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Per nepilnus tris mėnesius Angelė Nelsienė aplankė apie 40 JAV senatorių
ir kongresmanų, rikiuodama juos už Lietuvos laisvę.
Senato daugumos vadas sen. George J. Mithcell (D—ME), Angelė
Nelsienė (kairėje), Jūratė Kazickaitė ir Renata Nelsaitė-Paulienė.

During the last three months Angele Nelsas visited some 40 US Senators
and Congressmen seeking their support for Lithuanian independence.
Senate majority leader Sen. George J. Mitchell (D—ME) with (from left) Angele
Nelsas, Jūrate Kazickas and Renata Paulius (Nelsas).

KADA GERIAU TUŠČIA VIETA
Savo akimis matome per TV kaip Sovietų
Sąjungos komunistai, besirengiantys 26-tajam
komunistų partijos kongresui Maskvos Rau
donojoje aikštėje vieni susikaupę ir susirūpinę
žingsniuoja pro Lenino mauzoliejų “pasi
melsti” ir paprašyti palaiminimo, kad padėtų
laimėti lemiamąja žūtbūtinę kovą su progre
syviųjų banga, judinančia iš pamatų 70 metų
stovėjusi kolosą, kiti viešai degina savo par
tijos nario bilietus, kaip tam internacionale,
“atsisakydami nuo senojo svieto”...
Partijos bilietą išmetei į šiukšlyną, ar su
deginai, vėjas išblaškė pelenus, ir to paviršu
tinio dokumento — asmens vergijos ženklo —
nebėra, niekas tavęs neberiša su “pažangiausia
pasaulio istorijoj” ideologija.
Ar niekas?
Vienas pačiame amžiaus stiprume vyras prieš
TV kamerą atlapoja krūtinę, kur kažkada
išdegintas Lenino atvaizdas gal tik su kūno odos
operacija galėtų būti panaikintas, ironiškai
prisipažįsta: tai dariau jaunystės metuos,
kvailas buvau...
Išdegintas Lenino, Stalino ar kitų po jų
sekusių despotų atvaizdai sovietinio žmogaus
dvasioje ilgai ir skaudžiai atsilieps kaip jau
nystės kvailystė, bet kaip paties žmogaus
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silpnos valios ir nuodėmės sužalotos prigimties
ženklas juodu šešėliu ne viena seks gal iki
paskutinio gyvenimo žingsnio.
Lietuvių tokių kvailų idealistų daug gal ir
nebuvo. Ant krūtinės gal nė vienas Lenino ar
Stalino neišsidegino. Bet savo sielos (atsi
prašau, tikras komunistas gi sielos neturi!..) ne
vienas ištikimas partijos pirmasis (ar net kelin
tas) sekretorius, ne vienas enkavedistas, ne
vienas propagandistas ne tik savo, bet ir kito
siela degino partijos principų ugnimi ždanoviškai nepalaužiamu partiniu uolumu.
Skaudžiausia, kad tuo Lenino-Stalino fakelu
buvo ištatuiruotos ne tik lietuvių meno žmonių
rašytojų, dailininkų — krūtinės, bet ir jų dva
sios kūryba paverčiant ja į paskutinį šlamšta,
kaip A. Sniečkaus ataskaitiniuose komunistų
suvažiavimų (1949-52) pranešimuose išvardintų
tarybinio meno laimėtojų — Tilvyčio, Guzevičiaus, Venclovos “kūriniai” atžymėti
stalininėmis premijomis.
Bet “laimėjimai” tuo nesibaigė — kas metai
ar bent kas dešimtmetis reikėjo vis naujų
“laimėtojų” ir “laimėjimų”. Chruščiovo dėka,
Stalino premijų vardą pakeitus Lenino vardu,
tradiciją tęsė Mieželaitis, Avyžius (kai kam
premija paskirta po mirties), tik, deja, vargšas

Baltušis, nors ir iš kailio nėrėsi pataikaudamas,
taip ir liko neįvertintas (o gal tiesą sakant, ir
nuskriaustas, nes niekas taip savo žlugusiam
“idealui” net ir dabar dar netarnauja, kaip jis).
Vienas laureatas rusas, pirmųjų perestroikos
ir glasnostės žingsnių sujaudintas (jo pasisa
kymą lietuviškai atspaude “Lit. ir menas”)
pasiūlė tą “garbę” apturėjusiems, medalius
sumesti į šiukšlyną, kad parodytų kaip jie iš
tikrųjų vertina aną baudžiavos laikų “kūrybą”
ir ųž ją suteiktus medalius.
Mirusieji, nei rusų nei mūsų laureatai to
nebegalės padaryti. Bet gyvieji? Tačiau neteko
girdėti, kad nors vienas lietuvis tą premijos
prizą ar medalį būtų viešai atidavęs į istorijos
šiukšlyną, kur jam ir priklauso būti.
Rusai, tarp kitų, ypač ekonominių, dabar turi
dar vieną problemą, — kur dėti atgyvenusią ir
savo vertę praradusią ikoną — Leniną. Su
Stalinu Chruščiovas pasielgė radikaliai ir
momentaliai — iš nakties dingo, nuvežtas į
laužą. Su Leninu blogiau — nebėra vieno tikro
partijos vado, kurio žodis būtų įsakymas, ir
nediskutuojamas.
Gal girdėjote — vienas užsienio lietuvis davė
mintį, ką daryti ir kur dėti visoje Lietuvoje

(nukelta į 11 psl.)
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was born in Lithuania, educated in the United
States and currently resides in Fullerton, CA,
with her husband Romas and youngest daughter
Inga.
Angela’s parents, Ciprijonas and Petronėle
Barkauskai, and her grandparents were
enlightened, modern, and well to do farmers
and ardent Lithuanian patriots. In 1944, the
Barkauskas’ family fled to Germany from the
second Russian occupation of Lithuania.
After graduating from business school,
Angela worked for the US Steel company in
Chicago. After her marriage to Romas Nelsas,
Angela devoted all of her time to raising their
three daughters Renata, Audra and Inga.
When her daughters got older Angela
gradually got involved in community activities,
starting with the Los Angeles Lithuanian Com
munity. She was an announcer first with
Lithuanian Radio hour, then a teacher at the
Lithuanian parochial school, and later became
vice-president of the United Lithuanian Relief
Fund of America, and a member of the Lithua
nian Community Council. Her talent for com
munity activities grew more and more visible
so that in 1985 she was elected chairwoman for
the Lithuanian American Community of the
USA, Inc., Western Region. The Western
region includes Arizona, California, Hawaii,
Idaho, Montana, Nevada, New Mexico,
Oregon, Utah and Washington states.
As a chairwoman Angela Nelsas was in close
contact with Federal and State representatives
from political parties and the press. She joined
the Republican party and actively participated
in party conferences; she is a member of
Orange County Republican Women
Federation.
In 1986 Angela reviewed and helped to
prepare high school text books for the Educa
tion Department of California, and it was
through her relentless efforts that the textbooks
contain a short history of genocide and human
rights violation in the Soviet occupied Baltic
republics.
Together with the Lithuanian Community
Social council, she helped organize the lun
cheon program for elderly Lithuanians.
In 1988, the newly elected XII council of the
Lithuanian-American Community National
Council of the USA, Inc., in their first meeting,
elected Angela as their president. In 1990 the
Baltic American Freedom League, a national
American Baltic organization, at their yearly
meeting, elected A. Nelsas as president of the
Executive Board.
As a president or chairwoman for the most
important American-Baltic organizations
Angela had opportunities, which she used
diligently, to help organize multifaceted help
for the Baltic States, which were trying to
regain their independence, free of Russian oc
cupation. It was through her efforts that Presi
dent George Bush granted an interview to the
Baltic delegation on April 11. It was an impor
tant meeting with the President, before his sum
mit with Mikhail Gorbachev. The Baltic
delegation informed the President about the
situation in the Baltics and presented him with
a well prepared “Baltic Policy” memorandum.
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After the declaration of reinstatement of
Lithuania’s independence, the Soviets
demonstrated their military power in Lithuania,
and enforced an economic blockade of the
country. A. Nelsas was busy lobbying in
Washington to get help for the country. It was
her efforts that finally convinced Sen. Daniel
P. Moynihan (D—NY) and Sen. William L.
Armstrong (R—CO) each to prepare a proposal
to help Lithuania with a 10 million dollar gift
for “Humanitarian purposes.” The proposals
were combined and presented to the Senate
Foreign Relations Committe as Senate bill
S.2757.
In promoting the cause of Lithuania’s in
dependence she keeps in close contact with the
press. She’s quoted in the press from
Washington to Los Angeles. After her article
in “El Monde” (Venezuela), the Soviet Em
bassy expressed a protest to the paper.
Through her acquaintance with former Presi
dent Ronald Reagan, she organized meetings
with him for well known Lithuanian dissidents,
such as Rev. Alfonsas Svarinskas and sister Ni
jole Sadunaite.
Angela often participates in TV programs
and interprets for famous guests from Lithuania
when they meet with press, radio or television
correspondents.
Her faithful supporter, critic and financier is
her husband Romas, president of SEREC, Inc.,
an import-export company.
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PASTANGOS GAUTI 10 MILIJONŲ FINANSINĘ PAGALBA LIETUVAI
Pasikalbėjimas su JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos
prezidiumo ir Vakarų Apygardos, Amerikos Baltų Laisvės
Lygos ir Amerikiečiai už Nepriklausomą Lietuvą pirmininke
Angele Nelsiene

— Ponia Nelsiene, eikime iš karto prie
reikalo. Esate konkrečios ir planingos akci
jos žmogus. Lietuva gyvena lemtingas dienas.
Ar išeivija tą kritišką būseną supranta ir
atitinkamai reaguoja?

— Aš manau, kad patriotinė visuomenė
supranta ir jautriai reaguoja. Plaukia aukos,
kontaktuojami vyriausybės ir Kongreso nariai,
kuriami “akcijų centrai”, “hot lines” ir 1.1.
Tik ta visuomenė pasigenda autoritetingų
institucijų, kurios aptartų siektinus tikslus ir
visuomenės veikla pastūmėtų koordinuota
linkme.

ir vyriausybės autoritetą. To pripažinimo
pradiniam įtvirtinimui reiktų siekti, kad prez.
Bush į Baltuosius Rūmus pakviestų Vytautą
Landsbergį, kurį visas pasaulis pripažįsta
Lietuvos prezidentu.
Antra mūsų svarbi užduotis, — tai reikalauti
iš prez. Bush oficialaus pareiškimo, kad Balti
jos valstybės yra ne sovietų vidaus, o
tarptautinė problema.

Vieni kaltina Bush, kad Lietuvą pardavęs,
kiti — kad ne, tačiau visi sutaria, kad savo
pareiškimais Lietuvos reikalu jis vaikšto tarsi
ant virvės. Jis gerai žino, kaip ir mes, kad
Lietuvai sovietų konstitucija nei teisiškai nei
moraliai negalioja. Lietuvos derybų su Sovietų
Sąjunga objektas yra sovietų okupacijos
užbaigimo procedūra. Tai jis sovietams viešai
ir oficialiai turėtų pasakyti.

— Ar tų siektinų tikslų neformulavo penkių
centrinių organizacijų vadovybės šį pavasarį
Washingtone susirinkusios į konferenciją?

— Jei būtų formulavusios, tai būtų visuomenę
apie tai painformavusios. Dabar jau aiškiai
žinoma, kad paskelbtas po konferencijos
komunikatas klaidinantis. To visuomeninės
organizacijos daryti neturėtų.
— Tai kokie, Jūsų nuomone, būtų aktualūs
tikslai?
— Apie tai esu daug galvojusi ir savo mintis
išsakiusi praėjusių metų pabaigoje Amerikos
Lietuvių kongrese. Bet mano siūlymus nuneigė
tie, kurie į lietuviška veikla nieko naujo įnešti
nesutinka, nors Lietuvoje vyksta greiti ir
esminiai pasikeitimai. Dabar tais klausimais informavausi Amerikos rytuose ir vakaruose ir
susidariau nuomonę, kad vienų tikslų turime
siekti per Amerikos vyriausybę, kitus galime
vykdyti savo pačių jėgomis. Ko patys savo
jėgomis įveikti nepajėgiame, turėtume samdyti
profesionalų (“lobbying”) talka. Baltų Laisvės
Lyga tuo reikalu ruošia planus.

A. Nelsiene išrūpino Ni
jolei Sadūnaitei vizitą
pas buv. prez. Ronald
Reagan; iš k.: preziden
tas, Sadūnaitė, Angelė ir
Romas Nelsai.

