transferred to ‘ ‘Aušra’ ’ 
high school in Kaunas. At that time she also 
passed the necessary exams to enter the Music 
School in Kaunas, where she was taught by 
famous Lithuanian composers, such as prof. J. 
Žilevičius and Zadeika and singers such as 
Grigaitiene.

After graduation from the Conservatory in 
Kaunas, Aliodija, now married to Dr. J. 
Trečiokas, went to Paris where she was taught 
by the famous prof. Gladkaja.

After returning to Lithuania, she debuted in 
1930 at the Kaunas Opera where she sang the 
roles of Zibelis and Martha in Gounod’s 
“Faust”. During the following 14 years she 
sang 49 roles in many different operas. The 
highlight of her career occurred in 1939 when 
she had the privilege to sing with the world 
famous basso Feodor Shaliapin in “Faust” and 
“Boris Godunov”. Her best known roles were: 
Carmen, (in Bizet’s “Carmen”), Delilah (in 
Saint Saens, “Samson anbd Delilah”), Marina 
(in Moussorgsky’s “Boris Godunov”), and 
Polina (in Tschaikovsky’s “The Queen of 
Spades”). She also sang in concerts and recitals 
in Lithuania and abroad (Latvia, Estonia, and 
Germany).

She left Lithuania during World War II and 
stayed in Germany, where she studied with 
prof. Lena Jung (in Weimar) and gave concerts 
until she emigrated to the US in 1949.

In 1949 she sang in “Carmen” for the Civic 
Opera Co. in Chicago. Here she taught young 
hopefuls in her own studio in the Fine Arts 
Bldg., and for 12 years she taught at the 
“American Conservatory”. She is in “Who’s 
Who of American Artists”, “Dictionary of In
ternational Biography” and ‘‘Notable 
Americans”.

Aliodija Diciute-Treciokiene moved to San
ta Monica, CA in 1961, to be closer to her son 
Dr. L. Trečiokas and his family. There she 
continued to teach voice to several students until 
several years ago.

Her 85th birthday was celebrated in Vilnius, 
Lithuania, with the staging of the opera 
“Carmen” in her honor. She was deeply touch
ed by this and by the greetings she received 
from the Vilnius Opera singers.
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“LAIKMEČIO GRIMASOS”
Lietuvos “ledynmetis” ir poetai “neužrištom burnom”

Sovietų imperija traška braška ir griūva.
Lapkričio 19-tos dienos “U.S. News & 

World Report” laida pavadino “Vienos tautos 
(imperijos?) mirtis” ir viršelyje įdėjo antkapį 
su užrašu:

Viduje ilgas (10 psl.) straipsnis apie Sovietų, 
jų respublikų padėtį ir problemas. Perestroika 
pasibaigė. Prasidėjo chaosas. Ekonomijos griu
vėsiai. Gręsiantis badas. Ieškojimas pagalbos 
iš užsienio.

Nežinia, kiek reikia paramos, kad žmonės, 
patys net bulvių nenusikasdami, būtų sotūs.

Bulvių sovietai gavo iš Vokietijos skaičiais 

dideli kieki, bet kai padalini gyventojams, 
išeina tik po kilogramą vienam asmeniui 
vienam kartui.

Kiek ir ko nusiųs Amerika tam “kiauram 
maišui”, kurio užlopyti nė patys sovietai 
nebenori?

Visa tai, plus persų įlankos tragedija, jaudina 
ir konkrečiai liečia ir Lietuva.

Politiniai diždiųjų manevrai kliudo ir Baltų 
tautų laisvės bylos reikalui. Tokioje netikrumo, 
veidmainystės, melo ir vulgarios politinės at
mosferos situacijoje neįmanomas joks kultū
rinis, meno kūrybos darbas. Atgimimo dvasia, 
užliejusi visa šalį, iškėlė patriotinį motyvą 
poezijoje — Sibiro tremtinių kūryba išstūmė iš 
spaudos puslapių lėkštų eilėraščių arba, tikriau 
sakant, “eiliuotos manijos” gamyba. Sunerimo 
“estetai” — visa savo autoritetine jėga pradėta 
pulti tautiškas-patriotinis motyvas, pašiepiami 
autoriai. Pasigendama istorijon nuėjusių 
“kūrybos” sąlygų.

Pasinaudodami spaudos laisve vėl grįžta 
įsidrąsinę lenininiai laureatai ir ima “ap
dainuoti” šių dienų situacija, naudodamiesi 
metafora ir kritikų pritarimu:

“O kokios žiaurios laikmečio grimasos!”

‘ ‘O kaip dangus čia susimaišė su žeme! 
beprotis auklėja protingą, o protingas 
bepročiui pataikauja aklas veda aklą 
o nebylys parlamente išdrožia kalbą 
o ar ne prostitutė nustumia nuo pjedestalo 
berankę ir todėl bejėgę Afroditę?
o ar ne mafijos narys padėjęs ranką 
ant švento rašto duoda priesaiką ir tampa 

prezidentu ar ministru ir tęsia savo 
pelningą tarnybą mafijai? Kas gali 
apginti žmogų nuo to feodalo 
ar biurokrato korumpuoto mafiozo? 
O ar neužrišta burna kvailam poetui 
kuris jam pirštinę po kojų meta ir 
iššaukia dvikovon — mat atsirado riteris! 
O ar ore neskraido pažadų kepti

balandžiai... ”
(E. Miželaitis, “Pergalė", 90, nr. 8, psl. 

7-8).
Tai štai kaip kalba “kvailas poetas” 

“neužrišta burna” (gaila...), kuris “meta 
pirštinę” “korumpuoto mafiozo” biurokratui 
ir jį “šaukia dvikovon”. Kokion? Už ka? 
Nepasako. Skaitytojau, pats susiprask. Ar turi 
tas žmogus sąžinę? O gal paprasčiausiai — 
sapnuoja.

Anais, leninininės-stalininės-brežnevinės 
“laisvės” laikais, kai “prezidentais” buvo 
“tėvai, mokytojai” ir panašūs, už panašius 
“šedevrus”, su panieka vaizduojančius ano 
meto rojų, išdidus opozicionierius būtų beregint 
atsidūręs Sibiro ledynuose... Šiandiena gi, kai 
kažkokios “mafijos” narys yra prezidentu 
(Landsbergis?), kai “beprotis” (gal Motieka, 
gal Saja...) “auklėja” protinga (ka — gal 
Baltušį, gal Petkevičių, gal Burokevičių... gal 
dar kokį nuo Maskvos neatsiskyrusį LKP 
narį...), kai prostitutė (nejaugi Prunskienė?) 
“nustumia nuo pjedestalo Afroditę” (?), 
įžymus kritikologas A. Bučys, laikotarpį 
pavadinęs “politiniu ledynmečiu”, šiuo 
“šedevru” sužavėtas džiaugiasi (“Literatūroj

(nukelta į 9 psl.)
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SPAUDOJE IR GYVENIME

Politinis Komentaras

Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
derybų eiga ir perspektyvos

Lietuvos pastangos de facto išsivaduoti iš 
Sovietų Sąjungos kontrolės tolydžio intensyvėja 
ir Kremlių verčia rinktis vieną iš alternatyvų: 
paleisti grobį iš savo nagų ar vėl užveržti kilpą, 
naudojant fizinę jėgą. Spirdamiesi jėgai, Lie
tuvos politinė vadovybė sumaniai ir efektingai 
manevruoja, remdamosi tarptautinės teisės, 
teisingumo ir moralės argumentais. Nors So
vietų Sąjunga praėjusios svaitės laikotarpyje ir 
užspaudė Lietuvą ultimatyviniais grąsinimais, 
tačiau nėra ženklų, rodančių, kad ji būtų apsis
prendusi už jėgos kelią. Ir tai ne iš malonės, 
bet iš bėdos, nes ji pati yra atsidūrusi ties 
visiško suirimo riba. Nedramatizuojant padė
ties, galima spėti, kad esminių pasikeitimų 
Sovietų Sąjungoje nereikės laukti metais. Už
teks mėnesių.

Lietuvos susidūrimas su Kremliumi šiuo 
metu sukasi apie derybų su Sovietų Sąjunga ašį. 
Kalbant apie derybas, reikia dėmesin priimti 
faktą, kad jomis yra suinteresuotos ir didžiosios 
Vakarų demokratijos. Nebus suklysta teigiant, 
kad sovietai sutiko eiti į derybas Amerikai, 
Prancūzijai, Anglijai ir Vokietijai spaudžiant. 
Gorbačiovas sovietų delegaciją sudarė iš aukš
čiausių civilinės ir karinės valdžios pareigūnų 
ir vadovų paskyrė ministrą pirmininką Nikolai 
Ryžkov. Lietuvos delegacijos vadovu Aukš
čiausioji Taryba patvirtino prezidentą Vytautą 
Landsbergį.

Pasekus deryboms pasiruošimo procesą ir 
pradinį vyksmą, darosi aišku, kad sovietai rim
tai derėtis nemano, tačiau kaltę už tariamas 
kliūtis nori suversti Lietuvai, kad pasiteisintų 
prieš Vakarus. Spalio 2 įvykusiame delegacijų 
konsultaciniame pasitarime Ryžkov rodė malo
nų veidą ir sudarė įspūdį, kad derybos galės 
prasidėti. Antrajame konsultaciniame pasita
rime spalio 20 rūškano veido Ryžkov ėmė statyt 
deryboms kliūtis ir kaltinti Lietuvos delegaciją. 
Tačiau vis tik buvo sutarta derybų taisyklėms 
paruošti sudaryti mišrią darbo komisiją. Už 10 
dienų komisijai susirinkus, lietuviai atėjo su 
projektu, sovietai tuščiomis rankomis. Pasitvir
tino spėjimas, kad Kremlius deryboms nerodo 
geros valios. Tačiau vienas, mažiau reklamuo
jamas faktas pilnai atidengė tikrąjį sovietų 
veidą. Mat prieš kiek laiko ministerės pirminin
kės Kazimieros Prunskienės vadovaujama dele
gacija pasiekė su sovietais Lietuvai gan palankų 
prekybiniais klausimais principinį susitarimą. 
Tačiau, kai praėjusį šeštadienį delegacijos vėl 
susitiko, Ryžkov ultimatyviai pareikalavo, kad 
Lietuva pripažintų sovietų įstatymus ir sutartį 
pasirašytų kaip sovietinė respublika. Lietuvos 
delegacijai šį reikalavimą atmetus, Ryžkov 
pareiškė, kad Sovietų Sąjunga su Lietuva nu
traukia prekybinius ryšius. Tada Prunskienė

Edita Nazaraitė

LIETUVIŲ IŠEIVIŲ DAILĖS 
PARODA TORONTE

Algimantas Kezys, lietuvių dailės propaguo
tojas ir puoselėtojas, suruošė išeivijos lietuvių 
dailės parodą kanadiečių visuomenei. Paroda 
vyko š. m. rugsėjo 4-24 d. North District 
bibliotekoje, Toronte.

Parodoje dalyvavo penkiolika V. Europoje 
ir Š. Amerikoje kuriančių dailininkų su savo 
tapybos, grafikos ir tekstilės darbais. Kūriniai 
atrinkti su dideliu dėmesiu, paroda išlaiko 
konceptualumą, yra vientisa. Parodoje iška
bintas įvadas anglų kalba, kuriame A. Kezys 
mėgina paaiškinti lietuvių dailininkų savitumą. 
Stengiamasi išsiaiškinti, ar lietuvių išeivių

Lietuvos delegaciją iš pasitarimų išvedė. Pasi
likę latviai ir estai bandė ginti Lietuvos poziciją, 
bet veltui. Taigi, Lietuvoje susidarė blokadinė 
situacija, nors formalios blokados sovietai dar 
ir nevykdo.

Po šio susidūrimo, prezidentas Landsbergis 
išvyko į Londoną ir praėjusį antradienį turėjo 
45 minučių pokalbį su ministere pirmininke 
Margaret Thatcher. Ją painformavo apie dery
bų eigą ir sovietų grąsinimus. Thatcher paprašė 
oficialaus rašto tuo reikalu, kad galėtų pradėti 
diplomatinę akciją. Laikas tai akcijai labai 
palankus, nes poryt Paryžiuje prasideda svar
bi Helsinkio susitarimų signatarų konferenci
ja. Dalyvaus Bush, Gorbačiov ir kitų valstybių 
galvos. Dar vienas svarbus, ketvirtadienį per 
Vilniaus radiją girdėtas faktas — būtent, Ame
rikos valstybės sekretorius ateinantį pirmadienį 
Paryžiuje kalbėsis su Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos užsienio reikalų ministrais.

Santykiuose su Sovietų Sąjunga Lietuva gina 
politinę liniją, kurią nubrėžė kovo 11-tosios 
aktu. Tai, kitokio pasirinkimo neturinti, prezi
dento Landsbergio vedama politika. Gi už So
vietų Sąjungos ribų Lietuvos diplomatija yra 
perėjusi į ofenzyvą. Pvz., su atitinkamų vals
tybių palaiminimu Lietuva atidarė informacines 
agentūras Kopenhagoje, Oslo, Stockholme, Pa
ryžiuje ir dabar Londone. Arba, — po brutalių 
sovietų armijos veiksmų Vilniuje, minint bol
ševikų revoliucijos metines, Lietuvos valdžia 
kreipėsi į Helsinkio susitarimų signatarus ir 
visas kitas Lietuvos okupacijos nepripažinusias 
valstybes, nurodydama, kad sovietų karinės 
jėgos Lietuvoje laikomos nelegaliai ir prašy
dama spaudimo į Sovietų Sąjungą, kad tas 
pajėgas iš Lietuvos išvestų. Taip pat Baltijos 
užsienio reikalų ministrų susitikimas su mūsų 
Jim Baker yra diplomatinės akcijos laimėjimas.

Prezidentas Landsbergis Londone pareiškė, 
esąs įsitikinęs, kad už metų Lietuva bus laisva. 
O įtakingas žurnalas “US News and World 
Report” lapkričio 5-tos numeryje rašo, kad 
‘‘Lietuva taip greitai juda link pilnos nepriklau
somybės, kad kai kurie Amerikos valdžios 
pareigūnai pranašauja, jog Vašingtonas su 
Vilniumi ateinančią vasarą gali pasikeisti am
basadoriais”. Ir tai nebūtų stebuklas.

(J. K. 190.XI. 17) 

kūryba yra lietuviška, nes dailininkai kuria 
kitoniškoje kultūrinėje terpėje, yra veikiami 
įvairių meno srovių, vietinės aplinkos estetika 
taip pat palieka žymę kūrėjo stiliuje.

Autorius gražiai paaiškina, kad Vakaruose 
kuriantiems dailininkams etniškumas nėra svar
biausias kūrybinis katalizatorius, tačiau jų dar
buose galima atsekti protėvių tradicijas.

Stebint rodomus darbus, galima sutikti su 
tokiu teiginiu, tik tas giminingumas sunkiai 
žodžiais nusakomas, jį reikia išjausti betar
piškai.

Įspūdingai atrodo tekstilės kūriniai. J. Rač- 
kaus “Vertikali forma nr. 2”, J. Marks “Že
mėje kaip ir danguj”, gausūs A. Tamošaitienės 
kilimai, kurių įdomesni būtų diptikas “Diena 
ir naktis”, “Likimo laimės”. Jos kilimų 
figūros elgrekiškai išilgintos, koloritas šaltas, 
ramus.

V. Vizgirdos akrilikas “Liauni medžiai” — 
dramatiškas, šaltų spalvų peisažas, tuo tarpu V. 
Krištolaitytės du akriliko triptikai “Jūros 
peisažai” ir “Pakrantės peisažai” yra neramių, 
besirungiančių spalvų kūriniai, potėpiai itin 
ūmūs.

Prie šių kūrėjų tapybos savo temperamentų 
giminingas yra E. Budrys iš Švedijos. Jo emalės 
tapyba, du darbai be pavadinimo, yra aštrių, 
grynų spalvų abstraktai, patraukiantys žiūrovo 
akį.

Dailininkės G. Jurgutis mišria technika atlik
tas tapybos darbas “Šokis mėnesienoje” kupi
nas tylaus susimąstymo, nostalgijos, tapysena 
virpanti, subtiliai niuansuota. L. Simanavičius 
akrilikas ant emalės modernus, aštri spalvinė 
įtampa. J. Račkaus tapyba ant aliuminio “Mag
netinė jėga” pasižymi nuosaikumu, neperkrauta 
kompozicija.

Du P. Gailiaus lakštai švyti elegancija, pre
ciziška atlikimo maniera, skoningai komponuo
jamu šriftu piešinyje. S. Šileikienės litografija 
“Žali laukai ir asfaltas” pasižymi jaukia ir šilta 
spalvine gama, moderniška tema.

Tris spalvotus grafikos lakštus “Madeina”, 
“Laumės” ir “Susirūstino žiaurus perkūnas” 
rodo M. Stankūnienė. Raižiniuose ji interpre
tuoja pagoniškas temas, darbai paspalvinti. G. 
Žumbakis grafikos darbas “Kryžių kalnas” 
moderniškų formų, spalvos santūrios, išradin
gai komponuojama.