Angele Nelsas arranged a
visit for Nijole Sadunas
with President Ronald
Reagan. From left: the
President,
Sadunas,
Angele
and
Romas
Nelsas.

— I kokius lietuviškus tikslus eiti per
Washingtoną?
— Pirmiausia suderintomis pastangomis
spausti Amerikos vyriausybę, kad suteiktų
Lietuvai pripažinimą. Tik savo tarpe turėtume
išsiaiškinti, kokio pripažinimo norime. Lietuvai
kovo 11 d. paskelbus nepriklausomybės
atkūrimų, nė iš vienos pasaulio valstybės
neatėjo pripažinimas. Nepasirūpinome sukviesti
ekspertus ir paieškoti priežasčių. Asmeniškai
pasikliaudama kai kurių tos srities specialistų
nuomone (jų tarpe William J. H. Hough),
drįstu siūlyti apsispręsti už pastangas siekti
pripažinimo Lietuvos parlamento ir vyriau
sybės. Juk ir Maskva jų teisėtumo neneigia. Tai
būtų pirmas rimtas žingsnis į pilną pripažinimą.
Toks pripažinimas pakeltų Lietuvos parlamento
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Angelė Nelsiene ir Lietuvos Aukšč. Tar. pirm. V. Landsbergis ir Gražina Landsbergienė, Los

Angeles, 1989.
Angele Nelsas and the President of the Lithuanian Supreme Council Vytautas Landsbergis and Gražina
Landsbergis in Los Angeles, 1989.
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Washingtonas mums reikalingas, kad iš
demokratijai įtvirtinti skirtų išsilaisvinusiom
valstybėm sumų dalis būtų skirta ir Lietuvai.
Iš 1 bil. dolerių “Seed 1” viskas buvo paskir
ta Lenkijai ir Vengrijai. Dabar svarstoma, kam
ir kiek skirti iš “Seed 2” numatytų sųmų.
Turime dirbti, kad ir Lietuva šį ta gautų. Apie
tai pradedu pokalbį su senatoriais ir
kongresmanais.
Prisimenant iš istorijos, kad 1919 ameri
kiečių misija buvo atvykusi į Kauna, nors
Amerika Lietuvos dar nebuvo pripažinusi ir
Lietuvos vyriausybė dar pilnai nekontroliavo
savo teritorijos, reiktų daryti pastangas, kad
Amerika tokia misija ir dabar į Vilnių pasiųstų,
demokratėjimo procesui, derybų sų Sovietų

10 mil. humanitarinės paramos Lietuvai
įstatymo autoriai su Angele Nelsiene.
Kairėje. — Viršuj: Sen. Daniel P. Moynihan
(D—NY); viduryje — Sen. William L. Arm
strong (R—CO); žemai — Kongresmanas
Christopher Cox (R—CA).
Angela Nelsas with the congressional sponsors
of the $10 million humanitarian help bill for
Lithuania.
Top left: Sen. Daniel P. Moynihan (D—NY); mid
dle — Sen. William L. Armstrong (R—CO); bot
tom — Rep. Christopher Cox (R—CA).

Žemai. Dešinėje: A. Nelsienė su Amerikos
prezidentu George Bush, Baltuosiuose
Rūmuose bal. 11d. 1990.
Lower right: A meeting with US President
George Bush at the White House on April 11,
1990
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Sąjungą progresui ir humanitarinės pagalbos
skirstymo procedūrai stebėti.

— O ką, kaip minėjote, turėtume patys
atlikti?
— Būdama Washingtone kalbėjau su keliais
Kongreso nariais apie reikalą Lietuvos ir visų
Baltijos valstybių klausimais pravesti kongre
sinius apklausinėjimus. Juose būtų išryškintos
anksčiau minėtos problemos.
— Koks buvo kongreso narių atsiliepimas?

— Palankus, tik mūsų pareiga rimtai tokiam
apklausinėjimui pasiruošti.
Dar vienas svarbus uždavinys, kurį mums
skubiai reiktų atlikti, — Vakarų Europoje
suorganizuoti Lietuvos vyriausybės agentūrą,
kuri pasauliui teiktų skubią ir teisingą
informaciją, o taip pat būtų vieta, kurioje vyktų
Lietuvos ir išeivijos atsakomingų lietuvių
pasitarimai.
— Uždavinių išskaičiavote daug. Kas juos
turėtų vykdyti?

— Gaila, kad teoretiškai lengviausiai
sprendžiamas klausimas, nes jis 100% yra
mūsų pačių galioje, per 45 tremties Vakaruose
metus neišspręstas. Turbūt, kažkas nenori ben
drai sutarto darbo dirbti. Nedidelė dabarčiai
paguoda, jei ateities istorikai nesutarimo
priežastis išaiškins. Mes neturime forumo,
kuriame geranoriškai mūsų gyvybiškai svarbius
klausimus išsiaiškintume ir padarytume
procedūrinius vykdymui sprendimus. Mes net
neturime įstaigos, kur kiekvienas didesnis pro
jektas būtų įregistruotas. Dabar yra atvejų, kad
į vienos organizacijos toli pastūmėtą projektą
staiga įsiterpia kita, ir taip reikalai nekartą
sumaišomi.
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— Bet ką nors reikia, kad ir pavėluotai,
daryti, juk įvykiai Lietuvoje nelaukia.

— Po veiksnių vadovų konferencijos kovo 31
— balandžio 1 Washingtone, visi veiksniai tyli.
O juk Lietuva tada jau buvo paskelbusi
nepriklausomybės atkūrimą. Atrodo, kad ir tas
istoriškai lemtingas įvykis nepajėgė mūsų
veiksnių į suderintą darbą pastūmėti. Neturiu
mažiausių abejonių, kad mes turėtume turėti
nedidelį kompetetingų asmenų kolektyvą, kuris
analizuotų greitai besikeičiančius įvykius, kad
galėtume veiklą derinti prie laiko reikalavimų.
Buvusiame LB Tarybos prezidiumo posėdyje
tas klausimas buvo svarstytas. Planuojame
akciją. Gal gi ir Lietuvoje užsienio reikalų
ministerija turėtų suorganizuoti specialų
departamentą užsienio lietuvių reikalams.
— Ar iki šiol niekas tais reikalais sau galvos
nekvaršino?

— Prieš, turbūt, porą metų privačia in
iciatyva paruoštą “politinės veiklos išeivijoje
programą” veiksniai net nesvarstę atmetę, nors
prie jos paruošimo buvo prisidėję keliasdešimt
asmenų. Arba, š. m. sausio mėnesį Los
Angeles politinėse studijose tarsi buvo praplėšta
ateities uždanga. Tarp studijų išvadų buvo ir
tokia: turėti paruoštus planus veiklai, jei
Lietuva skelbtų nepriklausomybės atstatymą, o
sovietai uždėtų ekonomines sankcijas. Taip ir
įvyko, bet mes buvome nepasiruošę. Liūdna,
kad organizacijų vadovybėse atsiradę žmonės
tariasi esą ir patys išmintingiausi. O ir
Amerikos prezidentas turi bent kelius patarėjų
kolektyvus.

KCBC TV programoje,
“Today’s Religion’’ pro
gramoje. Iš k.: rabinas
Jonathan Miller, progra
mos vedėjas Truman Jac
ques, baptistas kun. Dale
Smith, Angelė Nelsienė ir
ukrainietis — ortodoksų
kun. Andrew Harrison.

— Nežiūrint kaip kas sakytų, tačiau patys
didžiausi šių metų Amerikos lietuvių laimė
jimai Washingtone iki šiol buvo keturi:
Amerikos baltų delegacijos susitikimas su
prezidentu Bush, Lietuvos Respublikos min.
pirm. Kazimieros Prunskienės priėmimas
Baltuosiuose Rūmuose ir Senate, liepos 12-tą

KCBC TV of Los Angeles
presented a program on “To
day’s Religion” on December
10, 1987. From left: Rabbi
Jonathan Miller, program
director Truman Jacques,
Baptist minister Dale Smith,
Angele Nelsas, and Ukrainian-Ortodox priest Andrew
Harrison.

Sen. Pete Wilson (R—CA) su Nelsiene ir Pauliene.
Sen. Pete Wilson (R—CA) with Mrs. Nelsas and Mrs. Paulius

to*

Nelsienė ir Paulienė kalba su sen. Alan Cranston (D—CA) apie jo
planuojamą kelione i Lietuvą.

Su sen. Robert W. Kasten, Jr. (R—WI)
With Sen. Robert W. Kasten, JR. (R—WI).
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Mrs. Nelsas and Mrs. Paulius talking with Sen. Alan Cranston about his forthcom
ing trip to Lithuania
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Lietuvos Užsienio Reikalų ministro Algirdo
Saudargo susitikimas su Amerikos Valst.
sekretoriumi James Baker, išrūpinimas įsta
tymo projekto 10 mil. dolerių humanitarinei
pagalbai Lietuvoje. Prunskienės susitikimas su
prezidentu ir senatoriais realizuotas dr. Juozo
Kazicko iniciatyva ir finansais. A. Saudargo
susitikimą su J. Baker suorganizavo Lietuvos
atstovas Stasys Lozoraitis. Kiti du, — tai Jūsų
nuopelnu. Kaip tai Jums pasisekė. Juk net
pinigų iš jokio iždo nenaudojote, nekalbant
apie Paulių ir Nelsų pinigines.

Arkiv.
Jurgio
Matulaičio
Palaimintuoju
paskelbimo
šventėje* Romoje A. Nelsienė
įteikia Sv. Tėvui ark. Matulaičio
šeimos geneologinį dokumentą,
kurį iš Lietuvos atvežė jo sesers
dukraitė E. Keresevičienė
(viduryje).
A. Nelsas presents the Holy Father
with document of the Blessed Ar
chbishop Matulaitis’ family tree.
Document was brought from
Lithuania by Matulaitis’ sister’s
granddaughter E. Keresevicius (in
the middle).

Respublikonų lyderis Atstovų
Rūmuose Robert. H. Michel (R—
IL)
Republican leader in the House of
Representatives Robert M. Michel
(R—IL)

Su sen. Alan K. Simpson (R—WY)
With Sen. Alan K. Simpson (R—WY)
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— Susitikimo su prez. Bush Baltų Laisvės
Lyga siekė prieš jo pasimatyma su Gorbačevu
Maltoje. Buvome paruošę memorandumą ir per
savo kontaktus Washingtone bandėme pasima
tyma gauti. Memorandumą įteikėme, bet pasi
matymo dėl laiko stokos negavome. Tačiau
gavome pažadų dėl ateities. Nuvykusi į
Washingtona, tais pažadais ir pasinaudojau.
Išgavau pasimatyma su respublikonų lyderiu
Atstovų rūmuose Robert H. Michel. Jis į tai
palankiai pažiūrėjo, ir jo štabas per trumpa
laika pasimatyma su prezidentu suorganizavo.
Porai dienų kontaktai su Michel įstaiga buvo
nutrūkę, tai delegatų pasimatymui sastata
sudarė kiti.

— Kaip vertinate tą susitikimą? Vienas LB
veikėjas net raštu cituoja būk tai prez. Vytauto
Landsbergio pasakymą, jog pasimatymas
buvęs lyg paskutinė vinis į jo karstą.
— Esu tikra, kad tai ne prez. Landsbergio
žodžiai, bet to veikėjo, nes su prez. Land
sbergiu palaikiau telefoninį ryšį. Vėliau gavau
iš jo padėkos laišką. Iš užkalto karsto jis laiško
tikrai negalėjo parašyti.
Pasklidus žiniai apie pasimatymo išrūpinimą,
įvyko nepageidautinų reiškinių. Tai pamoka

JAV apgyvendinimo ir urbanistikos sekretorius Jack F. Kemp pažada Nelsienei remti Lietuvos išsilaisvinimą iš sovietų okupacijos.
Jack F. Kemp, the Secretary for Housing and Urban Development, promises Mrs.
Nelsas his support for Lithuanian independence from Soviet occupation.
LIETUVIŲ DIENOS, 1990, BIRŽELIS

ateičiai. Tačiau, nekomentuojant delegacijos
sąstato, pasimatymui su prezidentu buvo gerai
pasiruošta.
Turėjome memorandumą, iš vakaro strate
giniame posėdyje aptarėme procedūrinę taktiką.
Prezidentas tam susitikimui skyrė rimtą dėmesį,
nes pasikvietė pagrindinius užsienio politikos
patarėjus — valstybės sekretorių James Baker,
valstybės saugumo tarybos pirm. Brent
Scowcroft, sovietų reikalų ekspertą Kurtis
Kamman, kuris kalbėjo Žmogaus Teisių
konferencijoj Los Angeles, š. m. kovo 18 d.
Jei priekaištą daryti delegacijai, — tai vieną:
buvo per didelis sąstatas, 14 asmenų. Tačiau
prezidentūros štabo atstovas Sichan Siv perdavė
man labai palankų prezidento pareiškimą,
palankiai atsiliepė ir The Washington Post.
Bendrai nerealu galvoti, kad Baltų delegaci
ja staiga būtų pakeitusi Prezidento nuomonę.
Ji buvo jau suformuota daug anksčiau, prieš
Maltą.
— Su kokiais susidūrėte sunkumais, kol
pasisekė ir sen. William L. Armstrong ir sen.
Daniel Patrick Moynihan išgauti įstatymų pro
jektus, pagal kuriuos, skubos keliu, Lietuvai
būtų paskirta 10 mil. dolerių suma, huma
nitarinei pagalbai?