Mišria technika kuriantys dailininkai papras
tai išgauna netikėtas vizualines formas. M. 
Bigelis-Silverman rodo du darbus: “Lenktynės 
su laiku” ir “Verdenė”, kurie atlikti iš namie 
pasigaminto popieriaus. Kompozicijos lakoniš
kumas ir išieškotos spalvos nuteikia maloniai.

Nelauktai įdomiai suskamba O. Tamašausko 
kūrinys. Dailininkas pristatė parodai didelio 
formato medžio raižinio klišę, paspalvintą 
šaltomis, ramiomis spalvomis.

Apžvelgus visą lietuvių išeivių dailės parodą, 
susidaro įspūdis, kad mėgiamiausia dailininkų 
spalva yra violetinė. Būdingos šaltos spalvų 
gamos, palyginti nuosaikios formos, tram
domas vidinis nerimas.

4 LIETUVIU DIENOS, 1990, LAPKRITIS



ALIODIJA DICIUTE— TREČIOKIENE

Kauno Valstybinės Operos solistė

Nepriklausomos Lietuvos Valstybinės 

Operos solistė Aliodija Dičiūtė-Tre
čiokienė, po ilgos, įdomios ir įvairios muzikos 

karjeros, išėjusi į pensija, apsigyveno Santa 
Monikoje, Kalifornijoje, arčiau sūnaus, žinomo 
daktaro Leopoldo Trečioko ir jo šeimos.

A. Trečiokienė — svetinga, dažnai užlei
džianti savo soda ir namus įvairiems lietuviš
kiems subuvimams, nenuostabu, kad turi didelį 
būrį gerbėjų.

Solistė, išlaikiusi savo baisa, kad ir pensi
ninkė, vis užimta:, dalyvauja lietuvių parengi
muose, moko studentus, kartais gieda bažny
čioje. Los Angeles Birutiečių 1983 metais 
suruoštame jai koncerte — pasirodė puikiai. 
Priklauso kelioms amerikiečių muzikinėms 
organizacijoms, per daugelį metų atžymėta 
keliose “Who’s Who’’ žymiųjų Amerikos 
menininkių knygose; “Dictionary of Interna
tional Biography’’ ir “Notable Americans” 
tomuose.

Šių 1990 m. rugsėjy jos amžiaus 85 m. 
jubiliejus buvo gražiai paminėtas Lietuvoje: jos 
garbei “Carmen” spektaklis, jos atvaizdas 
afišose. Gražus pasveikinimas su jaunųjų kole
gų parašais solistę sujaudino iki ašarų.

Sukakties proga “Lietuvių dienos” įparei
gojo kaimynę, pasikalbėjimu išryškinti jos 
meno kelia, prisiminti laimėjimus.

— Brangi ponia Trečiokiene, teatras — 
šiandien lyg sapnas atrodo, ar ne?

— Ne sapnas! Tai buvo mano tikras 
gyvenimas. Rodos, ir gimiau su daina; vakarais 
maža guldant, prašydavau: “Dar tik viena 
dainelę, dar tik viena...”. — Skambindavau ar 
dainuodavau. Taip visi mano metai — siekimas 
tobulėti, darbas. Dainavau ir kitus mokiau 
beveik iki dabar. Daina — mano paguoda ir 
džiaugsmas.

— Ar pati atpažinote savo talentą, ar kas 
kitas paskatino?

— Prasidėjo Ukrainoje. Mamytė, Eug. 
Rinkevičiūtė, mirė 24 m., palikdama sesutę, 
mane — 5 metų ir kūdikį broliuką — Anatolijų. 
Tėvelis mus pasišventęs augino (pats irgi buvo 
muzikalus), ugdė mūsų gabumus. Už namų, 
pirmas mane pastebėjo A. O. Moroz, gimnazi
jos mokytojas Ukrainoje. Jis leisdavo man ir 
Bronei Dičiūtei-Variakojienei (pusseserei) pa
dainuoti solo, duetų. O paskui — revoliucija... 
Visą mėnesį traukiniu važiavom į Lietuvą, 
Naujaličio kaimą, senelių ūkį. Tėvelis iš dvaro 
mums nupirko “grand-piano”, (pats griežė 
smuiku) tai mes koncertuodavom... Vėliau 
Utenos “Saulės” gimnazijoje, kur direktorius 
kun. VI. Butvilą, o paskui dir. Gineitis su šeima 
(jie visi žuvo Sibiro kankiniais) puoselėjo meną

Marta (Aliodija Dičiūtė-Trečiokienė) ir Mefistofelis (Fiodor Šaliapinas) opero
je “Faustas”.
Martha (Aliodija Dičiūtė-Trečiokienė) and Mephistopheles (Fiodor Shaliapin) in 
Gounod’s opera “Faust.”

ir muziką. Mane ten atpažino, leido solo 
dainuoti ir giedoti... Mus ten gražiai, su 
disciplina, auklėjo, pratino prie grožio! 
Gegužinėse skambėdavo laukai nuo dainų... 
Giedodavom rytą klasėj ir pamaldose, buvo ir 
ekskursijos, muzikiniai vaidinimai... Pastatėm 
dvi operetes: “Kaip Praamžius lėmė” ir “Girių 
karalius”. Buvo gera, nors vargom po karo; 
eidavau iš Naujaličio kelis kilometrus; žiemą 
— šalta, prieš vėją, — pailsėdavau atsisėdus 
pusny ir vėl... Buvom laimingi “Saulėj”! Ir 
kokia mūsų klasė! Išjos išėjo keli kunigai: prel. 
J. Prunskis, kun. dr. Liuima, kun. Šermukšnis, 
Šimonėlis; istorikai — Adolf. Šapoka, V. 
Liulevičius; rašytojai — Pulgis Andriušis, 
Tilvytis. Iš uteniškių yra ir Los Angelėse: 
Verutė Andrašiūnienė, skulptorius Pr.

Gasparonis, mokyt. Balys Graužinis... Mūsų 
visų talentai, sakyčiau, išryškėjo “Saulės” 
gimnazijoj Utenoj.

— Kas buvo Jūsų pirmaisiais dainavimo 
mokytojais ?

— Jau Utenoje svajojau apie profesinį 
dainavimą. Persikėliau į Kauno “Aušros” 
gimnaziją, drauge į Muzikos m-lą (buvau tik 
14į6 m.). Egzaminus man laikant, konser
vatorijos dir. buvo muz. Naujalis. Komisijoj 
— prof. Žilevičius, sol. Grigaitienė ir kt. 
Išlaikiusi egzaminus, patekau į Grigaitienės 
klasę (piano — muz. Žadeika). Po karo — 
paprastam namely, bet mokslas rimtai ėjo: 
teroija, harmonija, solfedžio, piano, scenos 
technika... Jokiems baliams nebuvo laiko! Dar
bas, studijos...
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Dr. Juozas Trečiokas, kariuomenės gydytojas 
(stovi); sėdi: Felicija Dičiūtė (solistės sesuo), 
Leopoldas (Trečiokų sūnus) ir A. Dičiūtė-Tre- 
čiokienė, Lietuvoje.
Dr. Juozas Trečiokas, army physician (standing); 
seated are (from right) A. Dičiūtė-Trečiokienė with 
her son Leopold and her sister Felicija Dičiūtė in 
Lithuania.

A. Dičiūtė-Trečiokienė, 
brolis inž. Anatolijus Dičius 
su žmona (mirusi).
A. Dičiūtė-Trečiokienė, her 
brother Anatolijus Dičius, an 
engineer, and his wife 
(deceased).

6

Solistės šeima: iš k. vyras 
a.a. dr. Juozas Trečiokas, 
marti Nijolė Velžaitė-Tre- 
čiokienė, advokatė, sūnus 
dr. Leopoldas ir solistė 
A. Dičiūtė-Trečiokienė, 
Čikagoje, 1956 m. vasarą. 
Soloist’s family: her husband 
Dr. Juozas Trečiokas (de
ceased); daughter-in-law 
Nijolė Velžaitė-Trečiokienė, 
an attorney; son Dr. Leopold; 
and the soloist A. 
Dičiūtė-Trečiokienė.

A. Dičiūtė-Trečiokienė savo studijoje po 
koncerto, Tinley Park, Illinois, 1959.
A. Dičiūtė-Trečiokienė after a concert given in her 
studio in Tinley Park, Illinois, 1959.

— Kas palaikė Jumyse tą studijų 
discipliną ?

— A, tai mano prigimtis! Daina man — 
gyvenimas; viską tam pašvenčiau. Net 
nemaniau ištekėti... iki susitikau savo vyrą... 
O pamačiau dr. Juozą Trečioką — savanorį 
karį, Geležinio Vilko pulko gydytoją, puikų 
žmogų, gegužinėj; vėliau, žiemą, sniegui pus
tant, su arkliais, jis su draugu pasiklydo, 
užvažiavo į mūsų namus. Iš atostogų grįžtant 
— traukiny susitikom; vėliau — dviračiu 
aplankydavo tėviškėj... Graži draugystė 
išsirutuliojo. Netrukdė jis man mokytis ir 
dainavimą studijuoti, — laukė kol baigiau 
gimnaziją, tada apsivedėm. Jį perkėlė į Kė
dainius, 2-rą Artilerijos pulką, gydytoju 
(Geležinio Vilko pulkas buvo išformuotas). Aš 
važinėdavau į Kauną. Kaip tėvelis mažą 
skatino, taip ir vyras mane rėmė muzikos kely
je. Padrąsindavo, padėdavo. Dėl manęs, jis 
persikėlė į Kauną, Karo ligoninės odos ligų 
skyrių. Kaune ir gimė sūnus Leopoldas. Mano 
trys meilės buvo: vyras, sūnus ir opera. Deja, 
dabar jau 30 metų kaip mano vyras 
Amžinybėje, palaidotas Čikagoje, Šv. 
Kazimiero kapinėse.

— Kada ir kokia Jūsų pirmoji solo 
dainavimo rolė operoje?

— Baigusi konservatoriją Kaune, išvažiavau 
su šeima į Paryžių, kur vyras Karo ligoninės 
buvo komandiruotas į St. Louis ligoninę. 
Pasinaudodama vyro komandiruote, Paryžiuje 
lavinausi pas prof. Gladkaja (iš Petrapilio). Po 
metų grįžom į Kauną ir aš 1930 m. įstojau į 
operą — debiutu Gunot “Fauste”, Zibelio ir 
Martha rolėse. Nuo tada pastoviai dainavau 
Kauno Valstybinėje Operoj — 14-ką metų.

— Ar solistai buvo gerai atlyginami? Ar 
galima buvo pragyventi?

— Man rūpėjo tobulėti, o ne atlyginimas. 
Atlyginimai teatre — pagal atliekamas roles. 
Mano vyras uždirbo, tai ir nesiveržiau į karjerą. 
Kažkas sakė; “Nėra mažų rolių, — tik maži 
artistai”. Tai tiesa. Aš ne vaidinau rolę, o 
išgyvenau.

Romoje irgi teko studijuoti: pas Ghibalde iš 
šv. Cecilijos konservatorijos. Romoje 
paruošiau “Samsonas ir Dalila” — ne 
pasirodymui, o tobulėjimui. Taip pat “Aidą”. 
Grįžus į Lietuvą, dainuodavau radiofone ir su 
simfoniniu orkestru, kaip tik Dalilos rolę. Mane 
išgirdęs Kipras Petrauskas sako: “Dainuosi su 
manim “Samsonas ir Dalila”. Jam patiko mano 
solo.

Savo balsą (mezo-sopraną) lavinau ir Vokie
tijoje — pas garsią prof. Leną Jung (Weimare). 
Vis ieškojau teisingo balso “pastatymo” ir 
suradau (kaip Caruso...)

— Kiek metų dirbote Kauno Valst. Operoje 
ir kiek atlikote vaidmenų?

— Ten dainavau tarp 1930-1944 m. Atlikau 
49 vaidmenis, diriguojant Bukšai, Tallat-
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A. Dičiūtė-Trečiokienė “Kunigaikštis Igoris“ operoje, A. Dičiūtė-Trečiokienė in the role of Koncakovna in the opera 
Končakovna rolėje, Kaune. “Prince Igor in Kaunas.

Kauno Valstybės Operos solistai apie 1935 m. A. Kaunas State Opera soloists in 1935. Aliodija Dičiūtė-Trečiokienė
Dičiūtė-Trečiokienė pirmos eilės dešinėje, tarp Antano 
Sodeikos ir M. Lipčienės; vidury Vincė Jonuškaitė-Zaunienė. 
Nėra Kipro Petrausko.

is second from the right in the first row (Between Antanas 
Sodeika and M. Lipčienė) In the middle is Vincė 
Jonuškaitė-Zaunienė. Missing Kipras Petrauskas.

Kelpšai, Marijošiui; su režisieriais — Pavlov- 
skiu, Oleka-Žilinsku.

— Kokie Jūsų mėgiamiausi vaidmenys?
— Dalila, Saint-Saens operoj “Samsonas ir 

Dalila’’, Karmena Bizet operoj “Carmen”, 
Končakovna — A. Borodino op. “Karalaitis Ig
oris”. Didžiuojuosi, kad teko dainuoti (1939 

m.) su pasaulio garsenybe Feodoru Šaliapinu 
“Fauste” ir “Boris Godunov” operose. Apie 
Kauno opera Saliapinas pasakė: “Mažoje 
valstybėj — didelė opera!” Tai buvo gera 
išgirsti.

— Be darbo teatre, ar teko ir kitur 
dainuoti ?

— O, taip! Kur tik pakviesdavo. Dainavau 
organizacijoms. Panemunėj — džiovininkų 
sanatorijoj, kalėjimuose... Visur. Teko dainuoti 
dar Estijoj ir, žinoma, pasitraukus — Vokieti
joj, Amerikoj.

— Šeima — pritarė; ar džiaugėsi irgi Jūsų 
dainavimu ?
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LIETUVOS OPEROS Ii R BALETO TEATRAS
VILNIUS 1990

99
Rugsėjo d-

ALIODI JOS
MF ■■■ _____ M . ___D I C I U T E S

85-mečiui

Georges Bizet 

CARMEN 
4 veiksmų opera

CARMEN pirmą kartą dainuoja

LAIMA DOMIKAITĖ
Dalyvauja Virgilijus NOREIKA (Don Jose). Jolanta ČIUR1LAITĖ, 

(Micaėla), Sigitas DIRSĖ (Escamillo), Ramutė TUMU- 
LIAUSKAITĖ, Laima KVASAITĖ, Vincentas 
KUPRYS, Jonas VALUCKAS, Pranas UIRKAUS- 
KAS, Pranas ZAREMBA

Dirigentas - RIMAS GENIUŠAS
Pradžia 18 vai.

Lietuvos Operos ir Baleto teatro plakatas garsinantis operos “Carmen” 
pastatymą, skirtą A. Dičiūtės-Trečiokienės 85-tam gimtadieniui atžymėti.
The Lithuanian Opera and Ballet theater poster announcing the performance of 
the opera “Carmen” dedicated to A. Dičiūtė-Trečiokienė on her 85th birthday.

Sveikinimas iš Vilniaus:

Lietuvos Operos Primadonai 
Aliodijai Dičiūtei-Trečiokienei 
85 metų proga.
Didžiai gerbiama Ponia, mieloji mūsų Primadona!

Nuoširdžiai sveikiname Tamstą su gražia sukaktimi. Likimui 
lėmus, Tėvynės scenoje Tamstos kelias, deja, nebuvo ilgas. Tačiau 
savo puikia kūryba Tamsta palikote neišdildomą pėdsaką Lietuvos 
operos mene, iškėlėte jo garbe svečiose šalyse, ir visi, kam brangi 
gimtojo krašto kultūra, su pagarba ir dėkingumu gėrisi jai paskir
tu Tamstos gyvenimu.

Rugsėjo 20-tą Tamstos garbei įvyko “Carmen” spektaklis. Prieš 
jį vėl suskambėjo Tėvynės teatruose taip ilgai negirdėtas nuostabus 
Tamstos balsas, ir pilnutėlė salė plojimais prisijungė prie mūsų 
linkėjimų. Ilgiausių metų, ilgiausių! Laimingų metų laimingų!

Pasirašo:
Virgilijus Noreika, ‘‘Carmen’ ’ spektaklio dalyviai ir visas Lietuvos 
Operos ir Baleto Teatras, Vilnius, 1990.

Račiūno operoje ‘ ‘Trys talismanai ’ ’ Rugni rolėje.
Aliodija Dičiūtė as Rugni in Račiūnas’s opera “The Three Talismans.”

(Seka trisdešimt du parašai)

— Žinoma! Vyras pagarbiai atsinešė įmano 
darbą, visur padėjo. O sūnus... Nusivesdavau 
jį į generalines repeticijas; tai po “Sevilijos 
kirpėjo” (kur dainavau storos moters vaidmenį) 
sūnelis, beveik verkdamas sako: “Mamyte, tu 
tą dainuok, kur su gėlytėm...” Tą rolę turėjo 
E. Kardelienė. Mano sūnelis nenorėjo, kad 
būčiau “stora boba”... Leopoldas paveldėjo iš 
tėvelio ramų būdą, o, tur būt, iš manęs — gerą 
balsą, gražų baritoną, bet į artisto gyvenimą 
nesiveržė, — tapo daktaru.