— Pirmasis kontaktų su šiais ir daugeliu kitų
senatorių tikslas buvo įtaigoti juos, kad darytų
spaudimą į prezidentą pripažinti kovo 11
nepriklausomybę atkūrusį Lietuvos respublikos
parlamentą ir jo sudarytą vyriausybę. Pama
čiau, kad misija nepasiseks, o Gorbačevas tuo
tarpu pradėjo Lietuvą smaugti uždėta blokada.
Kilo mintis pradėti rūpintis humanitarine
pagalba. Iškart pastebėjau, kad kongreso narių
nuotaikos tokiam reikalui palankios. Visi
pripažino, kad tikslas kilnus, bet įstatymo
projektą ruošti nė vienas neskubėjo, net mano
valstijos, Kalifornijos, senatorius Pete Wilson,
su kuriuo ryšiai buvo labai geri. Senatorius
Moynihan atsikalbinėjo tuo argumentu, kad jis
su sen. Alan Cranston paruošęs rezoliuciją
Lietuvos bylą iškelti tarptautiniam teisme. Po
ilgų pastangų perkalbėjau sen. Moynihan savo
pastangas nukreipti į humanitarinės pagalbos
organizavimą Lietuvai. Jis sutiko paruošti tuo
reikalu įstatymo projektą. Bet staiga Senate tos
pačios iniciatyvos ėmėsi anksčiau mano kalbin
tas senatorius William L. Armstrong. Tuo būdu
senate atsirado du projektai — S2741 (Arm
strong) ir S 2757 (Moynihan). Po ilgų pastangų,
jau Užsienio reikalų komitete, pasisekė abu
įtikinti, kad savo projektus sujungtų į vieną ir
projektas į senato pilnatį grįžo S.2757 numeriu.
Tik pilnaties posėdyje balsuoti nebesuspėjo, nes
senatoriai išėjo Liepos 4-sios proga vienai
savaitei atostogų.

Nelsų dukros Renatos su Raimundu Paulium sutuoktuvės, 9-23-89.
The wedding of Nelsas’ daughter Renata to Raimundas Paulius.

Lietuvos prezidento Vytauto Landsbergio laiškas A. Nelsienei. (Fax kopija gauta birz. 7.90)
A letter to Angele Nelsas from the President of Lithuania, Vytautas Landsbergis. (Copy of a
FAX received 6/7/90 at 9:43PM).
Dear lady:
I am mailing a letter to the senator listing the required medications and informing him
of our economic problems.* Also a brief letter which outlines the present mood of the people.
Good luck
Yours
Vyt. Landsbergis
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Po ilgesnio pokalbio, Atstovų Rūmams
humanitarinės pagalbos rezoliuciją HR 5262
liepos 3 d. pateikė kongresmanas Christopher
H. Smith (R-NJ).
(pabaiga 11 psl.)
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Angelės Nelsienės seneliai (mamos tėvai), Sibiro kankiniai.
Angela Nelsas’ grandparents on her mother’s side — martyrs in Siberia.
Angelė 10 metų šoko ir dainavo Čikagos operos
chore. Nuotraukoje operos “Carmen”
pastatyme.
Angela Nelsas danced and sang with the Chicago
opera for 10 years. Here she is in the opera
“Carmen”.

Angelės Nelsienės seneliai (tėvo tėvai).
Katarina (Paulionytė) ir Juozas Barkauskai;
viduryje sūnus Ciprijonas ir Juozas. Seneliai
dalyvavo rezistencijoje prieš caristinės Rusijos
okupaciją.
Angela Nelsas’ grandparents on her father’s side
— Katarina (Paulionis) and Juozas Barkauskas; in
the middle are sons Ciprijonas and Juozas. The
grandparents were active in the resistance against
the occupation of czarist Russia.

Angelė šeimos tarpe. Priešakyje: dukra Audra, Rūta ir Rima Stroputės. Sėdi
iš k.: sesuo Roma Papartienė, tėvai — Ciprijonas ir Petronėlė Barkauskai,
sesuo Aldona Stropienė, Angelė, dukra Renata. Stovi: Petras Papartis, Kristina
ir Vida Papartytės, Vladas Stropus, vyras Romas su dukra Inga.
Angele Nelsas family — in front: daughter Audra; Rūta and Rima Stropus; seated:
sister Roma Papartis, parents Ciprijonas and Petronėle Barkauskai, sister Aldona
Stropus, Angele and daughter Renata; standing Petras Papartis, Kristina and Vida
Papartis, Vladas Stropus and husband Romas with daughter Inga.
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Ciprijonas ir Petronėlė (Guogaitė) Barkauskai su dukrom. Iš k.:
Angelė Nelsienė, Aldona Stropienė ir Roma Papartienė.
Ciprijonas and Petronėle (Guogaitė) with their daughters. From left:
Angele Nelsas, Aldona Stropus and Roma Papartis.
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Kai kas kelia klausimą, ar būt buvę geriau mūsų
literatūrai, jei tarybinių, stalininių ir panašių
“šedevrų” visai nebūtų buvę parašyta, būtų
likusi tuščia vieta. Kažkam jau geriau jovalas,
šlamštas, niekalas, dvasios nuodai (tai jų
pernykščiai terminai) negu “tuščia vieta”. Iki
kokių nesąmonių nusifilosofuojama!
Vieni: esą reikia vertinti ir pulti, niekinti ne
atskirus asmenis, bet bendrą procesą. (Lyg tas
procesas ne asmenų būtų vykdomas, o tiesiai
iš dangaus ar iš pragaro iškiltų). Nieko, esą,
negalima išmesti iš istorijos. Reikia tik įvertinti
ir nustatyti jo vietą istorijoj.

Nelsų dukros Audros su Rimu Narbutu sutuoktuvės. Stovi tėvai ir dukros Inga
ir Renata.
The wedding of Nelsas’ daughter Audra to Rimas Narbutas. Standing: the parents
and daughters, Inga and Renata.

TUŠČIA VIETA...
Šiuo metu tas pats įstatymas įvedamas ir į
Atstovų Rūmus. Jau susitariau su kongresmanu
Christopher H. Smith (R—NJ). Šiek tiek
pakeitėm tekstą.

— Ar savo akcijai Washingtone turėjote
talkos?
— Talkino mano duktė Renata Paulienė, kuri
dažnai lydėjo mane į Kapitelių ir padėjo derėtis
su senatoriais. Jos uošvis Vytautas Paulius
mano akcijai padėjo finansinį pagrindą, gi
reikiamos dokumentacijos susilaukta iš
Lietuvos parlamento Vilniuje, Lietuvių Inf.
Centro New Yorke ir iš kitur.
Iš savo pusės, nors ir nevisada pasiekdavau,
telefonu apie savo veiklą bandžiau informuoti
Lietuvos atstovą Stasį Lozoraitį, Lietuvos in
formacijos centrą Brooklyne, Lietuvių
Bendruomenės organus, Estijos konsulą Jaak
Treiman, Amerikos latvių sąjungos pirm. Valdį
Pavlovskį ir kitus bendradarbius.
Intensyvios dienos Washingtone mane
įtikino, kad galėtume daug pasiekti, jei daugiau
tartumės, bendrai planuotume, informuotumės,
vieni kitų darbus remtume. Lemtingose
Lietuvai dienose didžioji atsakomybės našta
slegia mūsų brolius/seseris Lietuvoje. Jie ryžosi
didžiajai aukai. Auka nenueina veltui. Maironio
žodžiais, Prikelkime Lietuvą mūsų, išeivija
šioje misijoje vaidina svarbią rolę — tiek
organizacijos, tiek ir individualūs asmenys.

Kalbėjosi Juozas Kojelis
LIETUVIŲ DIENOS, 1990, BIRŽELIS

(tęsinys iš 3 psi.)
pristatytus Leninų, Deržinskių, Melnikaičių,
“nenugalimosios armijos’’ karių ir pan.
paminklus: nedaužyti, nenaikinti, bet suvežti
į vieną vietą ir sukrauti kaip dingusios praeities
košmaro paminklą — nei konkursų, nei premi
joms pinigų, nei naujo metalo ar marmuro.
Manome, kad ir mūsų skaitytojai tokiam
paminklui pritartų.
Tai dailės menas. Bet kaip su literatūra, su
knyga? Deginti? Atiduoti į popieriaus fabriką,
kaip darė naciai ir komunistai?
Spaudoje yra pasirodę balsų, kad geriau būtų
buvę, jei tokių knygų iš viso nebūtų buvę.
Žinoma, kad geriau. Bet buvo! Ir yra. Ir, de
ja, anksčiau parengtos, net ir paskutiniu laiku
pasirodo. Žodžiais jas lengva pasmerkti ir jomis
atsikratyti. Tas pradžioje ir buvo daroma,
vengiant viešų egzekucijų.
Bet mėnesiai ir metai ėjo, gyvenimas įgavo
naujas formas, ir, atrodo, nebereikia nė per
daug sielotis dėl padarytų liapsusų, klaidų,
pagyrūniškų kalbų, nieko nebereiškiančių ir
dabar nebekenkiančių niekam darbų. Tie,
kuriems pernai buvo gėda viešai tarp žmonių
pasirodyti, šiemet imta teisinti, net kankiniais,
nuo stalinizmo nukentėjusiais didvyriais daryti.
Esą, Mieželaičio žmogus lietuviškam originale
neturėjęs pridėlio komunistas, jį pridėjęs
rusiškam tekste vertėjas; Neris, nelaiminga
moteris, Stalinui himną parašiusi priversta;
Mykolaitis-Putinas irgi prirašęs kantatų, ir jų
abiejų vienoda problema. (Dabar ta problema
nagrinėta rašytojų konferencijoj Anykščiuose).