— Ar daug teko dainuoti už Tėvynės ribų ?
— Nenustojau lavintis ir nesilioviau dainavusi 

net bomboms krintant Vokietijoj. Pirmas 
koncertas — Berlyne, minint Vasario 16-tą.
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A. Dičiūtė-Trečiokienė tik atvažiavus į Ameriką, 1949.
K. Dičiūtė-Trečiokienė on her arrival in the US in 1949.

Wuertzburg’o lagery dainuodavau, kad lietu
viams padėt, kad negražintų rusams, gautų 
butus, maisto... Sūnus studijavo Tuebingene, 
persikėlėm ir mes. Ten daug teko dainuoti. 
Sužinojusi kun. Prunskio adresą, parašiau, jis 
rekomendavo Juoz. Bačiūnui, kuris mus ir 
atitraukė į Amerika. Vokietijoj buvo man jau 
pasiūlę dainuoti operoj, bet išvykom. Amerikoj 
du metus dirbau siuvykloj (ten labai pavargo 
akys) ir lankiau anglų k. kursus. Vyras atliko 
“Internship”, aš dar krautuvėj dirbau, 1949 m. 
jau atidariau savo studija. Prieš tai dar turėjau 
rečitalį Kimball Hall, Čikagoj. 1951 m. 
dainavau “Carmen” Studebecker teatre; taip 
pat, Katarinos rolėj muzikiniam veikale ‘ ‘Joan 
of Arc at the Stake”. 1959 m. teko būti soliste 
su “Nordic Philharmonic Orkestrą”. Koncer
tavau. Studijoj mokiau dainavima ir operinį 
dainavima (1949-1977).

— Ar esate kur įrašiusi savo balsą, 
dainavimą ?

— Taip, esu išleidusi šešias plokšteles, — 
pirma išleido uteniškis K. Karvelis (miręs), o 
kitas aš pati—kukliai, nes brangu.

— Jums teko būti ne tik soliste, bet ir 
dainos pedagoge?

— Taip. Turėjau studija Timball Bldg., pas
kui — Fine Arts Bldg. Apie 12 metų “Ame
rican Conservatory” dėsčiau scenos technika, 
operos klasėje. Dėsčiau savo studijoj dainavima 
ir vaidyba. Kasmet ruošdavau mokinių rečita
lius. Didžiuojuosi, kad iš mano buvusių moki
nių išaugo pasižymėjusių kaip: Dana Stankai- 
tytė, Roma Mastienė, Alg. Grigas, trys panelės 
Blandytės ir daug kitų.

— Kokie Jūsų mėgiamiausi kompozitoriai 
iš lietuvių?

— Kačanauskas, Naujalis, Žilevičius, 
Kaveckas, pakvietęs dainuot poetui Bern. Braz
džioniui valstybinės premijos įteikimo proga 
Vilniuje. Su Konradu Kavecku Paryžiuje ir 
Lietuvoj drauge studijavom.

— Ir kokie mėgiamiausi vaidmenys 
operose?

— Dalila, Karmen, Polina iš “Pikų 
damos”... Iš tikro mėgau visas roles, net ir 
berniukų (7). Mėgau ir senų moterų roles.

“LAIKMEČIO GRIMASOS”
(tęsinys iš 3 p si.)

ir mene”, 1990, rugs. 29 d.) kaip “gyvu, in
tymiu, neramiu nūdienos kūrėjo bylojimu”.

Tik pagalvokit: “intymiu”! Kur tas “in
tymumas”? Ar kad ironizuoja, ar kad šmeižia?

Ir jau nebe “poetiškai” (palaidomis eilutėmis 
ir be jokių sintaksės ženklų, (išskyrus klaustukų 
ir šauktuką) proziškai jam pritaria (Lietuvoje 
pakankamai apsiskandalinęs) beletristas (niekur 
nepritapęs) V. Petkevičius tiesiai iš centro ne 
kokia nacionalistine (lietuvių), bet interna
cionaline (rusų) kalba, pasinaudodamas “Lite- 
raturnos gazetos” tribūna. Jis tuo pačiu “ne
ramiu nūdienio kūrėjo bylojimu” (deja, lietuvių 
diktatorius nepasmaugtas, gaila, “neužrišta 
burna”) skundžiasi, kad gyvenimas Lietuvoje 
pasidaręs nebepakenčiamas. Kodėl? Nes gorba
čiovinę “perestroiką” (lietuvišką sąjūdį) 
organizavę intelektualai nustumti į šalį, o 
valdžią perėmę demagogai, o ja naudojasi 
sukčiai.

Ką prie to galima pridėti?
Gal nieko.
Nebent “intymų” patarimą: draugai idealis

tai, susidėkit savo ’’lachmatkes”, pasiimkit 
savo “herojų” paminklus, sėskit į sovietiškus 
tankus ir keliaukit iš to “ledynmečio” į šalį, 
kur taip “laisvai alsavo žmogus” ir kur atsigaus 
jūsų “neramios” krūtinės!

Andrė Shemier operoj Prancūzijoj mano rolė 
— akla 80 m. moteris, kurios sūnus žuvo prie 
Bastilijos... Visą dieną praleidau Aklųjų in
stitute, besiruošdama tai rolei... “Aš senoji 
Madlon, nieko nebeturiu, tik 16 metų vaikaitį 
ir jįaukoju tėvynei...” Akloji rankomis glostė 
berniuko veidą atsisveikindama... “Kas dabar 
mane parves namo?” — Publikoj buvo mirtina 
tyla, o paskui — audra plojimų...

— Ir koks Jūsų paskutinis vaidmuo prieš 
pasitraukiant iš Lietuvos?

— A, tai buvo Liolė iš “Kavalerijos 
rustikanos”. Padainavusi grįžtu namo, užstatau 
anglų radio, girdžiu: “Rusai peržengė 
Vileiką”... Ir kitą dieną gatvėse pilna rusų...

— Kokie Jums maloniausi prisiminimai — 
kaip menininkei, solistei?

— Maloniausi — iš Lietuvos operos. Opera 
man — gyvenimas, o Lietuva — mano tėvynė...

Yra gražių prisiminimų iš buvusių mokinių 
(ir tėvų) atsinešimo rečitalių metu. Daugelis ir 
dabar man parašo.

Negaliu pamiršt ir Birutiečių, kurios daug 
padėjo Čikagoje ir Los Angeles. Negaliu 
pamiršt ir a.a. Henriko Bajalio, kuris užrašė 
visą Birutiečių koncertą ir kasetes man 
padovanojo. Labai malonu buvo dabar gauti 
Vilniaus teatralų sveikinimą — 85 metų pro
ga. Sujaudino!..

— Ačiū, brangioji Ponia, už šį pokalbį.
Alė Rūta
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Marytė Kontrimaitė Iš ciklo

EILĖRAŠTI, ATEIK! TĖVELIUI

* * *

Eilėrašti, ateik! Nematoma šviesa 
Apgaubk — parodyk tikrą jausmo vertę. 
Kasdien kažkas nutrūksta mumyse, — 
Padėk tą nerimą ištverti.I
Lyg dūstanti žuvis prie eketės, 
Iriuosi sunkiai ir nesklandžiai — 
Gurkšnelis deguonies, paskui vanduo

vėl sukietės,
Ir lauksiu vėl, kaip alkani balandžiai
Kas rytą laukia trupinių, kurių jiems 

pabarstau 
Speiguotam, pripustytam balkone.
Kaitri melodija, per pūgą nugirsta, 
Eilėrašti, ateik! Ir išvaduok mane.

1980 m.

REALYBĖ

Akim atvirom
į žvaigždę žiūrėjau

Ir laukiau —
staiga suliepsnos ir — 

nukris.
Bet nedegė žvaigždės — 

mirgėjo, žėrėjo,
O rytmetį blanko

šalta jų ugnis.
Aš laukiau ugnies —

tik sprogimo ir blyksnio.
Gyvenimo — tik meteoro ryškaus.
Ir dar nežinojau — 

neperdegsiu, liksiu, —
O būti ilgai —

šimtą kartų sunkiau.
Aš laukiau degimo.

Meldžiausi — degimo.
I akmenio, sienas 

daužiausi kakta.
Aš dar nežinojau — 

degimui užgimus,
Rusenti dešimtmečiais

esu pasmerkta.

NOSTALGIJA

Ateiki į sapną, tėviške!
Šiaurūs lietūs po tavo dangum, 
Gaudžia nykūs miškai ištuštėję, 
Žiemkentėlis prie grumsto priglunda.

Jūra, jūra — apsunkus, nublukusi, 
Gaižiai švilpiančias kopas trankanti, 
ir be galo be krašto rūkas 
Slysta medžių apnuogintom rankom...

Man sapnuokis — pilka, sužvarbusi. 
Su širdin įsismelkiančiam darganom — 
Pikto vėjo man, dundančios jūros 

atgarsio!
Ilgesiu sergama, sergama...

Jerevanas

KELIAS

Kasdieną į rytdieną
skubinsi nesustodamas.

Nei prievarta, nei švelnumu 
nesulaikyti tavęs!

Gyvenimas bus 
ne žydinti pieva, ne sodas — 

Takai, akmenuoti skausmu,
per prošvaistės džiaugsmo gaivias.

Ir eisi, ir eisi — 
nutols ir išblanks miražas — 

O skrydžiai ir sudužimai,
o stingdantis šaltis gelmės!

Ir visa, kad degino, žeidė, — 
išvysi tada atsigręžęs — 

Gyvom atradimų švieselėm 
juodžiausias dienas nužymės.

DUKRYTEI

Iš anapus gyvybės atsineštas 
aukso daigelis,

Iš juodo skausmo šulinio, 
drumzlino ir sūraus,

Ir meldžiuosi dabar kas akimirka, — 
o viltie visagale,

Tegul nei piktos vėtros, nei piktos rankos 
jo niekados neišraus!

Toks mažytis, o nei širdimi,
nei delnais neuždengsi — neramios 

Visos mintys, o baimė gelia — 
Negaliu tau suteikti likimo saugaus — 
Tau juk reikia geros ir mylinčios žemės, 
Tau juk reikia švelnaus ir lengvo dangaus, 
Iš anapus gyvybės atsineštas aukso 

daigeli...

Plačiai atvertą širdies gerumą — 
Tarsi gryniausio aukso aruodą — 
Gausiai dalinęs draugui nedraugui — 
Reikia, ir imkite, aš neparduodu — 
Giedras ir tikras lyg saulėta šventė, — 
Darbu pažjenklintas žingsnis kiekvienas — 
Tau treja tiek reikėjo gyventi ! — 
Kur išėjai, palikai mus vienus? 
Ir tebūnie šitie mano eilėraščiai 
Tau lyg žvakelė Mirusių dieną.

IV

O mano tėvelis — tai kalvis! 
Visų kalvelių kalvelis.
Linksmas, stiprus ir suodinas, 
Didelėm gero milžino rankom. 
Žvanga skamba kalvė per dieną, 
Baltos žąsys suodžiais apkrinta, 
Ribuliuoja kūdroj bangelės, 
Ajerai siūbuoja be vėjo. 
Mano tėvelis per dieną 
Kala kala žagres ir pasagas, 
O iš žaizdro pikta ugnelė 
Šnypščia kaišioja galvą kruviną. 
Žvanga skamba kalvėj kalvelis, 
Kala kala žagres ir pasagas — 
Geležis pabalusi raitos, 
Kaunas, imasi kūjis su priekalu.

* * *

...O svetimos upės, o ledjūrio vėjas!.. 
Mus bloškė ir trypė, bet kilom iš naujo, — 
Šitos žemės gyslose —

mūs protėvių kraujas, 
Ji mūsų liūdėjo, ji mūsų ilgėjos...

Netekusi mūsų, ji nyko ir geso, 
Ją geležys plūkė, ją gildė nuodai. 
...Grįžai į Tėvynę, o jos neradai... 
Bet mūsų ši žemė, už širdį brangesnė!..

Be garso raudojo pažemintos giesmės, 
Švenčiausias relikvijas į purvą įmynė...
Ar mirštantys nujautė bent, 

kad regėsime
Atgijančią, bundančią savo Tėvynę?

Tačiau patekėjo mums šitokia šventė — 
Prabilti išdrįsome, tikėti išdrįsome, — 
Kol laisvą ir giedrą Tėvynę išvysime, 
Privalom gyventi!
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Poetė Marytė Kontrimaitė, viešnia iš Lietuvos. Poet Marytė Kontrimaitė, a guest from Lithuania.
Photo by Valerija Baltušienė.

Marytė Kontrimaitė gimė Sovietų okupuotoje 
Lietuvoje. Yra ištekėjusi, turi dukrelę, bet po 
savo raštais vartoja tėvų pavardę, kaip ir 
daugelis rašytojų dabar Lietuvoje (Aldona 
Puišytė, Birutė Baltrušaitytė, Danutė 
Žilaitytė...)

1949 m., Marytės tėvus, paprastus žemai
čius, su ja, dviejų metų dukrele, išvežė į 
Sibirą. Aštuonerių metų mergaitę, tėvai slap
ta parsiuntė i Lietuvą, o po dešimties metų 
ir jiems buvo leista grįžti.

Vidurinį Mokslą M. K. ėjo Klaipėdoje, kur 
1965 m. respublikinių moksleivių poezijos 
konkurse laimėjo laureatės vardą, o jos eilė
raščiai buvo pirmą kartą paskelbti spaudoje.

Vilniaus universitete studijavo lietuvių k. 
ir literatūrą. Baigusi studijas, išvažiavo į 
Armėniją studijuoti armėnų kalbos, litera
tūros ir istorijos.

Pirmą poezijos rinkinėlį “Kristalų at
skalos“ debiutantų serijoje išleido 1971 m. 
Nauja buvo tas, kad ji daugelyje savo eilė
raščių atsisakė tradicinio ketureilio ir var
tojo verlibrą. Nors patyrusi tremties lemtį, 
vaikystėje augusi toli nuo tėvų, mačiusi vargo 
ir skurdo, poezijoje reiškė žmogaus meilę 
žmogui, tyrą ir skaidrų gamtos peisažą, 
geresnės ateities viltį, genties pasididžiavimą 
ir gimtosios žemės gyvybę.

Grįžusi iš Armėnijos, dirbo enciklopedijų 
redakcijoje, televizijoje, “Literatūros ir 
meno“ red., vertė, daugiausia poeziją, iš 
armėnų ir kitų kalbų.

Po dešimties metų nuo pirmojo, 1982 m. 
išleido antrą rinkinį, vardu “Dienų veidai“. 
Čia autorė kiek nutolo nuo vaikystės sapnų 
ir svajonių ir patyrusi daugiau realaus gyve
nimo, ėmė žiūrėti “atvirom akim“į žemę ir 
į žvaigždes, kai neviltis lyg slogutis, lyg 
miražai dykynėj, vertė “kankinti save ir 
ieškoti, ieškoti... “, skelbti ištikimybę tiesai, 
rašyti kartu su dukrele ir ant ‘ juodo asfalto' ’, 
ir ‘ ‘ant sniego šalto ’ ’. įsitraukė į atgimimo 
veiklą, aktyviai dalyvavo “Caritas“ steigime 
ir jame bendradarbiavo. Dabar Kontrimaitė 

dirba naujai įsteigto kultūros savaitraščio 
“Dienovidis“ redakcijoje ir rengia trečią 
savo poezijos rinkinį. Eilėraštyje grįžta prie 
rimuoto ketureilio. Atitaria tautos atgimimo 
pulsą.

Šiuo metu, Ričardo Kontrimo, pusbrolio 
ir žmonos Raimondos, (Mission Viejo, Calif.) 
kvietimu ji lankosi Amerikoje ir giminaičių 
globojama susipažįsta su išeivių lietuvių 
gyvenimu ir veikla.

Gruodžio 2 d. dalyvauja Los Angeles F. 
B. Literatūros vakaro programoje.

LABAI ASMENIŠKAS EILĖRAŠTIS

Ak mūza, tu mano mūza! — 
Žemaičiuoja tylom į ausį, 
Nubaidau tartum kokią musę 
Ir veltui po to vaikausi.

Apie buitį giedoti nemoka,
Dirbt su manim — juk ne vergė ji!
Nuo virtuvės kvapą jai bloga, 
Nuo skalbimo milteliu — alergija...

Sensta vargšė. Sparneliai palūžę. 
Į darboviete kartais atpėdina,
— Netrukdyk, — baru, — ką čia skiedi 

man, —
Išvarau susigėdusią mūzą.

O namie vėl ramybės neduoda 
Triukšmas, rūpesčiai, ligos vaiką — 
Vis ateina ji nelaiku,
O paskui pasigedus šaukiu — 
Vis ilgiau ir ilgiau nesirodo.