Kiti: nestatyti Maironio, Baranausko,
Valančiaus kartu su Stalino laureatais,
žalojusiais ne tik lietuvių literatūrą, bet ir
žmonių sąmonę, su Guzevičium (gyvenime ir
literatūroj enkavedistu), Nerim, kuri pati laisva
valia pasirinko komunizmo kelią dar
nepriklausomoje Lietuvoje, kuri vėliau kartu su
padugnių divyriais atnešė Lietuvon “Stalino
saulę”, ar Bieliausku, dar neseniai išleidusiu
pirmos rūšies teršalą “Vilniaus kalneliai”...
Tiesa, anuomet “retas kuris išdrįso
nepaklusti, nesutikti net su kraštutiniu laisvės
apribojimu. (Bet) būta ir savanoriško
prisitaikymo, netgi sektantiško komunistinio
šventeiviškumo” (LiM, 89, 4. 29. psl. 2).
“Dabar daugelis iš mūsų (rašo Lietuvos
kritikas) ugnimi išdegintų iš savo biografijos
tuos naivaus tikėjimo, bukštaus prisitaikymo ir
išprievartautos standartizacijos metus”. (LiM.,
89.1.21).
Bet Lietuvos žmonės, kaip rašo viena muzie
jaus vedėja, nepakęs nė vieno melo grūdo.
Ar geriau literatūriniai sunkvežimiai tokio
niekalo, kokių prirašė poetai laureatai —
nelaureatai, kurių vardų, juos gerbdami,
nenorėtume čia minėti, ir dėl ko tegu atgailoja
jų sąžinės, ar tikrai geriau “tuščia vieta”.
Tegu atsako jie patys, kurie jau atgimsta su
atgimusia tauta, ar kurie dar gali atgimti.
Jeigu ant to (ar kito) komjaunuolio krūtinės
nebūtų išdegintas ano meto “šventasis”, o
dabar darantis gėda balvonas, ar ne geriau būtų,
jeigu ten būtų tuščia vieta, nereiktų savęs vadin
ti buvus kvailu?
Šimtuose, o gal ir tūkstančiuose vaikų
darželių, mokyklų, kolūkių kur buvo
“raudonieji kampeliai”, su “tėvo, vado,
mokytojo” paveikslu ar skulptūra, ar nebūtų
geriau, kad ten būtų buvus tuščia vieta?
Kai rašoma, kad “Romantinės apoteozės
laiptais užkopusi iki revoliucijos genijaus
paveikslo, susiliejusi su pranašaujamo naujo
pasaulio vizija (“Tegu tautos vieną himną
gieda, visos tautos — iš vienos širdies”) S.
Neris tikrai pajuto plakant “istorijos širdį”, dėl
to su tokiu šviesiu grauduliu prabilo
išaukštintam vadui (Stalinui — Red.) apie
gimtąjį kraštą:
“Gintarėlį tau nešu ant delno,
Baltijos lašelį tą nublankusi —
Lietuvos aš vardą švelnų
Tau nešu kaip saulę rankose”.
Ar nebūtų dabar visiems, ir autoriui tos
“apoteozės” nagrinėtojui, ir S. Neriai,
nunešusiai Lietuvą didžiausiam istorijoje
tautžudžiui, jeigu tose vietose būtų tik tuščia
vieta?
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GEDIMINO PALIKUONIO LAIŠKAS

LIETUVOS PREZIDENTAS NOMINUOTAS
NOBELIO TAIKOS PREMIJAI GAUTI

Lietuvos prezidentas Vytautas Landsbergis
nominuotas Nobelio taikos premijai.
Lithuania’s President Vytautas Landsbergis,
nominated for the Nobel Peace Prize.

Photo by V. Maželis

JAV Senato Užsienio reikalų komiteto
įstaiga, senatoriaus Jesse Helms iniciatyva,
pasiuntė raštą Norvegijos Parlamento
Nobelio Taikos komiteto pirmininkui Egil
Aarvik siūlant V. Landsbergį Nobelio taikos
premijai.
Mes raginame Jus parinkti Lietuvos
Respublikos prezidentą Vytautą Landsbergį
1991 metų Nobelio Taikos premijai. Preziden
tas Landsbergis reprezentuoja visus Nobelio
Taikos premijos idealus savo darbais taikai
Europoje ir iš tikrųjų visame pasaulyje.
1990 m. vasario 24 d. prof. Vytautas Land
sbergis buvo išrinktas į Lietuvos Parlamentą
pirmuosiuose laisvuose demokratiškuose rin
kimuose, kurie buvo atlikti Lietuvoje, kai
Sovietų Sąjunga, neteisėtai užėmė suvereninės
Lietuvos teritoriją 1940 metais. Prof. Land
sbergis buvo išrinktas Lietuvos Parlamento
prezidentu 1990 m. kovo 11 d. Tą pačią dieną
jis ir Lietuvos Respublikos Aukščiausioji
Taryba nubalsavo 124 balsais prieš 0 už
Lietuvos nepriklausomybės atstatymą, kurį
Sovietų Sąjunga paneigė.
Prez. Landsbergis atstovauja Lietuvos
žmonių sąžiningam komunistų priespaudos
paneigimui, kuri jiems buvo prieš pusę
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šimtmečio jėga primesta. Kaip nepriklauso
mybės judėjimo Sąjūdžio steigėjas, ne komu
nistas, prez. Landsbergis ilgą laiką buvo
Lietuvos žmonių aspiracijų įkūnijimas, kovo
jantis už individualią laisvę nuo užsienio
dominacijos. Jis parodė savo didžiausią išmintį
ir pragmatizmą vadovauti Lietuvos žmonių
pastangoms užtikrinanat taikingą Lietuvos
nepriklausomybės atstatymą Sovietų Sąjungos
militarinės okupacijos akivaizdoje bei
bauginimuose.
Visos savo kovos metu prez. Landsbergis
nuolatos pasisakė už dialogą vietoje panaudo
jimo jėgos Lietuvos santykiuose su Sovietų
Sąjunga. Jis pakartotinai norėjo tartis su Sovietų
Sąjunga visais klausimais išskyrus neginčijamą
Lietuvos žmonių teisę būti laisviem nuo už
sienio dominacijos kaip tai išreikšta nepriklau
somybės atstatymo deklaracijoje.
Sovietų vyriausybė, atsakydama į prez.
Landsbergio taikingą prašymą, įsakė savo
tankams ir daliniams žygiuoti į Vilnių, kad
įbaugintų žmones. Jauni vyrai, kurie atsisakė
tarnauti okupanto kariuomenėje buvo jėga
pagrobti. Raudonoji armija užgrobė pastatus,
kurie priklausė Lietuvos žmonėms, o kad
užgniaužtų laisvą žodį, užėmė laikraščių
įstaigas.
Gorbačiovas nevertina Lietuvos žmonių, 50
metų Lietuvos patriotai rizikuoja savo gyvy
bėmis atstatyti Lietuvos nepriklausomybę.
Tankai ir kareiviai jų gatvėse — ne naujiena
Lietuvos žmonėms. Po II Pasaulinio karo
tūkstančiai okupanto dalinių ir karinių įrengimų
užteršė Lietuvos gamtą. Nežiūrint šios netei
sėtos bauginimo akcijos, prez. Landsbergis
laikosi prieš jėgos ir smurto panaudojimą, kad
tuo būdu pasipriešintų jiems. Jis ir toliau prašo
Gorbačiovą tartis taikiu būdu. Kaip ir jo tautos
žmonės, prez. Landsbergis yra ramus, apsigin
klavęs tikėjimu Dievui ir pasitikįs laisve ir
demokratija. Jo kelias — taikinga kova ir
dvasinė rezistencija už savo krašto laisvę.
Prez. Landsbergis, kiti Lietuvos vadai ir
Lietuvos žmonės, kasdien rizikuoja savo gy
vybe už tuos principus, kuriais yra pagrįstas
laisvasis pasaulis. Jų kova yra mūsų kova. Prez.
Landsbergis yra drąsos žmogus, švyturys Lie
tuvos žmonėms ir milijonui lietuvių amerikiečių
Amerikoje ir kartu įkvėpėjas visiems žmonėms
bet kur, kurie siekia laisvės savo kraštui.
Lietuvos žmonės ir prez. V. Landsbergis
kovoja už tuos pačius principus, kuriais No
belio Taikos premija yra pagrįsta. Mes ra
giname Jus pripažinti ir Lietuvos žmonių

“Int. Herald Tribūne” 1990.IV.26 paskelbė
Aleksandro Galitzino, gyvenančio Paryžiuje,
laišką antrašte “Lietuvos širdis”. Jame autorius
rašo: “Laiškas išspausdintas jūsų balandžio 18
d. laidoje, pažymi, kad Vilnius, Lietuvos
sostinė, buvo Lenkijos dalis iki 1939 m. ir
klausia, ar lietuviai yra pasiruošę jį grąžinti.
Mano senolis, Didysis kunigaikštis Gediminas,
sukūrė galingą viduramžių valstybę Lietuvą,
kuri vienu metu tęsėsi nuo Baltijos iki Juodosios
jūros. Jis padarė Vilnių Lietuvos sostine 1323
m. Lenkai 1920 m. pasinaudojo mūsų krašto
silpnumu ir jį užėmė jėga. Šis neteisėtas
užėmimas niekad nebuvo pripažintas mūsų
vyriausybės. Vilnius buvo grąžintas Lietuvai
Stalino, kai jis įjungė mūsų šalį į Sovietų
Sąjungą 1940 m. remdamasis daugiau negu
abejotina sutartimi su Hitleriu. Tenka pastebėti,
kad pokario Lenkija niekad nereiškė savo
pretenzijų į Vilnių. Vilnius yra Lietuvos
širdis”.
Pasirašė: Prince Alexander Galitzine
(“Tėv. žiburiai”).

Prof. dr. Elena Tumienė
dalyvavo Baltic Association Conference, kuri
įvyko birželio 20-24 d.d., 1990, Seattle, WA
universitete.
Buvo įdomios paskaitos Baltų tautų kultūros
temomis, Literatūros vakaras, diskusijos.
Konferencijai užsiregistravo virš 200 inte
lektualų, daugiausiai universitetų profesoriai.
Iš kaliforniečių dar dalyvavo: prof. dr. A.
Avižienis, doktorantė Živilė Gimbutaitė,
skaičiusi referatą apie poetės EI. Tumienės
kūrybos formą.
(A. R.)

apsisprendimą, kai jie patys taikiai kovoja už
nusikratymą komunizmo, parenkant prez. Vy
tautą Landsbergį, 1991 metų Nobelio Taikos
premijai.
Pasirašė šie JAV senatoriai:

Alan Dixon, Jesse Helms, Gordon Hum
phrey, Alfonse D ’Amato, Larry Pressler,
Arlen Specter, Dan Coats, Strom Thur
mond, Paul Simon, Robert Keston,
Barbara Mikulskį, Donald Riegle,
Steve Symms, Malcom Wallop, Connie
Mack, Frank Murkowski, John Heinz,
William Armstrong.

Rašyt. CZESLAW MILOSZ, Nobelio
literatūros laureatas, praneša, kad Lenkijos
“Solidarumo” organizacijos darbininkams
kūrėjas yra viešai pasisakęs už Vytautui Lands
bergiui Nobelio taikos premijos suteikimą.
(‘ Draugas ’ ’ 1990.6.2 7)
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ABSOLIUČIAI TOBULAI
VISKAS EINA ATBULAI

Išėjusiems *'anapus teisybės’’ paminėti

Ir atskrido juodas varnas...
To vardo knygoj vienoj savo dedikacijoj

A. Gustaitis parašė:

"Juodas varnas už parankės
Baltą žmogų veda...”
Ir išvedė: šių metų gegužės 19 d. Bostone
mirė Antanas Gustaitis. Buvo gimęs 1907 m.
Gyvenime A. G. buvo studijavęs Humanita
riniam fakultete literatūrą. Paskui mokyto
javo. Buvo radijofono tarnautojas ir prane
šėjas. Vokietijoj — dirbo lietuvių gimnazijoje;
atvykęs į JAV, gyvendamas Bostone, fizinį
darbą dirbo cukraus fabrike, buvo šeštadie
ninės lituanistinės mokyklos mokytojas ir
vedėjas; vadovavo teatralų grupei, buvo
Lietuvių rašytojų dr-jos narys, kitų sričių rim
tas veikėjas. Literatūroje A. G. buvo vienas
iš linksmiausių humoristų-satyrikų.
Pradėjęs
rimtais
eilėraščiais
ir
spausdinesis jaunimo laikraščiuos (nuo 1924
m.) į humoristiką pasuko ir visas savo knygas
išleido jau už tėvynės ribų — Vokietijoj karo
pabėgėlių lageriuose ir JAV-se. Yra rašės
vaidinimų ir feljetonų, kuriuos skaitydavo
literatūros vakarų programose.
Išleido penketą knygų; pora atžymėtos
premijom.
Bendrų literatūrinių kelionių dalyvis Pulgis
Andriušis, pats linksmų plaučių vyras,
pristatydamas vieną iš A. G. rinkinių rašė,
kad autorius “visa galva praneša K. Binkį,
T. Tilvytį, Pakštiranką ir kitus humoro
eiliuotojus, kurie rėmėsi liaudiškais dzingu
liukais pagal gaidą ‘Jonas myli Marijoną,
Marijona myli Joną... ’ Eiliavimo eleganci
ja, vaizdų kontrastai, staigmenos, turtinga,
originali kalba autorių iškelia į žanro
aukštumas ’ ’.
Apdainuodamas mūsų žmogiškas ydas ir
gyvenimo negeroves, jis dažniausiai vartoja
“aš“ (arba “mes’j formą, kad kalbėtų ne
kaip pamokslininkas iš tribūnos, bet kaip
vienas iš mūsų tarpo, toks pat ydingas ir juo
kingas. Ir publika ant jo nepyko, o visi
nuoširdžiai juokėsi.
Kai mirė Bernard Shaw, kažkas parašė,
kad be jo pasaulis liko liūdnesnis —panašiai
galėtume pasakyti ir Gustaičio adresu.
Bet perdaug nenusiminkim — Iiko knygos,
liko posmai, kurių ilgai neužmiršim. Juk ir
pats autorius paliko mums paguodos posmą:
“Žali daigai iš pilko grumsto kalas,

Užgimsta vėl iš pumpuro žiedai.
Džiugu ir mums, kad ne pasaulio galas,
Kad po nakties vėl rytmetį radai ’ ’.
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Iliustracija iš knygos
‘ ‘Ir atskrido juodas
varnas ’ ’.
Illustration from the book “There came a black
raven.”