Pavyzdys ir paguoda — Žemaitė.
Paūgės vaikai, ir — į pensiją, 
Į kūrėjus galėsim išeiti.
Na tai kas, kad pasensime, 
Užtat kartu pagyvensime.

* * *

Kūną — tiek to.
Betgi dvasią engė kaip šunį, 

mokė tylėti, kalbėti paikai... 
Kaip atauginti sielos viršūne, 
metą metais kapotą ir degintą?

Kaip 
atitiesti sielos kamieną, 
piktmedžio skiepui kreivam pasipriešint? 
Maldą, mums tinkamą, 

moku tik vieną —
Tiesiai gyventi padėk mums, 

Viešpatie...

SUGRIŽIMAS

Dabar aš turiu pareiti
Per akmenis, purvą ir dulkes.
Laibakojis žirgas be raitelio 
Į ugninį saulėlydį nulėkė. 
Šarvai pečią nebesveria — 
Dabar mane lengva sužeisti. 
Nepridengtu veidu

ir širdžių atvira
Pareinu.

Žmonės, 
įleiskit...

* * *
Tėvyne Lietuva, 

kur tie miškai,
Kurie mūsą protėvius glaudė ir gynė? 
Kur darbštūs ir narsūs Tavo vaikai, 
Šviesūs ir tiesūs vaikai, Tėvyne?

Miškus iškirto, ir kraujas tiško, 
Ir skiedros lėkė net už Baikalo. 
Sakot lietuvis negali be miško? — 
Va čia jums miškas —

lig amžiaus galo
Anei pareisi, anei paršliauši, 
Anei parbėgęs prieglobstį gausi!

Kaltą nekaltą gaudė lyg žvėris, 
l amžiną pašalą — patalą šaltą 
Guldė — neskyrė kalto nekalto, 
Kitiems žadėjo visuotinį gėrį...

Bet sugrįžom Tavęs ir gyvenam Tavy mes. 
Gal pavyks atgaivinti, atsodinti miškus, 
Tik šviesiai ir tiesiai užauginti vaikus 
Palaužti ir aptemę —

ar galėsim,
Tėvyne?..
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— Malonu turėti gerą ir greita automobilį, 
— galvojo sau Bernotas, patogiai atsiremdamas 
į sėdynę ir žvilgčiodamas į savo Onutę. — Jau
tiesi keliomis dešimtimis jaunesnis, negu 
eidamas pėsčias. Tik kad tų paauglių važia
vimas taip neerzintų, — turi žiūrėti akis 
išplėtęs, žmogus negali atleisti įtemptų nervų.

Vaikėzų prisiminimas nemaloniai palietė 
širdį ir Bernotas nejučiomis sulėtėjo.

— Ko gi stabdai, gi šviesa žalia, dar duos kas 
iš užpakalio, — subarė Onutė, ir Bernotas vėl 
paspaudė pedalą. Šviesa iš tikrųjų tebebuvo 
žalia, ko gi jis taip užsisvajojo?

Staiga, akys išsiplėtė iš siaubo. Iš mažos 
gatvelės išniro greitas automobilistas ir, 
nepastebėjęs šviesos, lėkė tiesiai įjuos, beveik 
užkliudydamas gatve ramiai einantį žmogelį su 
didoku pirkiniu. Šis metėsi į šoną, išmesdamas 
iš rankų dėžę, bet mašina jau buvo prašvilpusi 
ir už sekundės dėjo į Bernotų automobilio 
užpakalį, apsukdama jį aplink, atplėšdama 
metalo gabalą ir nuleisdama padangą.

Bernotai, persigandę ir supurtyti, — liko 
sveiki. Kaltininkas išlipęs jau bėgo prie jų, o 
žmogelis su pirkiniu tebestovėjo, lyg trenktas, 
prie nelaimės vietos.

— Mano kaltė, mano kaltė, — kalbėjo auto
mobilistas, — šaukim policiją. Aš bėgu šaukt 
policijos, abi mašinos kiek apdaužytos. Ar judu 
nesužeisti?

— Dar nežinau, aš baisiai išsigandęs. O kaip 
tu, Onute?

— Tur būt nieko blogo, tik kas dabar bus, 
ką dabar darysim?

— Viską sutvarkysiu, juk čia mano kaltė, 
nepamačiau raudonos šviesos. Mums policijos 
nė nereikės.

— Štai, va, vos nesuvažinėjot žmogaus, — 
drebančiu balsu kalbėjo Bernotas, visiškai 
nusiminęs, rodydamas į pilietį, vis dar 
tebelaikantį rankose dėžę. — Parodykite savo 
dokumentus, aš tuoj susirasiu savuosius.

Pasirodo, kad kampinės krautuvėlės savi
ninkas jau buvo iškvietęs policiją, nes 
besikeičiant adresais ir pavardėmis prie jų 
privažiavo taikos saugotojas.

Kol įjuos įvažiavęs jaunas žmogus kalbėjosi 
su policija, žmogelis su pirkiniu prisiartino prie 
Bernotų.

— Aš viską mačiau, galėsiu paliudyti, juk ir 
manęs vos neužgavo. Štai mano kortelė. Esu 
dantų gydytojas ir turiu savo kabinetą čia pat 
sekančioje gatvėje. Prašau, imkit mano kortelę, 
o aš jau skubėsiu toliau, esu užimtas.

— Dėkoju jums šimtą kartų, — Bernotas 
spaudė ištiestą ranką. — Kas žino, gal reikės 
liudininko. Kaip gražu iš jūsų pusės būti tokiu 
rūpestingu.

— Kas gali žinoti, gal kada aš pats būsiu 
panašioje padėtyje. Viso geriausio!

Dabar valdžios pareigūnas prisiartino ir prie 
Bernotų, klausdamas daugybės detalių ir viską 
surašydamas į savo raportą. Teko pasirašinėti, 
šauktis vietinio garažo padangos pakeitimui, o 
atplėštas metalo gabalas vilkosi žeme.

— Taisyt vešiu į savo nuolatinį garažą, kur 
mane gerai pažįsta, tik reikės tuojau pranešti 
apdraudos kompanijai. Motoras, atrodo, 
neužgautas, — nutarė Bernotas. — Onute, ar 
tu tikrai nesužeista?

KATASTROFA
Rūta Klevą Vidžiūnienė

— Nemanau. Gal tik nervai... Užvesk 
motorą, mažu neveikia?

Motoras veikė gana tvarkingai. Sukrėsti ir 
nusiminę Bernotai važiavo namo. Kaip greitai 
sukasi laimės ratas, galvojo Onutė. Viena 
sekundė čia ar ten, ir galėjom būti pas 
Abraomą. Dar laimė, kad taip gerai viskas 
baigėsi, tik tas išgąstis... Namuose, ačiū 
Dievuliui, tebėra jos automobilis, nors jau nebe 
jaunas, bet dar nerodantis nuovargio žymių.

Su barškančiu, sulenktu ir parištu sparnu Ber
notai parsigavo namo. Netoli tebuvo nuvažiavę. 
Nutarė jau abiem mašinom važiuoti pas 
mechanika, kad būtų kuo grįžti. Taip jiems 
besitariant, iš kaimyninio namo išėjo senasis 
prietelis Frankis, ten gyvenąs jau nuo 
neatmenamų laikų ir nekarta svečiavęsis 
Bernotų namuose.

— Kas atsitiko? Vaje, kaip aplamdyta! — 
čiupinėjo Frankis sparną.

Bernotas jam išdėstė visą istoriją, parodė ir 
kortelę su liudininko pavarde.

— Gerai, saugok, — patarė Frankis, — kas 
gali žinoti, gali prireikti.

— Kažin, doras atrodė žmogus.
Toliau reikalai riedėjo įprasta vaga. 

Automobilį greitai pataisė, truputį nustebindami 
sumos didumu, o atrodė netoks jau didelis dar
bas. Užpildė galybes blankų apdraudai ir laukė 
atsakymo iš kaltininko.

Vietoj to, atėjo kvietimas į teismą.
— Į teismą? — nustebo Bernotai. — Juk 

nesame kalti, o žmogus sakėsi turįs apdraudą, 
kokio teismo čia dar reikia?

Taip tada ir pasakė policininkui, kad esą 
nesužeisti, tapo apkultas tik automobilis. Bandė 
teirautis telefonu, bet kaltininko žmona 
atsakinėjo nieko nežinanti, vyras išvykęs tar
nybos reikalais.

Bernotai nebuvo tikri kur kreiptis.
— Ačiū Dievui, turim liudininką, — kartojo 

Onutė.
Dienos bėgo ir priartėjo teismo diena. Kai 

į parašytą laiškelį liudininkas neatsakė, Ber
notas pats pagal kortelės adresą nuvyko 
pasitikrinti.

— O, daktaras Braunas konferencijoje Hava
juose, grįš už poros savaičių, nes ta proga nori 
su šeima paatostogauti. Turim čia jį 
pavaduojantį daktarą, mielai jums padės, — 
aiškino sekretorė.

— Ne, mano dantys tvarkoje, čia reikalas 
daugiau asmeniškas, daktaras žadėjo pabūti 
mano liudininku teisme... — sumišęs aiškinosi 
Bernotas, nebežinodamas už ko griebtis.

— Gaila, aš čia negaliu jums padėti. Ponai 
Braunai keliauja per kelias salas, — užbaigė 
pokalbį mergina. — Labai atsiprašau, esu labai 
užimta, — ir jau siekė ragelio skambančiam 
telefonui atsakyti.

Nusiminęs Bernotas grįžo namo. Niekad 
neturėjęs reikalų su teismais, nevisai stiprus 
anglų kalboje, dabar tikrai nebeišmanė ko 

griebtis. Kad nors anksčiau būtų susirūpinęs, 
o dabar nėra kad net ieškoti advokato, ar bent 
kokio patarėjo. Juk žmogus prisipažino, prie 
ko čia tas teismas? O gal čia tokia mada? Visi 
jo draugai buvo ramūs, darbštūs lietuviai.

Prie durų kažkas subildėjo ir Bernotai išgirdo 
Frankio balsą. Gal šis ką sugalvotų?

— Atėjau pasiskolinti žolei pjauti mašinos, 
manoji vakar sulūžo, tai taip ir nepaspėjau 
susitaisyti, — kalbėjo vidun įsiritęs Frankis.

— Alaus stiklą? — skubėjo Onutė.
— Gal būtų ir neblogai, laukia sunkus dar

bas. Tik ko tu, Bernotai, toks nusiminęs?
— Nesiseka man, Franki. Atsimeni, kai tau 

rodžiau kortelę su to daktaro pavarde po savo 
nelaimės su automobiliu?

— Kaipgi, puikiai atsimenu.
— Štai rytoj teismas dėl nuostolių, o mano 

liudininkas Havajuose. Tai nelaimingas 
sutapimas!

— Nesakei man nieko apie teismą. Argi tave 
kuo kaltina?

— Atrodo, kad taip. To nesitikėjau. Gal kas 
tam žmogui patarė sakyti, kad tai aš pervažia
vau raudoną šviesą, o be liudininko aš tikrai 
būsiu prapuolęs. Nebeišmanau, ką daryti.

Abu prisipylė alaus. Frankis ilgai sriūbčio- 
damas galvojo. Staiga šypsena nutvieskė jo 
plačiu veidu.

— Zinai, Bernotai, turiu išeitį. Buvai man per 
tiek metų geras kaimynas, vežei mano žmoną 
apsipirkti, pas daktarus, kai aš būdavau darbe. 
Padėsiu tau.

— Kaip gi, žmogau, tu gali man padėti? Bet 
vis vien ačiū tau už gerą žodį.

— Papasakok dar sykį, kaip viskas ten buvo, 
o, svarbiausia, apie tą liudininką.

— Ar dantistą Brauną?
— Taigi.
— Kodėl apie jį?
— Ogi aš rytoj teisme pabūsiu tuo Braunu. 
Abiejų Bernotų akys išsiplėtė iš nustebimo.

* * *

Mažųjų ieškinių teisme buvo baisus susigrū
dimas, teisėjai skubiai varė bylas vieną po kitos, 
negaišdami laiko detalėms. Pagaliau atėjo ir 
Bernotų eilė, visai prieš pietų laiką. Iššaukus 
pavardes Bernotai išėjo į priekį ir iš kitos pusės 
matė atsistojant ir savo nelaimės kaltininką, 
kuris energingai tuoj pradėjo savo pareiškimą.

— Važiavau ramiai sau gatve, kai štai šitas 
pilietis, pervažiavęs raudoną šviesą, dėjo į 
mano automobilį. Jis čia pat griežtai paneigė 
mano pareiškimus, kad taip buvo. Jo kaltė, 
ponas teisėjau!

— Netiesa, man šviesa buvo žalia, o tai jis 
įvažiavo įmano mašiną. Prisipažino kaltu, kai 
keitėmės adresais, net siūlėsi pašaukti policiją.

— Ponas teisėjau, argi aš pats kelčiau bylą, 
būdamas kaltas? Šitas ponas Bernotas meluoja.

— Apie tai gal nespręskit Jūs, šviesusis tei
sėjau. Štai jis vos nesuvažinėjo pono Brauno, 
einančio per gatvę su pirkiniais, nes ir jam buvo 
žalia šviesa. Argi to neatsimenate, mielas pone? 
— kreipėsi Bernotas į kaltininką.

— Kokio pono Brauno? Aš nežinau jokio 
Brauno.
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PAS BROLIUS LATVIUS
PREMIJA JAUNIMUI

Dr. Leono ir Irenos Kriaučeliūnų šeima savo 
mirusiam sūnui ir broliui prisiminti skiria 
kasmetinę

EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 
PREMIJĄ

Premijai skirti sąlygos yra tokios:
1. Eugenijaus Kriaučeliūno 1,000 dolerių 
premija skiriama lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lietuvių, anglų ar kita 
kalba), veikla, organizacinių veiklumų, ar 
jaunimo vienetui (sambūriui, tautinių šokių 
grupei, jaunimo chorui, sporto būreliui), 
geriausiai reprezentavusiam lietuvius ir Lietuvą 
vienerių metų bėgyje;
2. 1990 metų premijai gauti asmenis ar vienetus 
raštu pasiūlo jaunimo organizacijų vadovybės, 
jaunimo grupės, vyresniųjų organizacijos ar 
paskiri asmenys iki 1991 m. sausio 31 d. (pašto 
antspaudas);
3. Premijuotino asmens ar jaunimo vieneto 
tinkamumui įvertinti sudaroma Jury komisija, 
kuriai po vieną atstovą skiria Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės jaunimo reikalams vadovas, 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdyba ir 
JAV Lietuvių Jaunimo Sąjunga, o du atstovus 
paskiria Kriaučeliūnų šeima.
4. Jury komisija aptarusi asmens ar vieneto 
tinkamumą premijai, ją skiria balsų dauguma 
iki 1991 m. kovo 1 d. ir susitaria su Kriau
čeliūnų šeima dėl premijos įteikimo laiko ir 
pobūdžio;
5. Premijai asmenys ar vienetai siūlomi raštu, 
nurodant tiksliai premijai tinkamumo motyvus, 
ir siunčiama:
Eugenijaus Kriaučeliūno Premijos Komisijai 
13400 Parker Road, Lemont, IL 60439.

— Tai gal susipažinkite, jis yra čia pat, tai 
mano liudininkas, kurį minėjau policijai.

— Turite liudininką, ponas Bernotai? — 
pasiteiravo teisėjas. — Kviečiame poną Brauną.

Frankis atsistojo ir prisiartino prie stalo.
— Taip. Jūsų šviesybe, aš kaip tik tuo laiku 

ėjau gatve su savo pirkiniais, kai štai šitas ponas 
perlėkė per raudoną šviesą ir vos per plauką 
manęs nesuvažinėjo. Stovėjau ir mačiau, kaip 
jis įvažiavo į pono Bernoto automobilį. Žiūrėjau 
ir laukiau, ką darys policija, paskui tik įsprau
džiau į ranką šiam ponui Bernotui savo kortelę, 
nes manęs laukė pacientai. Štai toji kortelė.

Bernotai užtraukę kvapą žiūrėjo į savo seną 
draugą Frankį, apsirengusį savo gražiausia 
sekmadienine eilute, kai šis, pilnas pasitikė
jimo, padėjo kortelę ant stalo ir kukliai atsistojo 
nuošalyje.

Truko kelios sekundės, kol teisėjas pakėlė 
akis į kaltininką, bet tas jau buvo beišeinąs iš 
salės.

— Ką gi, aš manau, kad tai ir išsprendžia 
klausimą, kuris iš jūsų buvo kaltas, ponas 
Bernotai.

Vienodas likimas ištiko tris Baltijos 
valstybes — estus, latvius ir lietuvius — įl
ojo pasaulinio karo išvakarėse, visos trys 
buvo didžiųjų parduotos, pirktos ir pasidalin
tos. Panašią naštą, kaip ir lietuviai, sovietų 
okupacijos naštą nešė nuo 1940 metų visos 
trys Baltijos tautos, pavergtos ir naikinamos 
jiziškai ir dvasiškai.