GERA BŪTI DIDELIAM
Kur tik mintimis nuskrieji —
Didūs, dideli, didieji;
Kur tik reikalai kiek slidūs —
Dideli, didieji, didūs,
O politikos veiksny —
Užu didį didesni.
Dideli po UNO stogu
Su kiaule sutaiko žmogų,
Taikoje pradėjus karą,
Didis didįjį, rods, bara,
O už nuodėmes visų —
griebia mažą už ausų.
Kas paauga dar per nykštį,
Jau didesnis už pernykštį.
Žengia žingsnį — tautos klykia,

Mina koja mažo plikę,
Nes pasaulyje dailiam
Gera būti dideliam.
O mažieji išbadėję
Skelbia didžiojo idėją,
Savo kūnais grindžia kelią,
Didįjį aukščiau dar kelia, —
Ir iš graboriaus gėlių
Šypsos galvos didelių...

MUMS NETRŪKSTA IDEALU
I sveikatą geriam alų,
Pilam čierką ant ligų, —
Mums netrūksta idealų,
Mums tik trūksta pinigų.
Idealiai mylim kitą
Po idealios vienos,
Idealų apetitą
Jaučiam vidury dienos.

Keliam tautišką idėją,
O idėja kelia mus,
Keldama pati didėja
Ir pavirsta į namus.

O namuos vėl — reikia stalo,
Prie to stalo ir draugų,
Vėl netrūksta idealo,
Vėl tik trūksta pinigų.

Skrieja žemė apie saulę,
Glaudžias mėnuo prie žvaigždės,
O tam žmogui šiam pasauly,
Vos iš lovos pajudės,
Ankstų rytą ar vėlai
Absoliučiai tobulai
Viskas eina atbulai.

Atbulai aūniesi batą,
Išmiegojęs po baru,
Ir maišai svečiuos arbatą
Vietoj šaukšto cigaru,
Atbulai bučiuoji ranką,
Jei ten pinigas delne,
O tau trenkia lyg patranka
Ta pačia ranka švelnia, —
Ką tik pradedi mielai,
Absoliučiai tobulai
Viskas baigias atbulai.
Čiulba ulba išrinktoji,
Sako: meile bus gyva,
Ir drauge su ja kartoji:
Meilė širdžiai alyva!
Ji dėl meilės trokšta mirti
Ir atgimti gegute,
Tu kukuoji palei pirtį
Girios krūmuos ir bute,
O po šliūbo pakilai —
Absoliučiai tobulai
Miega gegė atbulai.

Ir glaudi prie taurės lūpas
Vėl senų draugų būry,
Vėl gyventi kyla ūpas,
Šviesią ateitį buri.
O kai meilės monai žuvę
Skamba vėl dainoj linksmai,
Kai jau pinas ant liežuvio
Mintys, žodžiai ir jausmai,
Kai jau sukasi stalai, —
Absoliučiai tobulai
Bėga šnapsas atbulai...

Lieji Vlikui įtūžimą,
Keiki šefą, net baugu,
Kol patsai į jų vežimą
Įsisėdi su draugu.
O pačiupęs už dvylekio,
Kažinką ten padarai,
Kad vežimas tas tik lekia,
Plevėsuoja skudurai.
Staiga dišlius — tabalai!
Pažiūri — gi tobulai
Sukas ratai atbulai.
Greitai peržengęs per kitą,
Vėl tu pirmas pirm visų
Šoki partinį mikitą
Tarpe žemės ir dausų.
Čia paleidi kam vilyčių,
Dulkių debesis tirštus
Ir tiesi taip lyg netyčia
Vis į dolerį pirštus, —
O tie priešai gaivalai
Absoliučiai tobulai
Traukia kasą atbulai.
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Šiuose puslapiuose spausdinama “Skam
ba, skamba kanklės’’ ištrauka yra paimta iš
Alės Rūtos naujos knygos ‘ ‘Mėlyno karvelėlio
šviesa“, pavadintos “noveliniu romanu“.
Kritikos pareiga pasisakyti, kiek čia to
‘ ‘romano ’ ’ skyriai ‘ ‘noveliški ’ ’ ir kiek pat
sai romanas panašus į tradicinį romaną. Mus
tas naujas literatūros kūrinys sudomino dviem
kitais atvejais: 1) kad tai naujas Alės Rūtos,
gerai žinomos beletristės, biografiniais
metmenimis ataustas grožinės literatūros
veikalas, ir 2) kad tai liečia mūsų garsiąją
solistę Vincę Jonuškaitę.
Autorė nepasakoja solistės biografinių
faktų, neina jos karjeros laiptais, neduoda
įvykių eigos, dokumentuodama gyvenimo ar
spaudos duomenimis, datomis, kronikos,
recenzijų ištraukomis, kad parodytų solistės
mokslo kelią, į tas meno viršūnes, ir laimė
jimus operos ir lietuvių liaudies dainos
interpretaciją, tik jai vienai būdingą. Autorės
pasakojimo būdas visai kitoks. Vincės Jonuškaitės gyvenimo, mokslo, dainos meno
karjeros kelias prabėga jos (pačios Vincės)
minčių srove, užkliūnant už atskirų momentų,
ilgiau sustojant ties vienu ar kitu operos
pastatymu, viena kita gastrole, nostalgiškai
prisimenant meilės ir vedybų momentus šei
mos gyvenime, vaikų ir vaikaičių likimus.
Skaitytojas, kuris bus laukęs solistės ir
visuomenininkės įprasto biografinio veikalo,
gal ir bus kiek nusivylęs, bet skaitytoja, kuri
nejučiomis įsitrauks į vidinį pergyvenimą ir
jausmų srautą, atrodo, galės džiaugtis dau
giau pažinus savo mylimos ar net adoruo
jamos herojės kaip menininkės ir kaip moters
gyvenimą, gausų žmogiškaisiais aspektais,
artimą sau, tolimą ir nepasiekiamą savo
karjerai.
Šalia Vincės Jonuškaitės gyvenimo faktų ir
minčių knygoje didelę dalį užima iš tikrovės
paimtų ar fiktyvių asmenų vardai bei likimai:
dailininkės Jūros talento brendimas ir
peripetijos, kitos solistės (operetės daini
ninkės) gyvenimo momentai, susitikimai su
Vince kasdienybėje ir scenoje, nemažai tikrų
vardų, kaip Kipras Petrauskas, Kutkus, jos
vyras Dovas Zaunius ir kt.
Šiame beletristikos žanre autorė nebe nau
jokė: remdamasi ar tik naudodamasi daili
ninkų, rašytojų biografiniais daviniais ji
duoda bene ketvirtą knygą (“Prisikėlimas“,
“Margu rašto keliu“, “Žemės šauks
mas “...). Tat jau būtų pagrindo pakalbėti ir
apie šį tik Alės Rūtos praktikuojamą, žanrą.
Knyga gražiai išleista, puikiai iliustruota
dail. R. Arbaitės grafikos vinietėmis; su
daugeliu mažai matytų V. Jonuškaitės foto
nuotraukų.
Išleido Vydūnas Youth Fund, Inc.,
Chicago, IL. Leidinio talkininkai Skautų
Sąjūdžio Los Angeles skyrius. Redaktorius V.
Varnas, 288 psl. Kietais viršeliais, su
aplanku. Kaina 12 dol.
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Alė Rūta

SKAMBA, SKAMBA KANKLĖS

aučiuosi baisiai pavargusi! Virpančiomis

per mane išsilieja. Taip sulinguoja, nuaidi, tar
tum aš kažką neapsakomai gražaus vyčiausi,
rankomis išsitraukiu seną plokštelių
tartum rankas ištiesus plaukčiau į tolimą ir
albumą, nei nežiūrėjusi — kuris. Vistiek!
gražų, ko dar niekad negirdėjau ir neregėjau...
Atsisėsiu ir pasiklausysiu muzikos. Pasiklau
Ir tada atsimerkiu: žmonės šypsosi, ir —
sysiu, pati save paguosiu...
katutės, katutės... Aš nusižeminusi giliai
Ir uždedu plokštelę, ir suskamba... Skamba,
lenkiuosi, su dideliu palengvėjimu, dėkinga
skamba kanklės. Nei nepažiūrėjau uždedama,
visam pasauliui... Tas momentas atnešdavo
ar čia daina, as kas. Vistiek. Kad tik lietųsi
atpildą už daugelį išvargtų darbo valandų. Buvę
muzikos tonai.
nepasisekimai, nemalonumai kažkur dingdavo.
Paskęstu kanklių muzikoj, paskęstu švel
Tiktai gera ir lengva, — prisimenu...
niuose garsuose. Ir tarytum jokių vargų nebūta,
Kai mokinukė dainavau pirmą savo dainą
nei sunkių gyvenimo takų nevingiuota... Visas
viešai... “Sunku gyventi”. Tada, iš tikro, dar
pasaulis pradingsta.
nežinojau, kaip sunku gyventi. O mano balsas
Neša mane tie lengvi akordai, tas švelnus
taip lengvai liejosi... Rodos, skriste skridau
muzikos dūzgimas (tartum spiečiai tėvų sodo
dainos sparnais. Ir kaip mane gyrė! Tie pagy
bityne...) i praeitį, į nubėgiotų takų pradžią. —
rimai davė man jaunai drąsos ir pasiryžimo.
Mezga Abromienė purius baltinių mezginėKaip dėkinga būdavau tokiems dosniems žmo
lius, mezga atsisėdus po medžiu, pavėsy, o
nėms! Sakoma, vienas geras žodis išugdo
mūsų tarnaitė ir pavydi... Girdi, eisiu užu žydo!
labiau, negu dešimtys papeikimų. O aš buvau
Ponia būsiu, nieko nedirbsiu... Va, Abromielaiminga: turėjau nemažai geravalių, kantrių
nės koks lengvas gyvenimas.
mokytojų.
Sodely vešli žolė. Nepiauta, nešienauta,
mamunytė mums pasėdėt palikus... Švaru, tylu.
Dievas man ir davė daug daugiau draugų,
Nei vištelės nepraeina, nei antys prakrypuoja
negu priešų. Ir tie pavyduoliai, tie pagalių
(nugintos, išmokusios eiti kietu kelaliu...).
kaišiotojai, man kartais tik padėjo... Būdavau
Atsigulu žolėn, rankas už galvos susidėjus,
užsispyrus, nepalenkiama. Bet kokio kelio,
žiūriu į dangaus mėlynę... Dovas greta sėdi,
kuris vedė į dainą, nevengdavau. Kliūtys tik
laikraštį skaito, vaikai aplinkui gūžinėjas,
uždegdavo. Mokėjau ir gražiu žodžiu, ir ašara
drugelius gaudo, paukštelių ant senos obelies
veržtis į savo tikslą. O labiausiai — darbu. Visa
šakos dairosi... Ramybė! Mamusytė pieną
palikus, visa pametus, visa užmiršus... Jei tik
košia, tuoj ir mus pašauks — gerti. Minkšta,
į dainą!..
šilta pieno puta, kvepia laukais ir žalmarge...
Skamba, skamba kanklės.
Sveikatos mums suteikia. Mamusytė už visus
Broleliai mirė, sesulė ilgai sirgo. Dygus
geriau žino!
kaktusėlis iš Subačiaus... Kaip ji prašydavo —
Skamba, skamba varpai, lydint mano motiną
padainuoti! Arba — nors plokštelę uždėt. Jeigu
į amžinybę... Negalėjau patikėt, kad jos nebėra,
vaistai nepadėdavo, daina nuramindavo. Taip
kad ji niekados nebedainuos.... Negalėjau
ją sarginau...
patikėt, o ašaros pačios liejosi...
Skamba daina mūsų teatro scenoj; matau tik
Kaip ji nenorėdavo, kad kur važiuočiau! —
dirigento lazdelę, o visa savo būtim nuskendusi
Sesulė. —
į dainuojamą rolę...
“Būk, būk su manim, kalbėk, dainuok,
Katutės, katutės... Susikaupiu, būdavo,
vaikštinėk aplink, žiedelį kokį nuskink... ”
O mano kojelės — vis neramios. Žybt — jau
dainuodama ar vaidindama, viską užmirštu.
aš Niujorke! Žybt — jau Angelų mieste.
Rodos, nieko pasauly nebelieka, tik daina, ir
Žmonių pasiilgstu kaip kažin kas... O paskui
tos dainos pasiilgus mano siela. Nieko daugiau!
Ir išgyvenu žodžius, ir gyvenu daina, ir visa
sąžinė graužia, kad sesulę palikau...

J
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Ir — nebėra jos. Jau ji kalnely, jau
svetimajam. Nesuskambėjo Subačiaus var
pai... Tik palmės jai palinguoja ir svetur
užauginti žolynėliai. Aplankau kapelius,
prižiūriu artimųjų poilsio vietą. Kažin ar
mano sesutėlai sunkiau Kalifornijos kietoj
žemėj gulėti, negu būtų buvę Subačiaus
smiltynėliuose?..
Išblaškė mus likimo vėjai po pasaulį.
Ir kai sesulės netekau, kai asmeninę laisvę
atgavau, jos baltam namely gyvendama,
vėl... Nerami širdis, ilgesiu pasruvus. Savų
žmonių pasiilgstu, dainos pasiilgstu. Vienai
nuobodu ir liūdna. Kas gi dabar su manim
pabus, kas padainuos, žolynėlį nuskins?
Dovukas, anūkėlis, aplink čiauška...
svetima kalba.
Kai išvažiuoju, žiūriu bėga pakelės
medžiai, tartum žmonės, kuriuos gyvenime
sutikau. Pasitinka ir nueina; šmėsteli ir
dingsta. Kaip šešėliai, kaip šešėliai...
Autorė Alė Rūta su Vince Jonuškaite-Zauniene.
Mėgstu būti senų draugų draugijoj. Bent
Author Ale Rūta with Vince Jonuškaite-Zauniene.
galiu atsikalbėti, atsipasakoti, nes jie viską
supranta. Tik su tokiais, tartum, kalbi sava
kalba. Jaunųjų mintys jau kitur. Jie nepažįsta
mūsų praeities, neišgyvena, kuo mes —
virpėte virpėjom...
gyvenimo kryželį neša, kiekvienas savo tikslų
Užtat myliu visus, kurie dar iš Kauno ar
siekia. Ar daug kam labai lengva? Ar tik rožės
Vilniaus operos ir teatro. Jei kas dar koncer
kvepiančios žydi?
tuoja, nusiunčiu gėlių... Mėgdavau ir aš gėlių
Kiekvienas neša savo gyvenimą, sunkų —
gauti. Savo senoms draugėms nusiunčiu
kaip akmenį; kiekvienas — kaip dygią rožę
puokštę, kai švenčia amžiaus sukaktį, nors
glaudžia prie širdies.
praeity ir nelabai sutardavom. Jadzė buvo labai
Kad gi dar galėčiau taip gražiai dainuoti, kaip
nustebusi (ir susigraudino), mano rožėms
dainuodavau! Dienas naktis pradainuočiau...
specialiu užsakymu nuskridus... Bet ir labai
Skauda galvą, peršti gerklę, sopa širdį...
smagu tokį džiaugsmą kam nors suteikus...
Ištino kojos, nebelengva esu pasivaikščio
Mėgstu visiems pasakoti apie praeitį. Jeigu
jimams. O galėdavau amžių išstovėt ant savų
ir matau, kad nelabai supranta, vistiek pasako
kojelių. Kur mano dienos nuplaukė, kodėl
ju. Tegu įsirašo į sielas, kas mūsų tautai buvo
pečiai apsunko?
svarbu ir brangu. Tegu žino; vienas — kitas gal
Geri man žmonės! Ištaisė pietus, suruošė
ir ilgiau prisimins.
minėjimą... Visokių kalbų prisiklausiau. Kad
Čiauška Dovukas aplinkui mane, erzina ir
veteranė, kad lakštingala, kad bitelė tėvynės
pykdo... Pilna rūpesčių mano širdis! Skamba,
soduose... Kad pasaulin liaudies dainą išnešiau,
skamba kanklės... Skamba ramindamos, skam
kad lietuvio vardas (per mano dainą) nuskam
ba aukštesnį gyvenimą primindamos.
bėjo...
Visa užmirštu prieš Marijos altorėlį. Tenai
O man atrodo... Kad tik pradėjau dainuoti!
priklaupiu ir... atsiduodu Dievo Valiai. Ta pati
Mokiausi, ilgėjausi, veržiausi, bėgau skubė
Dievo Motina, kuri išklausydavo maldų ir
dama, kopiau teatrų laiptais, rinkau katutes...
Subačiuje...
O vis atrodo — tik pradėjau dainuoti! Troškau
Saričių bažnytėlėj irgi Marija nuramindavo.
būti laisvūne paukšte, troškau sučiulbėti
Užbėgdavau tenai prieš repeticiją, prieš
dievišku balsu, ilgėjausi būti ir būti... dainoj.
spektaklį ir... po spektaklio. Prašyti ir padėkoti.
O visa taip greitai praėjo! —
Niekad neapsivyliau malda. Arba išprašiau, ar
Ir mūsų tautos nelaimės, ir tas mūsų išstū
ba nuramindavo.
mimas iš gimtinės, — viskas taip susidėjo, kad,
Aš tikiu, kad Marija mane myli; nes ir aš
rodos, nė negalėjau išsilieti dainoj, kiek būčiau
kenčiu dėl sūnaus, kaip Ji kentėjo... Sūnus (ir
norėjusi. Laikas — reliatyvus; ir, man atrodo,
duktė) dažniausiai — ir skausmas ir paguoda.
mano laikas — toks trumpas...
Bažnyčioje mintimis nutolstu nuo praeities,
Giedrytė užaugo, Saulius... Vaikai neatėmė
nuo gyvenimo; priartėju, regis, prie amžiny
iš manęs dainos. Tik Dovukas — anūkėlis —
bės.. . Kaip aš sesulę palydėjau, — kas gi mane
čiauška dabar svetima kalba... Štai kas atsitinka
palydės? Kas maldų rožančių už mane...
išstumtiems iš namų...
Turiu dar daugelį draugų, bet jie ne visi turi
Subačiuj mano vardu pavadino gimnaziją.
laiko. Neturi laiko man. Laukiu, laukiu atva
Gal kur gatvę pavadins, gal vardą paminės
žiuojant, ilgiuosi visų — atsilankant, o varteliai
konservatorijoj ar operos teatre... Mes tada
nesivarsto... Ką gi padarysi. Kiekvienas savo
neturėjome muzikai užrašyti priemonių, mano
LIETUVIŲ DIENOS, 1990, BIRŽELIS

“Carmen” nuskambėjo ir... užgęso; mano
Amneris, visi mano “scenų žmonės” su
skambėjo, pagyveno mano balsu, mana
širdim, ir amžiams pradingo laike, praeity.
O man vis atrodo, tartum tik pradėjau
dainuoti...
Santa Barbara, mano baltas miestas ir...
mano kelių pabaiga. Dar noriu nuvažiuoti
į Niujorką, pas bendros mūsų veiklos seses,
dar jas pamatyti, joms išsipasakoti, jų
pasiklausyti (kaip bitelių dūzgimo... ), kas
nuveikta — pasidžiaugti.
Noriu važiuot kad ir kas savaitę prie savos
bendruomenės, prie bendraminčių, mylimų
veidų pasižiūrėti, prie jautrių širdžių
prisiglausti. Bet kur tu nuvažiuosi, kur
nueisi? Kojos tinsta, širdį muša ir muša
neramumo bangos... O ilgu tėviškėlės, o
gaudai iš ten kiekvieną dainą, žodį,
kiekvieną pavergtų brolių atdūsį...
Jei kas paprašo, mėgstu pasakyt žodelį bet
kokia proga; kad tik užsimint apie mūsų
Lietuvėlę... Ne visi prašo. —
Tai kas, kad galva svaigsta, virpa rankos,
pirštai nebenulaiko popierio lapų, akys nebe
įžiūri poeto žodžių... Noriu kalbėti!

Noriu kalbėti, noriu dainuoti.----------Tarytum dar tik pradėjau... Dovas po pasaulį
pavežiojo, jis — į didžiąsias scenas palydėdavo,
jis mano daina didžiavosi... Priėjo, iš tikro,
pilnu gyvenimu gyvenau. Jis išvedė mane už
rankos, kaip karūnuotą princesę, žmonių
dėmesiui, jų džiaugsmui.
Didžiavosi manim ir Stasys, mano antrasis
vyras.
Nebėra jų, nebėra mamunytės, kuri man
dainą pradėjo... Jų nebėra ir nebebus. O aš
norėčiau dainuoti ir dainuoti... iki pasaulio
galo.
Kaip dabar norėčiau Subačių pamatyti!
Norėčiau virš brangiųjų supiltus kauburėlius
aplankyti, ten pasimelsti ir pamąstyti.
Bėga bėga pavargusios kojos ir vis sugrįžta
prie Subačiaus kaktusėlio, sesulės atsivežto ir
pasodinto. Ir vis sugrįžta įmano baltą miestą,
kur sesulė iki užgesimo vis dainų prašė... Ir aš
jos norą tenkindavau, nes ją mylėjau, nes dainą
mylėjau.
Aš visą gyvenimą nieko taip nenorėjau ir
nenoriu, kaip... dainuoti.
Žiūri pro langą mano sena obelėla: senos
sugargždėjusios jos rankos (šakos) — užrėžia
mėlyną Kalifornijos dangų, tik lopinėlius
mėlynės bematau. O gal akys pritemsta nuo
užplūdusių ašarų?..

Jau atbėga Dovukas — manęs prilankyti, su
manim popietę pabūti. Bet jis tuoj pačiups iš
kampo savo spalvotą knygelę ir įniks žiūrėti
kaubojų paveikslų... Taip jis visada padaro. Ar
ba atsisuks televiziją — besišaudančių
“Vakariečių” (Westerns) žiūrėti. Ir jau
močiutė nebereikalinga.
Skamba, skamba kanklės ir... nutyla.
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DIENOS

NEW JERSEY-NEW YORK

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMOS
kurios bendradarbiauja su “Lietuvių Dienomis"

L.’TMUAHIAN DAYS

LOS ANGELES, CALIF.

Žurnalo ir knygų

PLATINTOJAI
J. A. V-se
Boston, MA 02205—Baltic Associates
LTD.
P.O. Box 1406 GMF
Tel.: (617) 269-4455
Gintaras. Karosas, president

Chicago,

IL —“Patria”, “Gifts
International”.

Chicago, IL 60629—Baize kas Museum
of Lithuanian Culture
6500 So. Pulaski Rd.
Tel.: (312) 582-6500
Knygyno vedėja p. Semėnienė

Chicago, IL 60629—D. Valentinaitė
c/o “Sėklyčia”
2715 W. 71st Street
Tel.: (312) 476-1680

Cleveland, Ohio—Andrius Mackevi
čius
Detroit, Mich.—St. Anthony’s Parish
Library
Los Angeles—P. Domkus
Rochester, N.Y.—A. Sabalis
Waterbury, Conn.—“Spauda”

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

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

Vytautas Šeštokas — pirmininkas
Vladas Gilys programų koordinatorius
33291/2 Atwater Ave., Los Angeles,
CA 90039, Tel.: (213) 662-6906

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

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, M D 21210
Tel. 366-4515
Kęstutis Laskauskas, 1312 Birch Ave.
Baltimore, MD 21227
Tel.: 242-1779

BOSTON, MASS.
LAISVĖS 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 Šlutas
Anglų kalbos skyrelio:
Frances Šlutienė
2638 W. 71st St. Chicago, IL 60629
Tel.: (312) 778-2100

LIETUVOS AIDAI
KANADOJE
London, Ont.—A. Puteris
Toronto, Ont. —V. Aušrotas, A.
Kuolas, St. Prakapas
Montreal, Que.—P. Rudinskas
(Parish Library)

CLEVELAND, OHIO

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 60480
tel.: (312) 839-2511

DETROIT, MICH.
Lietuviškas Balsas—Lithuanian Voice
WCAR—1090 BANGA LIVONIA

BAKERY

Savininkai — ANK U ŠEIMA
4627 So. Hermitage, Chicago, IL 60629
ir
2616 West 69th Street, Chicago, IL 60629

Tel.: (312) LA 3-1510
Tel.: (312) 737-6784

Siunčiame duoną ir raguolius į visas Amerikos dalis

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
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“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

Sekmadieniais 8:30 iki 9:00 vai. ryto
Visais programos reikalais kreiptis:

IŠLAIKO LIETUVIŲ RADIJO KLUBAS

KAZYS GOGELIS
13436 Garfield, Detroit, Ml 48239
Telef.: 535-6683

Klubo valdyba: Al Gečas, pirm., R.
Kiršteinas, vicepirm., J. Krokytė, sekr.,
Rūta llgūnaitė, ižd., L. Laukaitienė, narė
320 Durnan St., Rochester, N.Y. 14621

LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ RADIJO VAL.