Susiklosčius istorinėm aplinkybėm, komu
nizmo ideologijos bankroto ir sovietinės im
perijos žlugimo išvakarėse, žinome, kas dėjosi 
ir kas dabar darosi Lietuvoje visose 
ekonominėse bei kultūrinėse srityse. Ne 
išimtinėje padėtyje ir lietuvių literatūra, 
nusikratanti partijos bei KGB pančių.

įdomu, kokiomis nuotaikomis, viltimis, 
kokiais darbais gyvena latviai bei estai ? Koks 
tų abiejų kaimyninių tautų iškiliųjų rašytojų 
nueitas marazmo kelias ir koks jų asmeniškas 
likimas. Kokios peripetijos jų kūrybos agoni
joje ir kokie pragiedruliai atgimimo 
apyaušryje. Katrie autoriai išliko nesulaužyti 
ir nesuluošinti, kurie sovietinei diktatūrai 
nusilenkė, katrie kaip ir lietuviai turėjo pereiti 
Sibiro trėmimų kelią, kas šiandieną visų balsu 
gali tart savo tautai nesuterštą žodį? Kas 
grižo iš vidaus tremties, kas iš visų pasviečių 
kaip kūrybinės dvasios nešėjai, galį atviru 
veidu pažvelgti į savo tautos akis, atvira 
širdimi alsuoti savo vienodu su tautos gyvybės 
ir garbės pulsu.

Kreipėmės į Lietuvoje gyvenančius lite
ratūros žmones, kurie arčiau tų tautų, jų 
likimų, ir jų kūrybos atstovų.

Nežinia, kiek mums pavyks šis klausimas 
plačiau nušviesti, bet tikimės, kad skaityto
jams bus įdomu viskas patirti.

Pirmas atsiliepė S. Gaižiūnas, Vilniaus 
lietuvių-latvių brolijos pirmininkas. Šiuo metu 
jis Klaipėdos studentams skaito specialų 
kursą apie baltų-skandinavų literatūrinius 
ryšius.

* * *

Pradedant

PIRMAS LAIŠKAS

Spalio 5-osios ryto laiškas, tai pirmasis mano 
bandymas trumpai nušviesti mūsų brolių latvių 
likimus, gal net, sakykim, įžanga. Šiame ir 
kituose laiškuose Jums galėsiu pateikti infor
macijos apie E. Virzą, Ė. Adamsoną, V. 
Cedrinį, Z. Maurinią, Z. Lazdą, K. 
Raudivę, R. Rudzytį, M. Zyvertą, V. 
Strėlertę, J. Jaunsudrabinį ir kitus. Pradžiai 
— apie Z. Maurinią ir K. Raudivę.

Z. Maurinia su K. Raudivę, baigiantis karui 
pasitraukė į Švediją — ši šalis, beje, tapo 

daugelio latvių rašytojų pokarinio susitelkimo 
ir gyvenimo vieta. Švedijoje abu rašytojai 
dvasiškai “neįaugo”, ir vėliau apsigyveno 
Vokietijoje. Paskutinieji jų gyvenimo metai 
prabėgo Bad Krocingene. Dabar jų (taip pat ir 
J. Jaunsudrabinio) archyvai yra Miunsteryje, 
Latvių gimnazijoje — tai įspūdingas muziejus. 
Į pačią Latviją Z. Maurinia dvasiškai grįžo 
1987 m., kai buvo pažymėtas jos devynias
dešimtmetis (mirė jinai 1978 metais). Neseniai 
Rygoje išėjo jos kūrybos rinktinė. Nemaža jos 
publikacijų jau paskelbė latvių periodika. Apie 
ją galima plačiau paskaityti mano knygoje, 
kurią Jums išsiunčiu su laišku.

Pastaruoju metu Latvijoje didėja dėmesys K. 
Raudivei. Žurnale “Karogs” neseniai buvo net 
kelios jam skirtos įdomios publikacijos. Ar 
žinote, kad K. Raudivė, būdamas katalikas (jis 
— iš Latgalos), buvo Ortega-i-Gasret mokinys? 
Ispaniškoji tema jo kūryboje ir filosofijoje labai 
reikšminga. Apie jį šiuo metu ir aš rengiu 
nemažą straipsnį.

Vienas iš didžiausių sovietinių kankinių — 
latvių poetas, eseistas, mąstytojas Richardas 
Rudzytis, kadaise kūręs veikalus ir apie mūsų 
M. K. Čiurlionį, vadovavęs Rericho draugijai. 
Apie jį plati informacija taip pat mano knygoje.

Šiandien latvių kultūroje labai populiarus 
Martinis Zyvertas, didžiausias mūsų laikų 
latvių dramaturgas, gyvenantis, Stockholme. 
(M. Zyvertas Jums gali būti įdomus ir tuo, kad 
gimė Lietuvos — Latvijos pasienyje, netoli 
Žagarės). Sovietiniais metais jis nebuvo visiškai 
ištrintas iš latvių kultūrinio gyvenimo. Teatralai 
su juo palaikė ryšį. Dabar beveik visi latvių 
teatrai stato jo veikalus. M. Zyvertas yra 
parašęs dramą “Vara” (“Valdžia”), kurioje 
pavaizdavo Mindaugą. Pasakojama, kad 
dramos premjera įvyko Dailės teatre baigian
tis karui: tuo metu, kai buvo vaidinamas 
spektaklis, už teatro sienų jau buvo girdėti 
sovietų armijos šūviai... M. Zyvertas — 
dramaturgas egzistencialistas, jo veikalus 
mėgsta visi.

Didelis įvykis latvių teatre buvo emigranto 
R. Staprano pjesės “Keturios birželio dienos” 
pastatymas. Režisierius K. Auškapas, didelis 
lietuvių draugas, šį veikalą pastatė 1989 m. 
Rygos pilyje, buvusioje prezidento K. Ulmanio 
rezidencijoje: mat, pjesėje vaizduojamos 
keturios paskutinės Latvijos dienos 1940 m., 
prezidento K. Ulmanio dramatiški išgyvenimai, 
ir aktoriai vaidina tiesiog jo kabinete.

Pernai lapkričio 18-osios proga latviai šį 
spektaklį buvo atvežę Vilniun. Pasisekimas 
buvo milžiniškas!

O dabar atsisveikinkim iki kito laiško.
Silvestras Gaižiūnas
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V. Zaunienės pagerbimo šventėje. Solenizantė 
(sėdi), iš k.: M. Lembertienė, artima V. Z. 
draugė ir rašytoja Alė Rūta, parašiusi 
premijuotą knygą iš V. Zaunienės gyvenimo 
‘ ‘Mėlyno karvelėlio šviesa ’ ’.
At the celebration for V. Zaunienė (seated). Behind 
celebrant are: M. Lembertienė (at left), a close 
friend, and the writer Alė Rūta, whose award win
ning book, “The Light of the Little Blue Dove” 
depicts the life of V. Zaunienė.

LOS ANGELES

Akademinis skautų

Sąjūdis

ii

Photo by Valerija Baltušienė

Los Angeles Akademikų Skautų Sąjūdžio surengto V. Jonuškaitės-Zaunienės pagerbimo (90-to 
gimtadienio) uždarymas su “Lietuva brangi’’. Iš k.: Solenizantė, dail. O. 
Dokolskaitė-Paškevičienė (jos tapytas V. Zaunienės portretas gilumoje), fil. M. Mikėnienė 
ir Lietuvos gen. konsulas V. Čekanauskas.
Singing “My Beloved Lithuania” at the close of the festivities honoring Vincė Jonuškaitė-Zaunienė’s 
90th birthday organized by the Academic Scout Association. From left: the celebrant, artist O.
Dokolskaitė-Paskevicienė (whose portret of V. Zaunienė is in the background), member of ASA 
M. Mikėnienė and Lithuania’s Consul General V. Čekanauskas, photo by Valerija Baltušienė

Los Angeles Akad. Skautų Š-gos komitetas, suruošę s pagerbimą savo 
garbės narei V. Jonuškaitei-Zaunienei, 1990 spalio 21 d. Filisteriai, iš 
k. : L. Venckus, V. Varnas, D. Eidukienė (iš Čikagos), D. Čekanauskaitė, 
D. Petronytė-Kasputienė, programos vedėja, M. Mikėnienė, B. 
Viskantienė, Los Angeles Akad. S. S. pirmininkė, ir E. Vilkas.
The committee of the Academic Scout Association in Los Angeles respon
sible for the festivities honoring its honorary member Vincė
Jonuškaitė-Zaunienė on October 21,1990. From left: L. Venckus; V. Varnas; 
D. Eidukienė, a guest from Chicago; D. Čekanauskaitė; D. 
Petronytė-Kasputienė, program director; M. Mikėnienė; B. Viskantienė, L.A. 
ASA president; and E. Vilkas. Photo by Valerija Baltušienė

‘ ‘Lietuva brangi ’ ’ daina užbaigiama V. Zaunienės pagerbimo programa. 
Iš k.: Rasa Arbaitė, ‘ ‘Mėlyno karvelėlio šviesa ’ ’ knygos iliustratorė, poetė 
prof. E. Tumienė, M. Bonatienė, poetė Marytė Kontrimaitė (viešnia iš 
Lietuvos).
Singing “My Beloved Lithuania” at the close of the festivities honoring Vincė 
Zaunienė. From left: Rasa Arbaitė, illustrator of the book “The Light of the 
Little Blue Dove”; poet Prof. E. Tumienė; M. Bonatienė; poet Marytė 
Kontrimaitė from Lithuania.
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VAIZDAI

IŠ

LIETUVIŠKOS

VEIKLOS

Iš k.: Marie-Sylvie Buisson, radijo programų vedėja Paryžiuje, kurios pastangomis gauta radijo 
stoties aparatūra transliuoti religines programas Lietuvoje, Lietuvos prezidentas prof. Vyt. Land
sbergis ir s. Nijolė Sadūnaitė, Paryžiuje, spalio 12, 1990.
Marie-Sylvie Buisson (on the left), producer of radio programs in Paris, and instrumental in obtaining 
radio equipment for religious broadcasts in Lithuania, with President of Lithuania Prof. Vyt. Landsbergis 
(center) and sister N. Sadūnaitė (at right). Paris (France), Oct. 12, 1990.

Pabaltijo valstybių Užsienio reikalų ministrai 
1990 spalio 1-2 d.d. susitinka su JAV Valstybės 
sekretorium James Baker per Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo konferenciją New Yorke. 
Iš k.: Lietuvos URM Algirdas Saudargas, Esti
jos URM Lennart Meri, James Baker, Latvijos 
URM Janis Jurkans.
The Foreign Ministers of the Baltic states meet 
US Secretary of State James Baker at the Con
ference on Security and Cooperation in Europe 
(CSCE) in New York on October 1-2, 1990. From 
left: Lithuanian Foreign Minister Algirdas 
Saudargas, Estonian Foreign Minister Lennart 
Meri, Secretary Baker, and Latvian Foreign 
Minister Janis Jurkans.

Photo by G. Damušytė (LIC)

Toronto Prisikėlimo parapijos Katalikių moterų 
skyriaus valdyba su svečiais po sėkmingo 
rašytojos Birutės Pūkelevičiūtės rečitalio, 
1990.IX. 30. Iš k.: V. Lėverienė, B. Praka- 
pienė, B. Sapijonienė, L. Murauskienė, vysk. 
P. Baltakis, OFM, raš. B. Pūkelevičiūtė, dr. 
O. Gustainienė, A. Ledienė, G. Šatienė, L. 
Senkevičienė (pirm.), A. Sungailienė ir D. 
Vaidilienė.
The leadership of the Canadian Lithuanian 
Catholic women’s organization of the Church of 
the Resurrection in Toronto with guests after the 
recital given by the writer Birutė Pūkelevičiūtė on 
September 30, 1990. From left: V. Leverienė; B. 
Prakapienė; B. Sapijonienė; L. Murauskienė; 
Bishop P. Baltakis, OFM; writer B. Pūkelevičiūtė; 
Dr. O. Gustainienė; A. Ledienė; G. Šutienė; L. 
Senkevičienė (Chairwoman); A. Sungailienė; and 
D. Vaidilienė.

Photo by St. Dabkus
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BRONIUI KVIKLIUI AMŽINYBES SLENKSTI

Sv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje, yra
palaidota daug žymių mūsų tautos 

veikėjų, įrašiusių savo vardus lietuvių išeivijos 
istorijoje. Iš jų bene paskutinis ten palydėtas 
— Bronius Kviklys, miręs rugpjūčio 28 d. Jis 
buvo plačios apimties darbuotojas: žurnalistas, 
redaktorius, visuomenininkas, kultūrininkas. 
Gimęs 1913 m. lapkričio 10 d. Zastrone, Dau
gailių valse., Utenos apskr., Utenoje baigė ir 
gimnazija. Su B. Kvikliu man teko susitikti 
1932 m. rudenį, kai jis, dar tik eidamas devy
nioliktuosius metus, lieknas žalios provincijos 
jaunuolis atvyko į Kauna siekti aukštojo mok
slo, įstodamas į Vytauto Didžiojo universiteto 
Teisių fakulteto ekonomijos skyrių. Greitai jis 
užsidėjo skautų korporacijos “Vytis” kepuraitę 
ir spalvas.

B. Kviklys dar moksleiviu būdamas įsijungė 
į organizacinę veikla ir spaudos darbus, ben
dradarbiaudamas ir redaguodamas šapirogra
fuotus laikraštėlius. Studijų metu duona pelnėsi 
dirbdamas administratorium “Mūsų sporto”, 
“Kūno kultūros ir sveikatos”, o vėliau ir 
“Policijos” žurnalo, kartu būdamas šio 
pastarojo ir techniniu redaktorium. Baigęs 
ekonomijos mokslus ir gavęs diplomuoto 
ekonomisto varda iš spaudos darbų nesitraukė; 
dar toliau studijavo teisę, bendradarbiaudamas 
Nepriklausomos Lietuvos spaudoje ir redaguo
damas įvairius leidinius.

Antrojo pasaulinio karo išblokštas iš 
Tėvynės, Vokietijoj mokytojavo lietuvių gim
nazijose, bet su spaudos darbu nesiskyrė. Čia 
būdamas surinko medžiaga ir parašė knyga 
“Lietuvių kova su naciais”, kuri buvo išleista 
1946 m. Memmingene. Atvykęs įJAV, be dar
bo kasdieninei duonai užsidirbti, visa laisvalaikį 
skyrė žurnalistikai ir visuomeniniam darbui. Iš 
jaunystės dalyvaudamas skautų organizacijoje, 
kasdien stengėsi padaryti gera darba, kuris būtų 
naudingas tautai ir artimui. Jis stengėsi pakelti 
skautų spaudos lygį, kad ji turėtų didesnės 
įtakos lietuvių išeivijos jaunimo auklėjimui 
tautiškoje dvasioje.

Bronius Kviklys nuo 1968 m. iki pensijos 
buvo vienas iš “Draugo” redaktorių, — parašė 
daugybę vedamųjų. Net išėjęs į pensija, šalia 
kitų svarbių užsimojimų, iki pat mirties rašė 
“Draugui”, ypatingai apie įvykius Lietuvoje, 
nes gaudavo dauguma ten leidžiamų periodinių 
leidinių ir knygų.

Velionis gyveno Evangelijos mintimis 
(“Nekraukite lobių žemėje, kur kandys ir rūdys 
ėda...”), žemiškų turtų sukaupti nesistengė, 
pasitenkindamas pragyvenimo minimumu, bet 
rinko ir kūrė turtus, turinčius didelės vertės 
lietuvių tautos kultūrai. Jis surinko didžiulę 
lituanistinę biblioteka, kurioje randamos 
Lietuvoje (nepriklausomoje ir okupacinėje) ir 
išeivijoje išleistos knygos ir spauda. Su šiomis 
knygomis yra lankęsis daugelyje lietuvių 
viensėdijų Amerikoje ir išstatęs jas surengtose

PERŽENGUS

B. Kviklys aiškina apie Lietuvos monetas, Los 
Angeles, 1986, stebi H. Misiūnas.
B. Kviklys explains about Lithuanian coins to H. 
Misiūnas in Los Angeles, 1986.

parodose (Los Angeles yra apsilankęs 1984 m. 
rugsėjo mėn.). Šia jo vertinga biblioteka ir ar
chyvu yra daugelis pasinaudoję. Pas jį 
lankydavosi ne tik gyvenantieji šiame krašte, 
bet daugelis atvykusių iš Lietuvos. Sakoma, kad 
jo kuklus namelis Chicagoje atvykstančius 
Lietuvos kultūrininkus traukė labiau už 
ištaigingus rūmus, nes su šeimininku buvo 
galima leistis į ekskursija po begalinius kultūros 
lobius. Atvykusius iš Lietuvos Bronius mielai 
sutikdavo ir daugeliu leidinių apdovanodavo.