WATERBURY, CONN.

WP0N — 1460 AM
Pirmadieniais ir penktadieniais nuo 3-4 vai.
vak.

“LIETUVOS PRISIMINIMAI”
Sekmadieniais — 7:15
iki 8:00 vai. ryto
WNTY — AM 99 — Southington, CT

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

BALTIC

“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.

BROADCASTING
SPA

“LEISKIT j TĖVYNĖ”
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

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. Albanel, 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

PITTSBURGH, PA.

VATIKANAS, ITALIJA

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

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. Kaziūnas

Adresas: Sezione Lituana, Stazione Radio
CITTA DEL VATICANO
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THE SONATA OF ICARUS
(An Excerpt)
by Jurgis Gliaudą
omis was asleep. He had

T

stayed awake till late in the
evening, but at last he had fallen
asleep. He was so slight in build
that he looked almost like a baby.
In sleep his face lost the tension
characteristic of a blind man who
listens to catch every sound; in
stead it began to shine with the
understanding of a man who sees
visions. As the lines of attentivenesss relaxed in his
countenance, so it was suffused
with the harmony of the vi
sionary, and I imagined that in
sleep Tomis crossed over to the
world of dreams, where he saw
things of wonder.
Perhaps in sleep he could see
the paintings of Čiurlionis, about
which we talked so much.
Perhaps we talked more about
Čiurlionis than about anything
else. Perhaps no one in the world
saw so clearly as the blind child
the strange movement in those
pictures or came so close to their
mystery.
The light of the lamp did not
disturb him, and full of admira
tion, I wanted to go on watching
the visionary expression on his
face. All the same, I put a shade
over the lamp, so that a shadow THE SONATA OF THE SEA
fell across the room and across
JŪROS SONATA
the sleeping boy.
It seemed to me that I was surrounded by uncanny whispers,
like hushed sighs of the building
the darkness was full of indistinct whispers, for
now half-hidden in the darkness, or like the
her sake the canvases of Čiurlionis piled on the
sound of tentative movements, or like currents
shelves were weeping silently, for her sake the
of air that only very sensitive nerves perceive.
beam of half-light from the window pierced my
The sounds died away but then returned, alar
spirit like the approach of a nightmare, and
ming my anxious wakefulness and vexing me,
because
of her I was becoming nothing more
because thay could not be touched or
than a part of the neglected building; surrender
recognized.
ing my will, I mourned in sympathy with my
“No,” I thought, “it’s not because Aguna
own body, which was growing stiff from sor
has left me. The time was ripe for her to go,
row, and with the objects in the room, to which
and her departure was no surprise. No, it’s not
sorrow was giving life.
because of her going that the darkness in the
I went up to the pile of Colbert’s canvases.
shop has begun to talk to me in incomprehen
There were many of them on the shelf, and they
sible sounds. Do these walls grieve for
were all Čiurlionises, as we called them. Col
Aguna?”
bert had asked me to make frames for them but
But I knew that everything around me was
I had not yet done so; they lay still hoping in
happening because Aguna had gone away. For
vain for frames and exhibitions. Colbert and
her sake the walls were grieving, for her sake
LITHUANIAN DAYS, 1990, JUNE

I never had funds for the cost of
the frames, and we kept waiting
for some unexpected occurrence
to bring us the money. Mean
while dust collected on the can
vasses and covered them with a
fine layer. When I tried to lift the
top canvas, the paint, which had
begun to adhere to the next one,
crackled with a sound that was to
me both bitter and welcome, like
opening a gate on rusted hinges
when a man goes back to a place
of unhappy recollection.
I did not know how many pain
tings Colbert had left here, only
that there were many of them.
Now I took several from the
shelf, sinking my fingers into the
velvet dust, and set them on the
bench where I used to fit frames
together whenever a customer
brought me work.
The canvases were of different
sizes, and by some freak of Col
bert’s fancy the large paintings of
Čiurlionis, such as The Kings,
had been copied on small can
vases, while some mere sketches
had been reproduced as finished
paintings on wide canvases. Col
bert was especially fond of The
Sonata of the Sea, and I found it.
To my surprise I saw that in the
Finale of the sonata Colbert had
painted his own initials beside
those of Čiurlionis on the sail of
the sinking ship, and I was
distressed by this. Calling himself
the shadow of Čiurlionis, Colbert was faithful
to his master, since he drowned with him in
the Finale of The Sonata of Sea.

As I surveyed the pictures in the silence of
the building, I wondered whether those in
distinct sighs, which I had perceived almost
below the level of consciousness in the spacious
half-light, where Aguna's poems. Were not
Aguna’s poems destined to be heard beside the
paintings of Čiurlionis, which Colbert's brush
had created anew? Many a time she had uttered
her verses of impulse with her slender hand
resting on The Sonata of The Sea, a picture that
amazed us by its close similarity to a Japanese
engraving of the eighteenth century.
We made the comparison and were puzzled
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by the likeness. The Japanese master Hokusai,
whose oriental name was strange to us, shows
the death-agony of a sinking ship in his Mount
Fiji. As the basic element in the scene the same
wave runs across the painting of Čiurlionis and
that of Hokusai, culminating in a greedy void
that gapes like the jaws of a shark; the wave
rises at the same steep angle and the same spray
falls from its overhanging crest. Later we found
that wave again in an engraving of Osi Okuri.
Why do waves typical of Čiurlionis’s work
overwhelm Japanese ships of the eighteenth
century? Or why did the wave of Osi Okuri rise
again in The Sonata of the Sea of Čiurlionis?
“Those waves are different,” said Aguna.
“The Japanese masters paint destruction;
Čiurlionis paints conflict. You see that ship in
Čiurlionis’s picture? His ship has sails and sails
express the striving after victory? Only a man
doomed to destruction hauls his sails down.”
When she said that, we agreed readily, and
now I thought that perhaps Colbert had taken
her words to heart. He had linked his initials
with those of Čiurlionis not for destruction but
for the victory. In the struggle of the ship
against the jaws of despair there was the will
to live, the effort, the subconscious instinct to
remain alive. We must leave that instinct to the
moment when it comes into being, for the next
moment gives birth to a new effort, and each
effort is a thing of unique beauty, or so Aguna
said. For her poetry was worn out and wor
thless, once it was reduced to writing and sur
rendered itself to any reader at any time. Poetry
could only be uttered, like a sigh, and vanish
with that sigh. But although that was what she
said, we remembered many of her utterances
and many of her sighs.
At that time too, as I recalled, in the silence
of the twilight the noise of the shopping street
farther away scarcely reached us in faint waves
of sound. Aguna and I were alone in the room
and, I now remembered, she put her slender
hand on my shoulder, a veil of disappointment
shrouded her eyes, and quietly, so that I could
just hear her, she said in her throaty voice:

To adorn the bird lying dead in my hand
I plucked a rose and pricked my finger.
A drop of blood fell on the bird.
The bird came to life and flew away.
In my palm were left a dying rose
And blood that does not restore me...

I thought that perhaps I ought to go to the
meetings of her friends. I would hide there in
a comer and wait till she appeared. I would hear
her deep, entrancing voice, I would see her
slender, expressive hands. To me Aguna was
Čiurlionis’s Ari of the Caucasus, the head he
saw above the mountain-peak.
“Hasn’t Colbert come yet?” Tomis suddenly
asked, raising his head from the arm of the
sofa.
“No, Tomis, he isn’t here yet.”
“Why doesn’t he pay more attention to us,
when we’re waiting for him?”
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waiting patiently with his unseeing eyes turn
ed towards me, he was so dear to me that a hid
den voice from the depth of my soul asked me:
isn’t that what happiness means?
“Now the wave was coming,” I began,
“The last wave, as terrible as the jaws of a
shark and as high as a mountain of glass top
ped with foam. It reared up in front of the ship
and the ship fought furiously for survival; its
sails had not been furled. Like wings the sails
raised the ship aloft, and the mountain parted
and sank, and soon there was no mountain any
more. The ship emerged from the chaos of
destruction and sped onward, for this was its
day of victory.”

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis was born in
1875, grew up in Druskininkai, Lithuania,
where his father was an organist. From early
childhood Čiurlionis was musically gifted and
at the age of seven he already played piano and
could read notes. This fact came to the atten
tion of Count Oginskis, who sent him to War
saw Conservatory to study music. After com
pleting his studies, Čiurlionis devoted his time
to composing. One year later he composed one
of his famous pieces, “The Forest”. Later
Count Oginskis sent him to Leipzig to further
study music.
At the age of thirty Čiurlionis got interested
in painting. He was looking for the new ways
of expressing himself, and started a new style
in painting.
Čiurlionis was a man whose wide interests
included paleontology and astronomy.
He died on April 11, 1911 in Warsaw.
(From Lithuania My Heritage)
“But you know very well, Tomis, sometimes
he doesn’t visit us for weeks. Is it surprising
if he has disappeared now?”
“I... I’m glad that Aguna has gone,” said
Tomis, as if forcing himself to make a
confession.
“Why?”
“She didn’t understand you. When you ex
plained to me the pictures Colbert had painted,
I learnt to see them, but when she explained
them, I learnt to see some other world, not the
one you had revealed to me in the work of
Čiurlionis. Once she asked me: ‘D’you believe
that Čiurlionis was a new incarnation of
Icarus?’ I said: T do.’ Then she laughed and
said: ‘You’re silly, anyone who paints steals
his visions from himself, and he is no Icarus. ’ ”
“But it’s time to go to sleep now, Tomis; it’s
after midnight.”
“At midnight sorcerers make magic po
tions,” said the child with a smile.
“Would you like to listen to a magic story
before you fall asleep, as you did when you
were little?”
“I would very much,” he replied.
“Then get into bed.”
He climbed into his bed and, as he lay

“Čiurlionis’s name is on the sail,” said
Tomis.
“If you put Colbert’s painting like a book
of music on a piano and played from the pain
ting as people play from music, the first chords
would be heavy like the blows of the wave, but
they would be followed by clear chords, as the
ship moved smoothly over the swell. At first
there would be the bravery of conflict and the
descent to oblivion; chaos would fight with
force and destruction with flight. But tell me,
Tomis, why don’t pianists — pianists of im
pulse, like Aguna, the poetess of impulse —
why don’t they play from paintings?
“If I were a pianist,” said Tomis, “I would
play from paintings.”
“But it’s past midnight, Tomis,” I con
tinued. “The story was a short one, but think
about it and sleep well.”
“But Colbert hasn’t come.”
“I don’t expect him this evening.”
“I wanted to tell him a surprise I have for
him.”
“What’s that, Tomis?”
“Tell me, which is the most beautiful
Čiurlionis that Colbert has painted?”
“They are so different; you can’t compare
them.”
“Then I’ll ask him. I’ll have the most
beautiful picture framed in the best frame. I...
I’ve money for that.”
“Where did you get the money?” I asked in
surprise.
“The money is in my piggy bank. I’ve
enough for a picture-frame. A very good
picture-frame.”
“I don’t understand, Tomis,” said I.
“There is no mystery about it. On the
sidewalk of the big street I used to dance and
act a part and people would give me money.
I’ve been saving up for a long time and I’ll use
the money for the best frame you can make.
I meant to tell Colbert but he hasn’t come.”
“Oh, Tomis,” said I, taken aback at his
words, “you shouldn’t have done that.”
“The spirit of Icarus was in me, when I
thought of that plan,” said the child. “My
piggy bank’s full and it’ll be a big surprise for
Colbert.”
(Published by Many land Books, 1968)
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THE BALTS CAN STAND ON THEIR
OWN ECONOMICALLY
Were they to secede (or be expelled) from
the Soviet Union, could the three Baltic
Socialist Republics — Latvia, Lithuania and
Estonia — stand on their own? History suggests
they could...
The parallels between the interwar period and
the situation today are fascinating. The Baltic
states emerged from WWI independent but
economically destroyed. Yet they quickly
redeveloped by drawing on their farming and
trading heritage and creating an export
economy based on agricultural products,
specializing in poultry, dairy products and
meat. New types of cattle were brought in to
improve milk production, and dairy
cooperatives were set up on the Danish model.
Germany and Britain became the Baltic states’
major export markets.
According to William Hough, an attorney
specializing in international law, Lithuania
became the most fertile and productive
agricultural state in Europe, producing 110%
of the food products necessary for feeding its
population; 89% of its rural population became
landowners...
By 1939 Estonia and Latvia had a standard
of living on a par with Finland; Lithuania was
only a little behind. Were it not for the
totalitarian treachery of the Hitler-Stalin pact, ,
the Baltic states would today probably be on
a par with Scandinavia.
Have 50 years of communist rule destroyed
the Balts’ productive power and ability to sur
vive as independent entities? William Hough
calls this idea “absolutely ridiculous.’’ Were
the Baltic states to disunite from the Soviet
Union, Hough believes, they would suffer some
short-term dislocation, as they did at the end
of World War I, but would quickly recoup.
Latvia, Hough notes, is the most industrializ
ed republic of the Soviet Union, and is a ma
jor supplier of railroad cars and electronic
goods. Estonia has huge shale-oil mines; its
largest export to the rest of the Soviet Union
is energy. Lithuania has a large nuclear power
plant. Unlike the Soviet Union, all three states
are agriculturally self-sufficient.
Situated near the high-wage area of Scan
dinavia, the Balts could well attract manufac
turing investment in search of relatively cheap
skilled labor. It is true that these states would
face a larger oil import bill without subsidized
oil coming from the Soviet Union, but they
could start trading agricultural goods to the
Middle East in exchange for oil. Perhaps most
important of all, the nationalistic Balts
remember how good things were during their
brief years of independence between the two
world wars.
(From Spyros Manolatos, “Baltic
Separatism — Another View,
Forbes, February 19, 1990)
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KAUNAS BANGA TEAM VISITS KANSAS CITY