Labai didelis B. Kviklio darbas buvo surinkti 
ir atspausdinti keturiuose tomuose (1964-1968) 
veikalų “Mūsų Lietuva”, turintį daugiau kaip 
3000 puslapių, kuriame sukaupta daugybė 
istorinės, etnografinės, tautosakinės medžiagos, 
su daugeliu paveikslų ir žemėlapių. Autorius, 
išleisdamas veikalo I-jį tomų, savo įžanginiam 
žodyje sako: “Veikalų rašiau būdamas toli nuo 
gimtosios žemės ir tai tik vakarais, grįžęs namo 
po sunkaus fizinio darbo.” Šis veikalas, be 
abejonės, labai vertinamas išeivijoje, o dabar 
nykstant užtvarai santykiuose su Tėvyne, jis 
pasiekė Lietuva ir tenai yra perspausdinamas. 
Pirmasis tomas jau yra skaitytojų rankose ir yra 
nepaprastai vertinamas ir grobstomas, nes 
okupantas su savo talkininkais tautos kultūros 
paminklus beveik visur buvo sunaikinęs.

Išėjęs pensijon B. Kviklys ėmėsi didelio, 
atrodo tiesiog neįveikiamo darbo, kurį per 

keletu metų atliko. Ir štai turime šešis tomus 
“Lietuvos bažnyčių”. Pradėjęs Telšių vyskupi
ja, baigdamas Vilniaus arkivyskupija, kuriai 
teko du tomai. Veikalas, išleistas 1980-1987 
m., apima apie 3000 puslapių. Įžangos žodyje 
autorius sako: “Vienas pagrindinių šios knygos 
tikslų yra uždokumentuoti ir palikti ateities kar
toms galimai didesnę ir neiškreiptų mūsų 
bažnyčių ir kitų religinių pastatų vaizdų, kad 
ateities lietuvių kartos matytų, kiek daug 
meniškų religinių ir architektūrinių vertybių 
Lietuvos žmonės amžių bėgyje savo Viešpaties 
garbei yra sukūrę.”

Tiesiog nuostabu, kad vieno žmogaus 
pastangomis toks didelis darbas, surenkant 
reikalingų medžiagų (žinias ir nuotraukas) 
išeivijos sąlygomis, Tėvynei esant izoliuotai 
geležine uždanga, šis žmogus pajėgė atlikti. 
Reikia stebėtis jo darbo metodika, pareig
ingumo drausme ir patvarumu vykdant 
užsibrėžtus planus. Jis ne tik parašė tokį svarbų 
veikalų, bet surado ir lėšų jam išleisti. 
Susirašinėdamas tuo reikalu dažnai susidūrė su 
kai kurių žmonių abejingumu ir net kritika. 
Visa to nežiūrint, tikslų pasiekė, įsijungdamas 
į kūrėjų eiles, kurie savo nenykstančiais dar
bais pasistato sau paminklus. Už veikalų 
“Lietuvos bažnyčios” Bronius Kviklys 
popiežiaus Jono Pauliaus II buvo apdovanotas 
medaliu “Pro Ecclesia et Pontifice”.

Šis veikalas bus, atatinkamai papildžius, taip 
pat perspausdintas Lietuvoje, nes autoriui dėl 
okupacijos sųlygų ne visi duomenys buvo 
prieinami. Dar prieš mirtį jis susitarė su 
leidėjais Lietuvoje, atlikdamas reikalingus for
malumus ir perleisdamas teises, veikalų 
pataisius išleisti.

B. Kviklio archyvas yra labai vertingas 
palikimas. Čia jis surinkęs saugojo Antano 
Smetonos atsivežtų archyvų, gen. St. Raštikio, 
Dariaus-Girėnno skrydžio dokumentus, 
Vydūno raštų originalus, taip pat Lietuvos 
istorinių ir Nepriklausomybės laikų monetų 
rinkinius ir kitų vertingų medžiagų. Tartum 
jausdamas artėjančių mirtį, B. Kviklys 
susirūpinęs rašė į Lietuva dėl savo kultūrinio 
palikimo, kurį jis rinko visų gyvenimų. “... 
Susirūpinau ir savo rinkinių reikalų. Čia jie 
niekam nereikalingi. Turiu intencijų paaukoti 
Lietuvai, bet kol kas nėra galimybės nei 
parvežti, nei vietos Lietuvoje kur padėti. Ko 
gero teks viso gyvenimo triūsas šiukšlynui... 
“ — taip rašė paskutiniam savo laiške B. 
Kviklys.

Susisiekus su Rūta Kulikauskiene, velionies 
dukteria, gyv. La Palma, Calif., patirta, kad 
Broniaus Kviklio archyvas bus išvežtas į 
Lietuva, kai tik ten padėtis nusistovės ir bus 
sudarytos sąlygos archyvų patalpinti.
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Basanavičius’ life, following the comple

tion of his medical studies at Moscow, 
took many unusual turns during the long years 

of exile away from his beloved Lithuania. 
Engaged as a physician by the newly- 
independent government of Bulgaria, 
Basanavičius became a successful hospital ad
ministrator, a political activist, and a patriot 
whose voice found the right words at the right 
time to activate the nationalistic ideals which 
had already been articulated by others. It was 
Vincent Kudirka, the author of the Lithuanian 
national anthem, who said that, when he heard 
Basanavičius, he felt that he had heard the 
“voice of Lithuania.”

Medical Career
Arriving in early 1880 at Lorn Palanka 

(situated north of Bulgaria’s capital, Sofia, near 
the border with Romania), the ambitious young 
Lithuanian doctor quickly took charge of the 
local hospital to which he had been assigned. 
Through various reforms and direct appeals to 
the population to overcome its inherent distrust 
of hospitals as “places for the dying,” 
Basanavičius, during his first year, increased 
the number of patients from 19 to the astoun
ding number of 522. He also persuaded the 
government to build another hospital to supple
ment existing facilities. At the same time, the 
industrious physician-administrator found time 
to write scholarly articles for medical journals. 
Among other subjects, he wrote about pleurisy, 
which had afflicted him in his student days at 
Moscow, as well as on his medical experiences 
at the hospital.

The heavy demands of his position, however, 
could not suppress the romantic side of his 
nature. In his autobiography, Basanavičius 
recalls his delight in the beauties of the Lorn 
Planka region, situated along the historic 
Danube near the Carpathian mountains. He en
joyed excursions into the countryside, learning 
the native customs, hearing folk songs and 
becoming accustomed to the language. As a 
result, Basanavičius developed a theory that the 
ancient Lithuanians had migrated from this 
general area of southeastern Europe to the 
shores of the Baltic. He based his theory on the 
similarity of many Lithuanian words, songs and 
customs with those of the Thracian-Phrygian 
region, which also includes parts of Asia 
Minor. Ingenious and plausible, his theory, 
however, has not attracted the support of other 
historians.

Basanavičius, a paradoxical mixture of a 
practical medical administrator and romantic 
idealist, was also a political animal. As such, 
he was more idealistic than practical. He soon

JONAS BASANAVIČIUS
The Voice of Lithuania

Part III. Love and Death 

© by Albert Cizauskas

Basanavičius is depicted on a 1936 5 litai coin of 
Lithuania.
Lietuvos 5-ių litų moneta, išleista 1936 m. su 
dr. J. Basanavičiaus atvaizdu.

joined a Bulgarian political party, a democratic 
and anti-Russian faction which opposed 
Russia’s continued interference in Bulgaria’s 
internal affairs. Matters now took a peculiar 
and mixed-up turn for the next several years. 
When the party lost its position in the govern
ment, due to Russian opposition, its adherents 
were persecuted and Basanavičius fell under a 
political cloud. Conditions for the ousted par
ty quickly worsened, convincing Basanavičius 
to leave Bulgaria. Under the pretext of taking 
a two-month leave-of-absence, he sailed up the 
Danube to Belgrade, then the capital of Serbia.

Oddly enough, Basanavičius was suspected 
of harboring pro-Russian sympathies and soon 
had to flee to Prague. He resided alternately 
for the next two years in Prague and Vienna, 
pursuing his medical studies as well as his 
research, in the cities’ excellent libraries, on 
his theory of Lithuania’s prehistoric origins. 
Here also Basanavičius, always sensitive to the 
winds of political freedom, sympathized with 
the nationalistic aspirations of the Czechs, then 
under Austrian control.

Attempted Assassination
Some years later occurred one of the most 

bizarre incidents of his long and adventurous 
career, after Basanavičius had returned to 
Bulgaria. Late one evening, he was suddenly 
aroused by an insistent knocking on the door.

Puzzled by who might be so anxious to see him 
at such a late hour, Basanavičius opened the 
door to a young Bulgarian acquaintance. With 
much nervousness, the caller begged the doc
tor to accompany him to his apartment where 
his sister was seriously ill. Not suspecting that 
anything might be amiss, Basanavičius went, 
noticing that, as he hurried along, the young 
man lagged somewhat behind him. All of a sud
den, Basanavičius was shocked by the ex
ploding sound of a revolver being fired at close 
range, as a bullet entered his back. Turning 
quickly, he saw his assailant, the young man, 
aiming again and shooting him in his left arm. 
At this, Basanavičius, though wounded, ran off, 
calling for help. A third shot fortunately miss
ed him. Roused by his cries, people rushed to 
Basanavičius’ aid and called the police who 
captured the would-be assassin.

The purpose of the attack was never deter
mined by the police. They did, however, find 
several sharp Turkish daggers at the apartment, 
obviously intended to be used against 
Basanavičius, but no sign of an ill sister. 
Basanavičius speculates that the attempt on his 
life probably had been made for “political 
reasons” associated with his aversion to 
Russia’s imperialistic policies. He says no more 
of this mysterious affair, except to note that one 
of the bullets remained lodged within him, 
causing him considerable pain in later years.

A Love Affair
At the age of 33, the peripatetic doctor, at 

odds and ends with himself, fell head-over- 
heels in love. He recounts this romantic episode 
with typical Basanavičius flair. He had, he ad
mits, absolutely no notion that he was about to 
undergo one of the most emotional experiences 
of his life: falling passionately in love (“Su 
karsta meile”). He noticed, one day, on the 
other side of the street where he was then liv
ing in Prague, a lovely young woman standing 
by a window, playing with her canary. The bird 
was hopping on her head, back and fingers. The 
young doctor then and there determined that he 
would meet her.

“...I saw her often, usually in black, mour
ning clothes, passing by my window. I learn
ed subsequently that she was visiting the 
cemetery where her mother had been recently 
buried.

“She was very beautiful, of average height, 
with a good figure and fine bust, dark, very 
long hair, greenish eyes, a pale complexion and 
tragic countenance, which made her all the 
more fascinating. She then clearly belonged to 
the circle of the most beautiful and interesting 
women of Prague.
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“I learned from my house porter that her 
name was Gabriella Eleonora Mohl, of Bohe
mian extraction. I decided to follow her to and 
from the cemetery. Finally, one day, I had the 
good fortune to meet her. I greeted her and we 
fell to talking. It seems that she too had notic
ed me more than once at the window and had 
also decided she wanted to meet me. And so 
we began to converse in an animated fashion. 
She seemd like a very kind and sympathetic 
woman whom it would be impossible not to 
love. And indeed I fell deeply in love with 
her.”

From that time on, Jonas and Eleonora met 
frequently. He learned that Eleonora (or, as he 
called her in Lithuanian, Ele), was the fifth and 
youngest daughter in the family. Her mother 
died a few months earlier of tuberculosis. 
Eleonora, ten years younger than Jonas, was 
licensed to teach French in the city schools, was 
well-educated and, Basanavičius notes, spoke 
excellent English.

Very much in love, Jonas and Eleonora mar
ried barely five months after they had met. 
(One of the few black marks against Basana
vičius is that he refused a religious ceremony 
although Eleonora was a devout Catholic.) The 
bridegroom now had to find regular employ
ment again. He turned back hesitatingly to the 
Bulgarian government which, happily for him, 
overlooked his earlier political misadventures 
because of its great need for doctors. However, 
it assigned him to a rural outpost where life was 
primitive, especially for a young bride ac
customed to the amenities of a metropolitan 
center like Prague. Eleonora, “full of love and 
self-abnegation” (“Pilna meiles ir at
sidavimo”), cheerfully accepted her lot. She 
even began to study Lithuanian and, in her en
thusiasm for everything connected with her 
husband, transcribed Lithuanian songs into 
German.

The rigors of life in such a rough and isolated 
region of the Balkans proved to be Eleonora’s 
undoing. Seriously concerned about his wife’s 
frail health, Jonas petitioned the Bulgarian 
government for a better assignment and was 
much pleased when it sent him back, after one 
year, to Lorn Palanka. Living conditions there 
were considerably better, but Eleonora’s 
health, always delicate, had been seriously 
weakened by the hardships at their first post 
together.

After a long period of worsening health, 
Eleonora was unable to shake off a lingering 
fever which proved fatal. With tears in his 
words, Basanavičius writes that Eleonora died 
in his arms as he kissed her, then gently clos
ed her eyes. At the cemetery, the stricken hus
band, following a Bulgarian custom, tossed a 
coin onto her coffin. He then placed a wreath 
on her grave, inscribed with the Latin words, 
“Quiesce in pace, carissima mea” (“Rest in 
peace, my beloved”).

It took a long time before the deep sorrow 
and depression that overwhelmed him finally
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INGA MARČIULIONIS
Oaklanders may be hanging their collective 

sporting head after the Cincinnati Reds’ World 
Series sweep, but maybe they should look on 
the bright side.

After all, what other American city has a 
Lithuanian husband-wife combination that con
sistently hits the jumper from three-point 
range?

Inga Marčiulionis and her husband Šarūnas. 
Inga Marčiulionienė su Šarūnu.

Inga Marčiulionis, 25, wife of Golden State 
Warriors guard Šarūnas Marčiulionis, is a 
5-foot-ll guard for the Merritt College 
women’s team. In the Thunderbirds’ opening 
preseason scrimmage, she made seven con
secutive three-point shots. Coach Fred Brown 
told the Associated Press that Inga is “the best 
pure shooter I’ve ever coached, male or 
female.”

During the 1980s, she played on Soviet na
tional women’s teams while Šarūnas played on 
Soviet national men’s teams.

She said that last year, during her husband’s 
first NBA season, she became “tired of sitting 
around the house with nothing to do.”

Under California community college 
guidelines, she is eligible to play, because she 
has never played college basketball.

Said Inga: “Basketball here is easy for me. 
I play at a very high level before. But I don’t 
play for about two years now, so we’ll see.”

Asked about being several years older than 
her teammates, she said: “I don’t feel so old 
around them. If I can run with them, I’m OK.”

(L.A. Times, Oct. 28, 1990)

passed, but the memory of Eleonora’s love dur
ing the five years of their marriage remained 
with Basanavičius for the rest of his life.

A coincidence stranger than fiction is that 
Eleonora died on the 16th of February, a date 
on which 29 years later Lithuanian in
dependence was declared. Thirty-eight years 
after her death, Jonas Basanavičius himself died 
on February 16th.

A later installment will deal with the writings 
of Jonas Basanavičius, which played a key role 
in the rebirth of Lithuania.

SOVIET ARMY IN LITHUANIA - 
KIDNAPPING & VIOLENCE

Lithuanian Leaders Denounce Soviet Army 
Violence Against Citizenry

On August 7, the Vice-President of the 
Lithuanian supreme Council, Bronius Kuz
mickas, and Prime Minister Kazimiera 
Prunskienė sent the following sharply worded 
statement to the President of the USŠR, Mikhail 
Gorbachev, and Prime Minister Nikolai 
Ryzhkov, protesting against the arbitrary ac
tions of the Soviet Army in Lithuania and the 
illegal attempt to force young Lithuanians into 
service inforeign armed forces.

“As a result of joint efforts by leaders of the 
Soviet Union and the Republic of Lithuania, a 
favorable situation has been created at this time 
for resolving political, legal and ecnomic pro
blems which have arisen between the two 
states. Unfortunately, by their actions against 
peaceful inhabitants of the Republic of 
Lithuania, the USSR’s armed forces stationed 
in Lithuania are increasing tensions and are at
tempting on the eve of negotiations to worsen 
relations between the Republic of Lithuania and 
the Soviet Union.

“In accordance with the Laws of the 
Republic of Lithuania as well as provisions 
of international law, citizens of the Republic 
of Lithuania are not required to serve in the 
armies of other countries. Thus their refusal 
to perform this duty in the armed forces of 
the USSR is legal. In addition, the Soviet 
Union does not guarantee even the safety of 
those young men who do serve in the USSR’s 
armed forces. In 1989 22 young Lithuanian 
men serving in the Soviet army died; in 1990 
— 16. Hazing and the threat of physical harm 
and death force many of them to withdraw from 
the USSR’s armed forces. However, in 
Lithuania such young men are pursued by 
Soviet soldiers, unlawful violence is used 
against them, they are taken away to the USSR, 
and force is used to compel them to continue 
serving in the military. Without any legal basis 
soldiers employ unjustifiable coercion and 
weapons in public places against civilian in
habitants; consequently, women and minors 
have been among the victims.

“Such actions by the Soviet Union’s armed 
forces present in Lithuania contradict the laws 
of the Republic of Lithuania and constitute 
gross interference in the internal affairs of the 
Republic of Lithuania. They are also incom
patible with the laws of the USSR as well as 
its international obligations.

“The Supreme Council and Government 
of the Republic of Lithuania demand that the 
Soviet Union’s leadership take immediate ac
tion to halt the violence by its armed forces 
against the citizens of the Republic of 
Lithuania, and return those serving in the 
Soviet army to Lithuania. We are convinced 
that the problems which have arisen must be 
resolved not through force but on the basis of 
inter-state agreements. ’ ’

(ELTA, Sept. 1990)
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BUILDING DEMOCRATIC, FREE MARKET 
SOCIETIES IN LITHUANIA, 

LATVIA AND ESTONIA

Lithuanian Days: Linas, tell us about the 
U. S. -Baltic Foundation.

Linas Kojelis: The idea for the U.S.- Baltic 
Foundation was developed when, in July 1989, 
the Supreme Soviet voted to grant the Baltic 
States economic independence. I, together with 
a small group of Washington D.C. profes
sionals, felt that this was the first clear signal 
that the Soviet Union was finally ready to let 
the Baltic States develop independent economic 
and domestic policies, and that it was impor
tant to establish a Washington-based organiza
tion to help them make the transition from com
munist, centrally planned societies to 
democratic, free market societies.
LD: So the Foundation is not a ‘ ‘political ’ ’ 
organization.

LK: No it is not. Currently, there are many 
excellent organizations performing important 
political and lobbying work to help Lithuania 
and her Baltic sisters. Our Foundation’s mis
sion is the building of new economies and 
societal structures within the Baltics, while en
couraging pan-Baltic cooperation.
LD: Who are some of the other organizers 
of the Foundation ?

LK: Our co-founder is George Ramonas, who 
served for many years as Senator Pete 
Domenici’s (R-NM) legislative director. We 
also have Ambassador Robert Strausz-Hupe, 
who served as America’s ambassador to 
Turkey, NATO, Belgium and Sweden, and Bill 
Middendorf, former Secretary of the Navy and 
Ambassador to the European Community. To 
advise us on public health programs, we are 
pleased to have Dr. Constance Battle, Chief Ex
ecutive Officer of Washington D.C.’s 
Children’s Hospital. Our Director for 
Organizational Development is Joe Lukitsch, 
who has recently left the Army Staff, and with 
whom I worked at the Pentagon in the Reagan 
Administration. Of course, we have many other 
friends and colleagues in Washington who are 
helping us in many ways.
LD: From the sound of some of the names, 
it doesn’t appear that this is specifically a 
Lithuanian, or a Baltic organization.
LK: No, the U.S.-Baltic Foundation is not an 
ethnic organization. It is an American 
organization. One of the Foundation’s basic 
beliefs is that the work of re-building the Baltic 
States after fifty years of gross mismanagement 
is going to require the resources and support 
of all Americans, not just Baltic Americans. 
There simply aren’t enough Baltic Americans, 
and there are very many supportive other 
Americans. We don’t want to limit our 
membership or resource base.

An interview with Linas Kojelis, 
President of the U.S. — 

Baltic Foundation

Susitikimas Vilniuje. Iš k.: Emanuelis Zingeris, 
Ryšių su užsieniu komiteto pirmininkas Lietuvos 
Parlamente, Linas Kojelis ir Lietuvos preziden
tas Vytautas Landsbergis.
In Vilnius, (I to r) Emanuelis Zingeris, Chairman 
of the Foreign Relations Committee of the Lithua
nian Parliament, Linas Kojelis and President 
Vytautas Landsbergis.

LD: What are some of your programs? 
LK: One of our most exciting programs is a 
municipal seminar which we are organizing 
together with the democratically elected City 
Council of Vilnius (CCV). We call the seminar, 
Municipal Government in a Democratic, 
Free Market Society. We plan to bring twen
ty top U.S. municipal management specialists 
to Vilnius in January 1991 to educate the new
ly elected municipal officials from all three 
Baltic States. The CCV will invite three hun
dred participants from across the Baltics.
LD: Does the Foundation have expertise in 
municipal management?
LK: No, we do not pretend to have the 
necessary expertise in either this or any other 
areas of economic development. What we do 
have is the knowledge of where those experts 
are — both in Washington and around the coun
try. For this seminar we are recruiting 
American experts from cities as diverse as 
Phoenix, Los Angeles, Dallas and Hershey, 
Pennsylvania. In addition, we are working with 
Washington D.C. experts at the Departments 
of Housing and Urban Development and 

Transportation, the National League of Cities 
and similar governmental and private sector 
organizations.
LD: So the Foundation is developing pro
grams by bringing U. S. experts in different 
fields to the Baltics.
LK: Exactly.
LD: What are some of your other programs? 
LK: Besides economic training, we are also 
developing programs in public health. Our 
Public Health Program (PHP) has in-house ex
perts — a committee, which is headed by Dr. 
Lya Karm, an Estonian American physician 
who works at Kaiser Permanente in 
Washington. She also has Lithuanian and Lat
vian co-chairmen. All three of these physicians 
have just returned from the Baltics where they 
met with political leaders (including President 
Vytautas Landsbergis) and the new public 
health ministers and officials. They also got 
first hand exposure to the true state of health 
care in the Baltics.
LD: What did they find?
LK: The situation is very alarming. I am sure 
that the readers of Lithuanian Days are well 
acquainted with the shortages in medicine and 
basic medical supplies and equipment, but the 
problems are much worse. The corruption and 
mismanagement which has typified the past fif
ty years of public health programs in the Baltic 
is very deeply rooted now. Moreover, the 
leaders do not even have at their disposal the 
basic facts and figures they need to develop 
health policies which meet the peoples’ needs.

LD: What do you mean?
LK: Well, I mean credible, accurate health 
statistics. Health policy makers do not have 
basic health statistics: they don’t know the rates 
of breast cancer, infant mortality, AIDS, TB 
or other diseases. These facts have been 
covered-up for fifty years. To help them out, 
we have established a program which will bring 
top U.S. health statistics specialists to the 
Baltics to help them reestablish accurate and 
timely statistical reporting and analysis.
LD: Are your doctors putting this program 
together themselves?
LK: No, we are working directly with the 
Department of Health and Human Services, the 
National Center for Health Statistics and the 
Center for Disease Control (CDC). The CDC's 
director. Bill Roper, is an old White House col
league of mine. Bill is very supportive of our 
work. We have also been helped by some of 
my former colleagues from the White House’s 
health liaison staff.
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Los Angeles Federalinio Vyr. Komiteto ir 
Pietinės Kalifornijos Kolegijų Federalinės 
valdybos bendra metinė conferencija, vykusi 
Palm Springs, 1990 birt. 13-15 d.d.
Iš k.: F. W. Bowen, L. A. FEB pirm. NASA 
ir JPL, Pasadena; V. Hodziewich, Prekybos 
Dept. direktorė, (ir muito); L. Kojelis, US 
Baltic Foundation pirm.; W. Parsons pasi
žymėjęs USC dėstytojas, buvęs Finansų 
Adm. sekretorium; J. B. Peller, Rockwell In
ternational vice-prezidentas; J. Kelley 
Sąskaitybos, Saugumo ir Tarptautinių rei
kalų direktorius; dr. J. Shapiro, Sovietų-Ry- 
tų Europos specialistas, M. van Heuven 
Saugumo departamento karininkas Europai, 
Valstybės Saugumo valdybos narys.
Joint Annual Conference, L. A. Federal Ex
ecutive Board and College Federal Council for 
So. California, June 13-15,1990, Palm Springs. 
Speakers, left to right: F. W. Bowen, L.A. FEB 
Chair, and Manager, NASA Resident Office, 
JPL, Pasadena; Vicki Hodziewich, Director, Of
fice of Trade Initiatives, Customs; Linas Ko
jelis, President, U. S. Baltic Foundation; W. Par
sons, USC Distinguished Practitioner in 
Residence, former First Assistant Secretary for 
Administration, Treasury; J. B. Peller, Vice 
President and Associate Center Director, 
Rockwell International; J. Kelley, General Ac
counting Office, Director, Security and Inter
national Affairs; Dr. J. Shapiro, Soviet Eastern 
European Analyst, Office Deputy Chief of Staff 
for Intelligence, Department of Army; M. van 
Heuven, National Intelligence Officer for 
Europe, National Intelligence Council.

LD: It looks like some of the connections you 
made at the White House and Pentagon are 
very helpful to you.
LK: Fortunately, I met very many dedicated 
professionals, who are now very interested in 
helping the struggling democracies of Eastern 
Europe. As I have often said, if we look beyond 
our own ethnic communities, we will find many 
helping hands ready and willing to work as a 
team with our own Baltic American profes
sionals and experts.
LD: Linas, let me ask you a different ques
tion. We have known you for a long time as 
a Lithuanian-American in government — in 
the Senate, Pentagon, White House and State 
Department. In these positions you have been 
very helpful to Lithuania and the Baltic 
States. Why are you now in the private 
sector?
LK: I greatly enjoyed working in the govern
ment. It was a thrill for me to work for Ronald 
Reagan. But as President Bush himself has said, 
the main source of help for the countries of 
Eastern Europe will be in the private sector, 
not the federal government. The federal 
government just doesn’t have the financial 
resources to rebuild Eastern Europe by itself. 
I firmly believe that the private sector will be 
the main engine for economic revival there.
LD: It sounds like you miss working with the 
government.
LK: Very much. Ten or fifteen years from now 
I might go back. But right now, I am commit

ted to the Foundation. I can’t imagine doing 
anything else right now.

LD: You know, Linas, there are many peo
ple who would like to see you run for Con
gress in California.
LK: Well, that would be a great honor. But the 
opportunities of helping the heroic Baltic peo
ple at this historic moment are just too great. 
We feel we are helping to make history.
LD: You used to encourage young Lithua
nians to go to Washington to get jobs with 
the government. Is that not important 
anymore?
LK: Oh no, don’t get me wrong. Public ser
vice and government service are very high call
ings, and we need many more Lithuanian- 
Americans in Congressional and Executive 
Branch jobs. Imagine how great it would be if 
we had five hundred young Baltic-Americans 
in the White House, on Congressional staffs — 
even in Congress and the Senate — in the State 
Department, as well as holding other impor
tant offices. We would have so many points of 
contact. But for me, I’ve already had that ex
perience, so I felt ready for a change.
LD: Going back to the Foundation, Linas, 
I am sure you have heard the criticism that 
in the last year, there have been too many 
new organizations created to help Lithuania. 
Isn’t the U. S. -Baltic Foundation just 
“another” organization? What makes it 
different?
LK: In preface, let me say that the explosion 
of activity around the world in support of 
Lithuania is fantastic, and I applaud it. As for 
the Foundation, we are unique in several ways. 

First, as I mentioned, we are not a political 
organization, but perhaps the only economic 
and social development organization. Second, 
we are based in Washington, D.C. which will 
give us instant access to both governmental and 
private sources of assistance. Third, our of
ficers and board members have extensive, pro
fessional experience in policy formation, 
finance and program management — so we are 
well positioned to cultivate the type of long
term support the Baltic States will need for 
decades to come. Fourth, a founding principle 
for the Foundation is to foster pan-Baltic 
cooperation, and all of our programs, to the ex
tent possible, are designed to help all three 
Baltic States equally. In short, the Foundation 
has many distinguishing and important facets 
which make it a unique U.S. asset for the 
Baltics.
LD: I understand you also have a very ac
tive internship program. Tell us about it.
LK: Last summer, we were very fortunate to 
have three full-time interns from the Universi
ty of California, Los Angeles...
LD: Lithuanians?
LK: Not this time. This summer’s interns did 
not happen to be of Baltic heritage. They were 
fully financially supported by U.C.L.A.
LD: So even your U. C.L.A. alumni connec
tions are working out.
LK: That’s right, it’s good to have a lot of 
friends. But we are also getting support from 
new sources. This fall, we have three interns 
from the University of Southern California 
working with us, as well as an intern from 
U.C.L.A. Of course, we are always happy to
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Revolt Against Shoddiness and Rot

The week before his election to the 
Lithuanian presidency, Prof. Vytautas 
Landsbergis met with me in a cool, dimly lit 

classroom at the music conservatory in Vilnius, 
where he was still teaching. He told me about 
a recently completed transportation study. It 
seems Lithuania and the Soviet Union have 
been plagued with train wrecks caused by the 
rails giving way. Lithuanian engineers in
vestigated and discovered that the Soviet- 
produced railroad ties had been insufficiently 
treated with preservative and had rotted. Land
sbergis pantomimed the engineers putting their 
hands inside the ties and pulling out fistfuls of 
crumbled wood. Some ties, however, were 
hard as rocks. The engineers dusted them off 
and discovered the imprint “Republic of 
Lithuania — 1935.”
The Baltic independence movement is not a 
revolution made from above. It is to a great ex
tent, a “meat and potatoes revolution” bas
ed on issues that make it truly democratic. Peo
ple didn’t need to be instructed by politicians 
about the shoddy products and illogical 
manufacturing methods and the dehumanization 
inherent in Stalinist-Brezhnevist distribution 
and marketing systems.

•-*- •-*- •*«_s_i_***-*_
get inquiries for internships from Lithuanians 
and Americans of any heritage. The main 
criterion is that our interns come with top 
academic and professional qualifications. Our 
interns are not just xeroxing and filing papers. 
They are helping manage critical international 
programs and organizational development. 
LD: I am sure the Foundation has major 
organizational expenses — phones, trans- 
Atlantic telexes and faxes, office equipment, 
computers and the like. From where has the 
Foundation received its financial support so 
far?
LK: We have received a very generous grant 
of $25,000 from the J. J. Medveckis Founda
tion of Philadelphia. In addition, we are active
ly recruiting supporters and members of the 
Foundation who will support us with annual 
donations.
LD: So anyone can join?
LK: Yes, we welcome all Americans who sup
port the Baltic States, including, of course, the 
readers of Lithuanian Days. And let me re
mind your readers, our Foundation is a 501 (c) 
(3) tax exempt organization, so that all con
tributions are tax deductible. Contributions 
should be mailed to the U.S-Baltic Founda
tion, 1724 Massachusetts Avenue NW, Suite 
200, Washington, D.C. 20036.
LD: Thank you Linas. It looks like you have 
quite a lot of work ahead of you, and we wish 
you good luck.

Economics is at the bottom of the in
dependence effort: to thrive as a bridge 

between East and West.

By Linas Kojelis

As in any country, it is the taxi drivers who 
best reflect the popular sentiment. Baltic cab
bies don’t talk about historic and political 
motivations. They are simply tired of poorly 
made Soviet cars, unsafe tires, and gasoline 
refined so poorly it contains floating bits of tar. 
Their wives are dehumanized at work and in 
the endless shopping lines. Mikhail Gorbachev 
himself found it impossible to argue with 
Lithuanian taxi drivers during his visit last 
winter. The fine points on the proper rules of 
secession are lost on them.

As far as the Balts are concerned, it is the 
Russians who are not committed to perestroika. 
The Balts burn for it. (Indeed, the full name 
of Landsbergis’ political party, popularly refer
red to as Sajudis (Lithuanian for “movement”) 
is Lietuvos Persitvarkymo Sajudis (Lithuania’s 
Perestroika Movement”). But what may have 
started as reform movements in all three Baltic 
States has clearly changed direction. They have 
concluded that Baltic perestroika is impossi
ble under Russian management.

Gorbachev himself is frustrated with Russian 
attitudes. When he visits Russian towns and 
hears complaints of shortages and bad living 
conditions, he instructs the Russians to look 
westward and learn from the hard-working, 
motivated Balts. Economically devastated 
Tallinn is Beverly Hills compared to 
Novosibirsk.

What do the Baltic States want? They don’t 
want to simply survive — they want to suc
ceed. They want to join the flourishing family 
of industrial democracies. They want to com
pete with the West by meeting and exceeding 
Western standards in product design and quali
ty, and in overall life-style.

A meat-packing factory manager in Utena, 
Lithuania, told me, “Our steaks and sausage 
could compete with Western products, if only 
we were allowed to prepare and package them 
correctly.” He feels shame and disgust for pro
ducing Soviet-quality meats. He is looking for 
American technical experts and investment 
dollars for new processing equipment. The 
Balts, with their enlightened minority policies, 
Western traditions and large emigre com
munities, have never been xenophobic. From 
the ministries to the central banks to the fac
tories, Balts are ready to open up their books 
and expose them to critical review. Only the

Westerners can help them clean out the rot. On
ly they can prescribe sound, even if necessari
ly bitter, remedies. Only they can guarantee 
true perestroika.

The Balts know that their economic rebirth 
demands the maintenance of excellent 
economic and political relations with the Soviet 
Union. Suggestions by Kremlin spokesmen that 
the Baltic states are planning economic warfare 
against the Soviet Union are ludicrous.

Progressive Baltic factory managers are 
carefully analyzing (to the best of their abilities) 
future markets in the West and East. A cheese 
factory director sees no markets in the West; 
he will sell to the Soviets. A furniture maker 
feels he can successfully compete in Europe and 
America with Scandinavian-style tables and 
bookcases — if he can continue importing wood 
from Siberia. A manufacturer of electric meters 
sees great demand for his product in the Soviet 
Union and the Third World. Their greatest fear 
is that the Soviets will declare economic war 
against the Baltics.

At the national level, Baltic economic leaders 
are developing a “trampoline” strategy. The 
Baltics, with their intimate knowledge of the 
Soviet economic culture, market and 
bureaucracy, would serve as the production, 
marketing and transportation “trampoline” for 
advanced goods, investments and services from 
West to East. Similar services would be pro
vided for Soviet manufactureres and exporters 
of raw materials from East to West.

It was Gorbachev himself who suggested that 
the Baltic states could become the Soviet 
Union’s Hong Kong. The Balts are simply tak
ing him at his word.

No one can suggest that economics are either 
the prime motivating or legitimating force for 
Baltic independence. History, culture and in
ternational law are key. It appears, however, 
that for Soviet policy makers, these latter issues 
are debatable and subject to interpretation.

But rotten wood is rotten wood.
A picture is being painted of Baltic leaders 

gone wild with nationalist fervor in a mad rush 
to bolt from the Union of Soviet Socialist 
Republics, thereby destroying it. This is a 
serious misrepresentation. If it truly reflects 
Soviet understanding of Baltic motivations, it 
is a dangerous delusion that will guarantee 
failure of Soviet policy toward the Baltic states 
and can only lead one to question the Soviet 
leadership’s comprehension of the magnitude 
of the economic crisis facing the Soviet Union 
itself.

Linas Kojelis is president of the U.S.-Baltic 
Foundation, a Washington-based non-profit 
organization established to support business 
and free-market education programs in the 
Baltic states. He is a former special assitant 
to President Reagan at the White House.

(L.A. Times, July 23, 1990)
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AR KEIČIASI JAV POLITIKA 
PABALTIJO ATŽVILGIU?

Konservatyvių pažiūrų komentatoriai Evans 
ir Novak tvirtina, kad Vašingtonas netrukus ims 
aktyviai remti Pabaltijo tautų nepriklausomybę 
(“Listening to Yeltsin,” The Washington 
Post, 1990. IX. 12).

Anot komentatorių, vienas JAV Valstybės 
Departamento politikos formuotojų jiems 
pareiškęs, jog “mes netrukus užmegsime for
malius diplomatinius santykius su Pabaltijo 
valstybėmis”. Valstybės sekretorius James 
Baker pakvietęs Laisvos Europos radijo 
ekspertą Paul Goble į Vašingtoną patarėju, o 
tai reiškia, jog jis pasiruošęs “paremti visišką 
(Pabaltijo) nepriklausomybę”. (Goble yra 
nerusų tautų SSRS-oje žinovas ir savo 
straipsniuose yra gana tiksliai ir palankiai 
nušvietęs Pabaltijo klausimą. Red.)

Evans ir Novak daug reikšmės teikia faktui, 
kad Jelcinas remia Pabaltijo tautų nepriklau
somybę ir paveiks likusią Sovietų Sąjungą. Jų 
nuomone, prie nepriklausomybės pripažinimo 
priartėjusi ir Švedija, jos užsienio reikalų 
ministrui neseniai pareiškus, kad jo šalis 
Pabaltijo parlamentus laiko “teisėtais” šių tautų 
atstovais. Prezidentas Vaclav Havel privačiai 
painformavęs Vakarų diplomatus, kad Čeko
slovakija pripažinsianti Pabaltijo suverenumą, 
kai tik tai padarys kita šalis. Lech Valesa viešai 
sakąs, kad Lenkija padarys tą patį.

Dienraščio The Washington Times (1990. 
IX.21) skiltyse panašiai kalba komentatorius 
Cord Meyer (“Kremlin’s Bad Call on the 
Baltics”). Anot jo, JAV valstybės departamente 
dirbantys politikos analizuotojai prisipažįsta, 
jog jie permaža reikšmės skyrė “žemę sudre
binusiems” laisviems rinkimams įvairiose So
vietų respublikose. Jie sutinka su Jelcino 
nuomone, kad jei Gorbačiovas būtų suteikęs

MASKVA VILKINA DERYBAS IR 
DIDINA SPAUDIMĄ

Maskva tebevilkina derybas su Lietuva. 
Pasak A.T. pirmininko pavaduotojo Broniaus 
Kuzmicko (Literatūra ir menas, 1990.IX.1) 
A.T. ir Vyriausybė jau yra pasirengusios eiti 
(kontaktą su SSRS atstovais. Sudarytos devy
nios ekspertų grupės, parengtas derybų pra
džios ir sąlygų protokolų projektas. Šiame 
dokumente išdėstytos sąlygos, kurių laikantis 
Lietuva gali pradėti derybas. Jo pasirašymo 
momentas jau būtų oficialių derybų pradžia. 
Protokolas apibrėžia tas sąlygas, kurių laikan
tis Lietuva galėtų gyvuoti ir tuo atveju, jeigu 
derybos užsitęstų kelerius metus, t.y., kad 
derybų metu ekonomiškai neblokuotų, kad nuo 
pasaulio neizoliuotų, kad karinės pajėgos 
“nestabilizuotų” padėties. Maskvoje reikia šitą 
projektą suderinti, o derinant, matyt, daug ką

nepriklausomybę Pabaltijo respublikoms, na
cionalizmas kitur nebūtų taip išsiplėtęs. Tie 
amerikiečių pareigūnai esą įsitikinę, jog 
ateinančių 12 mėnesių bėgyje Pabaltijo valsty
bės atgausiančios nepriklausomybę. Bush’o ad
ministracija skatinanti Pabaltijo vadovų ap
silankymus Vašingtone ir palaiko ryšius su 
Skandinavijos valstybėmis. Gorbačiovas būsiąs 
priverstas nenoromis suteikti tai, ką jis turėjo 
duoti iš karto. (ELTA)
Red. prierašas. JAV prezidentas G. Bush, 
1990.XI. 3, atskridęs į Thousand Oaks, CA, 
priešrinkiminei propagandai respublikonų kan
didatams, ypač Pete Wilson, paremti, sveikin
damasis su tautiniais rūbais pasirėdžiusiomis 
lietuvaitėmis, į kiekvienos iš jų prašymą padėti 
Lietuvai atgauti nepriklausomybę, kiekvienai iš 
jų patvirtino, kad Lietuva, netrukus, atgaus 
nepriklausomybę. Kiek tas jo tvirtinimas ver
tas, pamatysim...

reikės perredaguoti. Dabar išvykstame derinti 
protokolo, aiškino Kuzmickas, bet tai dar ne 
derybų pradžia, nors Maskva linkusi tik taip 
traktuoti.

A.T. pirmininkas Vytautas Landsbergis rug- 
jo 5 d. painformavo Laisvos Europos radiją, 
kad sovietų pareigūnai paprašė jo sutikti su 
“kaikuriais” naujos Sovietų Sąjungos sutarties 
“principais”. Landsbergis pareiškė, jog su
tartis yra Sovietų Sąjungos, o ne nepriklau
somos Lietuvos, reikalas, ir todėl jis negali nė 
tiems “principams” pritarti, nė juos atmesti. 
Trijų Pabaltijo valstybių vadovai jau paskelbė, 
kad jie nedalyvaus naujos SSRS sutarties 
sudaryme. Landsbergis pareiškė nežinąs, kodėl 
sovietų valdžia tebesiunčia tokius laiškus.

Atidarant antrąją Lietuvos A.T. sesiją, Land
sbergis įžanginėje kalboje painformavo, kad 
Maskva dar neatsakė į jau prieš tris savaites 
pasiųstą derybų projektą (Tiesa, 1990.IX.6). 
Mūsų oponentai, sakė jis, norėtų, kad mes 
ateitume į jas nepasiruošę ar susipešę. Artėja 
žiema, o Lietuvos vyriausybei sakoma, jog 
jokių garantijų dėl tiekimų IV metų ketvirtį
nėra. Vadinasi, spaudimas daromas, galinti vėl 
pasikartoti blokada. Landsbergis taip pat 
apgailestavo, kad spaudimo esą ir iš vidaus — 
“nerimsta jėgos, besistengiančios sukiršinti 
parlamentą ir vyriausybę”.

Ministrė pirmininkė Kazimiera Prunskienė 
tvirtino, jog tinkamiausia proga deryboms su 
Maskva jau buvusi praleista, bet patikino, kad 
jos dar gali įvykti normaliai. Landsbergis, 
rugsėjo 8 d. kalbėdamas Vilniaus televizijoje, 
pareiškė, kad Gorbačiovo susitarimai su Jelcinu 
ir Vakarų vadovais sustiprino jo poziciją 
deryboms su Pabaltijo respublikomis. Tai rodo 
ir pasitarimų tarp Estijos ir SSRS nutraukimas,
nes Maskva sugrįžo prie savo senos pozicijos, 
kad Pabaltijo valstybės esančios “Maskvos
satelitės”. (ELTA, spalio mėn.)

• TOSHIBA • CASIO • SHARP • MINOLTA • CITIZEN • SONY • NEC g
Pirmoji rusų parduotuvė Los Angeles parduodanti STEREO — VIDEO — RADIJO — FOTO APARATUS, tinkančius g
Sovietų Sąjungos sistemai. §

EVROPA ELECTRONICS

□ Esame pirmoji jstaiga Los Angeles, siunčianti siun
tinius sudarytus iš mūsų krautuvėje pirktų prekių, j 
Lietuvą ir kitus Sovietų Sąjungos kraštus, muitą 
apmokant čia.

□ Parduodame japonų gamybos televizijos, video 
aparatus, telefonus, video-magnetofonus tinkančius 
Europos arba Amerikos sistemoms

□ Tiktai pas mus gausite kvalifikuotų tarnautojų 
patarimus kokios prekės turi paklausą Lietuvoje

12 — 5 v.v.Krautuvė atdara: kasdieną 11 — 8 v.v., sekmadieniais

EVROPA ELECTRONICS
7117 SUNSET BOULEVARD, SUNSET GALERIA, HOLLYWOD, CA 

Tel. : (213) 851-8401
Kampas La Brea, šalia EI Polio Loco ir Wendy’s. 1 vai. mašinos pastatymas veltui.



LIETUVIU

DIENOS
LITHUANIAN DAYS

Žurnalo ir knygų 
PLATINTOJAI

J. A. V-se

Boston, MA—Baltic Associates
P.O. Box 1406 GMF 

Boston, MA 02205

Chicago, IL—“Patria”,
2646 W. 71 st St.

Chicago, IL 60629 
“Gifts International”

2501 W. 71st St.
Chicago, IL 60629 

Balzekas Museum
of Lithuanian Culture 
6500 So. Pulaski Rd.

Chicago, IL 60629 
“Seklyčia”

2715 W. 71st Street
Chicago, IL 60629

Cleveland, Ohio— Dievo Motinos par. 
knygynas 

64 East 226th St. 
Euclid, OH 44123

Detroit, Mich.— Šv. Antano parapijos 
spaudos kioskas 
1984 — 25th St.

Detroit, Ml 48216
Los Angeles—D. Domkienė

Šv. Kazimiero par. 
spaudos kioskas 

2718 St. George St.
Los Angeles, CA 90027 

AUSTRALIJOJE
A. Kubilius

131 Crozier Ave.
Edwarston, SA 5039

K. Pocius 
6-8 Eastry St.

Norwood, SA 5067

KANADOJE
V. Aušrotas

29 Sun Row Drive 
Weston, Ont M9P 3H5

S. Prakapas
49 Norseman St.

Toronto, Ont. M8Z 2P7
J. Šiaučiulis 

1465 Rue de Seve
Montreal, Que M4E 2A8

BALTIC BAKERY
Savininkai — ANKU ŠEIMA

4627 So. Hermitage, Chicago, IL 60629 Tel.: (312) LA 3-1510 
ir

2616 West 69th Street, Chicago, IL 60629 Tel.: (312) 737-6784

Siunčiame duoną ir raguolius j visas Amerikos dalis

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMOS
kurios bendradarbiauta su “Lietuvių Dienomis"

LOS ANGELES, CALIF.
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ RADIJAS 

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

Vytautas Šeštokas — pirmininkas 
Vladas Gilys programų koordinatorius 

332914 Atwater Ave., Los Angeles, 
CA 90039, Tel.: (213) 662-6906

BALTIMORE, MD.
“RADIJO PROGRAMA LIETUVIAMS”

Girdima sekmadienio rytais nuo 
10:30 iki 11:00

WBMD—750 Kilocycles
Šios programos vedėjai:

Albert J. Juškus—4515 Wilmslow Rd.
Baltimore, MD 21210 Tel. 366-4515

Kęstutis Laskauskas, 1312 Birch Ave.
Baltimore, M D 21227 Tel.: 242-1779

BOSTON, MASS. 
LAIŠVĖS VARPAS 

Sekmadieniais 
9:00—10:00 vai. ryto iš WCAV-FM 98 

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

Telefonas: (508) 586-7209

CHICAGO, IL. 
“Lithuanian-American Radio” 
—Amerikos Lietuvių Radijo—

Sekmadieniais
nuo 7 vai. iki 8 vai. ryto 

iš WCEV stoties 1450 AM banga 
Programos vedėjai:
Anatolijus Siutas 

Anglų kalbos skyrelio: 
Frances Šlutienė

2638 W. 71 st St. Chicago, IL 60629 
Tel.: (312) 778-2100

LIETUVOS AIDAI
Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio 

8:30 vai vakaro
Visos laidos iš tos pačios stoties 

WCEV 1450 AM banga
Programos' vedėja:
Kazė Brazdžionytė 

511 SO. NOLTON AVĖ.
WILLOW SPRINGS, IL 60460 

tel.: (312) 839-2511

CLEVELAND, OHIO 
LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA 

TĖVYNĖS GARSAI
Girdima sekmadieniais 6:00-7:00 vai. vak. 

Stotis WCPN, banga FM 90.3

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

44121
Telefonas: (216) 382-9268

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.

WPON — 1460 AM 
Pirmadieniais ir penktadieniais nuo 3-4 vai. 

vak.

Programos ved. Algis Zaparackas 
Bendradarbiai: Ant. Zaparackas, Algis 

Lapšys, Edv. Skiotys.

2222 Franklin Rd.
Bloomfield Hills, Ml 48013

HARTFORD, CONN.

“TĖVYNĖS GARSAI”
WRYM—840 AM

Sekmadieniais 10:30 — 11:30 ryto 
Vedėjas Alg. Dragūnevičius

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

Bendradarbiai:
Zita Dapkienė, Alfonsas Dzikas, 

Lionginas Kapeckas, 
Leonas Lėtas-Adamkevičius, 

ižd Algis Simonaitis.

HOT SPRINGS, ARK 
LITHUANIAN BROADCASTING

SPA

“LEISKIT Į TĖVYNĘ”
Girdima sekmadienio rytais 

9 vai. 30 min.
iš KIXT stoties, 1420 AM banga

Vedėja Salomėja Šmaižienė 
204 Hilltop Drive, 

Hot Springs, AR 71913 
Telefonas: (501) 321-9641

NEW JERSEY-NEW YORK 
“LIETUVOS ATSIMINIMAI” radijo vai. 
girdima pirmadieniais nuo 8 iki 9 v. v. 

iš Seton Hall Universiteto stoties, 
89.5 FM banga.

“MUSIC OF LITHUANIA” programos, 
/ėdamos anglų kalba iš tos pačios 

stoties, girdimos pirmadieniais 
nuo 7:30 iki 8 v.v.

Dr. J. J. Stukas — direktorius, 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060 

Tel.: (201) 753-5636.

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

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

Telefonas: (718)229-9134

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 Duman St., Rochester, N.Y. 14621

WATERBURY, CONN. 
“LIETUVOS PRISIMINIMAI” 

Sekmadieniais — 7:15 
iki 8:00 vai. ryto

WNTY — AM 99 — Southington, CT

Vedėjas: Antanas Paliulis 
105 Sunnyside Ave., 
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. Albane!, Duverney, P.Q., Canada 

Telefonas: 669-8834

TORONTO, ONT., CANADA 
TĖVYNĖS PRISIMINIMAI 

Įsteigta 1951 m.
Sekmadieniais 2:00 iki 2:30 vai. po pietų 

iš CHIN stoties. Banga 100.7 FM 
Programos vedėja:

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

CANADA
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

PRAŠOME!
Pagal savo išgales aukoti TAUTOS FONDUI

savo uždaviniams vykdyti Lietuvos Laisvės Iždui — laisvajai Lietuvai 
padėti atsistatyti, 6-šiomis kalbomis ELTOS informacijoms leisti, radijo 
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

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

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

Bangos: 31, 25, 19 ir 196 metrų

Vedėjas: Kun. V. Kazlūnas

Adresas: Sezione Lituana, Stazione Radio 
CITTA DEL VATICANO

LIETUVIŲ DIENOS, 1990, LAPKRITIS 23
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