by Judith Martin

BANGA Team with Coach Arūnas Servą

Krepšinio komanda “Banga“ su treneriu Arūnu Servą.

Kansas City Lithuanians and the Aidas Dance
group hosted the Banga Girls Basketball team
from Kaunas, Lithuania, May 18-21, 1990.
The Banga team was invited to participate in
the 37th Annual Womens Basketball Associa
tion National Tournament. Kansas City Official
Commissioner Kay Nies welcomed the team to
Kansas City, Kansas, and honored them with
the “Key to the City” in a ceremony preceding
the tournament. Banga won their 1st game by
over 30 points and qualified for the finals round
and won that game to take 1st place in the
Championship! The Aidas dancers performed
as part of the halftime entertainment. The
9-member Banga Team played superb basket
ball and Association Director Robert Peck said
they were the best he has seen!
The team members and coaching staff were
housed in the homes of the Aidas dancers —
which proved to be a very rewarding and
enriching experience for all. EnglishLithuanian dictionaries were in high demand
for the four days. Only one member of Banga
team, Dalia Belickaite, the team captain, spoke
fluent English. But this did not dampen any
spirits.
Other highlights of the weekend was a trip
to the Worlds of Fun Amusement Park in Kan
sas City, Missouri. Park officials welcomed the
team and honored them with a permanent pla
que with their name and country on a billboard
of “Visitors from Abroad”! The first ride the

group chose was the wooden roller coaster call
ed the “Timber Wolf” which was quickly
dubbed the “Howling Wolf”! All were eager
and surprisingly brave when entering the ride,
but when it was all over, they left laughing and
grabbing their heads!
Other events included a dinner party at the
home of Aidas Director Anita and Bill
Strumillo, where gifts were exchanged and pro
mises of reciprocal hospitality were extended
from Banga to Aidas when Aidas travels to
Lithuania in 1991!
A goodbye dinner party at the home of Kazys
and Margareta Žemaitis was most touching
when the Banga group serenaded the Aidas
group with Lithuanian songs. There wasn’t a
dry eye in the house! The Kansas City group
reciprocated when Aidas dancer Joe Stegeman
on guitar taught the Banga group an American
song — “You are my Sunshine”. They also
enjoyed rock-n-roll favorites like the Beatles,
John Denver and Billy Joel. It was a night and
a weekend to remember!

Crosses in The Arctic, (A Lithuanian Woman
Survives the Gulag), —by Matilda StrimaitytėMelienė. Translated by Nijolė BeleškaGražulis. 179 pages. Published by Stasys
Butkus Chapter of the Lithuanian National
Guard in Exile, Inc., Chicago. Book design by
Petras Aleksa.
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FOR LITHUANIAN NUN, A MISSION TO
SPEAK OUT
By John Corr
Inquirer Staff Writer

Nijolė Sadūnaitė
svečiuojasi pas Juozą
ir Eleną Kojelius,
Santa Monica, CA.
Nijole Sadunaite at the
home of J. and E. Ko
jelis, Santa Monica, CA.
Photo

by Valerija Baltušienė

ikhail Gorbachev, she says, is not the

ago, she became passionately interested in a
project involving the publication of a history
great reformer of the communist
of Catholicism
in Lithuania. The authorities
world and a champion of democracy. He
is
deemed this to be subversive activity. In 1974,
“Satan’s legions in one person.”
she was arrested for her part in the production
That’s the opinion of a Roman Catholic nun
and distribution of The Chronicle of the
from Lithuania who is one of the anti
Catholic Church in Lithuania. She served three
Gorbachev protesters in Washington during the
years at hard labor and an additional three years
summit talks.
of residency in Siberia for “anti-Soviet agita
Sister Nijole Sadunaite, in Philadelphia
tion and propaganda. ”
earlier this week to speak before the Federa
In 1980, upon her return to Lithuania, she
tion of Lithuanian Women’s Clubs, said Gor
said, she was forbidden to receive mail or speak
bachev is deceiving the West into helping him
with foreign visitors. The home of her brother
rebuild “his evil empire.”
Jonas, where she lived, was searched repeated
In an interview at the home of Sniegą .Tur
ly by the KGB, and books and other articles
skis, chairman of the federation, Sister
were confiscated.
Sadunaite said there is not one “normal per
In 1982, her brother was confined to a
son” in the Soviet Union who trusts
Gorbachev.
psychiatric hospital. A year later, she said, he
was tried for slander and sentenced to 18
“He smiles beautifully at the West, but only
months at hard labor.
because his evil empire is falling apart. He
Throughout the 1980s, she continued to
wants the West to rebuild it for him, then he
demonstrate against Soviet rule, becoming a
will show the power again. He says he is a stu
leader in the revitalization of Catholicism in
dent of Lenin, and Lenin said communism must
Lithuania. She was arrested a number of times,
borrow the rope from the capitalists and then
she said, and threatened, but never again
hang them with it.
imprisoned.
“If the West helps Gorbachev,” she said,
Over a period of years, her memoirs were
“they are helping a brutal dictator.”
smuggled piecemeal out of Lithuania, and in
If this is the case, she was asked, should the
1987 were published in the United States in a
West withhold aid to places such as Lithuania
single volume, A Radiance in the Gulag.
and Poland?
Finally, last summer, she was allowed to ac
With Jurskis interpreting, she replied that
cept the invitation of a Catholic organization
they are in urgent need of help and should be
in France to speak there. Since then, she has
given emergency aid, such as medical supplies.
traveled widely, addressing various organiza
“But what they need most,” she said, “is
tions. Since coming to America early in 1990,
moral support and prayers.”
she has spoken in Los Angeles, Chicago,
Sister Sadunaite, 51, is a member of the
Washington, Cleveland and Detroit.
Sister Servants of Mary Immaculate. Years

M
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She came to Philadelphia specifically for the
May 20 commemoration of the death of Lithua
nian patriot Romas Kalanta. Kalanta set himself
on fire in the Lithuanian city of Kaunas 18 years
ago to protest Soviet occupation of the republic.
The commemoration was held at St. Andrew’s
Lithuanian Catholic Church at 1913 Wallace St.
Jurskis said there are about 15,000
Lithuanian-Americans in the Philadelphia area.
Sister Sadunaite said that after the summit
demonstrations she will travel to Canada and
England, then return to Lithuania in August.
People in the West, she said, are not aware
that demonstrators in Eastern Europe continue
to be beaten and arrested.
“The (Western) correspondents don’t show
that because they don’t want to hurt Gor
bachev,” she said. “People are being beaten
and brutalized every day. The soldiers have
slogans they say as they beat them. They say,
‘This is your democracy, and this is your
freedom.’ They say nothing has changed.”
Those who demonstrate for independence
also are threatened and harassed, she said.
“People here see Gorbachev smile, and they
believe that he is a good man, that he is truthful.
But he is not. For the past five years, we have
listened to his words and watched his deeds.
His words are fine, but his deeds are evil. His
actions have never matched his words. He is
as bad as Stalin.”
This is, she said, “a most important time in
our history. It is a time when the people will
finally choose between God’s plan and Gor
bachev’s plan. If Gorbachev’s plan is suc
cessful, the evil empire will be rebuilt. His
ultimate aim is to control the entire world.”
The Philadelphia Inquirer
Saturday, June 2, 1990

GORBACHEV IN DARK
ON LITHUANIA ISSUE
Mikhail Gorbachev just doesn’t get it — he
still can’t understand why most Americans care
so much about independence for Lithuania.
Perhaps Gorbachev ought to spend some time
talking with the many area residents of Lithua
nian descent. We’re sure he’d find it an educa
tional experience.
Such schooling might not hurt President Bush
either. A little presidential backbone is need
ed. Instead, we’ve seen a pathetic performance
that has done nothing to sway Gorbachev.
For his part, the Soviet president took a few
digs at congressional leaders on Friday for link
ing the Lithuanian issue to favored trade status
for his country.
“We have embarked on democratization,”
Gorbachev said. “We are changing... When
we hear there is a debate in Congress about our
affairs, this is resented in our society.”
If that’s the case, let Gorbachev ponder the
resentment in Lithuania — resentment mirrored
here in the United States.

(See Gorbachev p. 21)
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VYTAS ŽEMAITAITIS
REPRESENTS CALIFORNIA
DURING NATIONAL FLAG WEEK
Vytas Žemaitaitis of Los Angeles was
selected by Governor George Deukmejian as
California’s student representative to the 1990
Flag Day ceremonies in Baltimore, Maryland.

Prof. E. Jarašūnas, sūnus Romas A. Jarašūnas, birželio mėn. 1 d. baigęs Long Beach
State u-to mechaninės inžinerijos fakultetą bakalauro laipsniu, žmona Laima.
Prof. E. Jarasunas, his son Romas A. Jarasunas, who graduated on June 1st from Long Beach
State U. with a BA in Mechanical Engineering, and his wife Laima.

Vytas Žemaitaitis
Vytas Žemaitaitis

Vytas was born to Mr. and Mrs. Romas
Žemaitaitis in Los Angeles, CA, on May 18,
1973. He attended Our Mother of Good
Counsel elementary school, as well as a 10-year
special program school of Lithuanian language,
history, geography etc. at St. Casimir’s
parochial school on Saturdays.
Vytas, 17, is a junior at Loyola High School,
where he is carrying a 3.995 grade point
average and ranks in the top five percent of his
class of 275 college-bound students. He is a
member of the school’s community service pro
gram, Archery and Chess clubs and belongs to
the California Scholarship Federation and Cum
Laude Society.
His involvement in community affairs in
cludes participation in the Lithuanian Boy
Scouts, the “Spindulys” dance ensemble, and
“Ateitis,” a Lithuanian Catholic Youth
Organization. Last summer he attended the
Gintaras—Ąžuolas (Amber—Oak) scout
leader’s camp and this summer will be one of
the leaders at the Ateitininkai camp at Dainava.
Each year the National Flag Day Foundation
coordinates a week-long series of events to pro
mote awareness of national Flag Day and en
courage national patriotism. Each year the
Governor of each state nominates an outstan
ding youth to represent the state.
Governor of California, George Deukmejian
informed Vytas Žemaitaitis of his selection with
the following letter.
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Dear Vytas:
I am pleased to write to inform you that I am
nominating you to represent the State of
California in the Annual National Flag Day
Ceremony in Maryland.
Your commitment to excellence and outstan
ding record of service and achievement make
you uniquely qualified to represent the Golden
State in this important event. Your ac
complishments both in and out of the classroom
are most commendable and are testament to
your sense of responsibility, motivation and
community pride. I am confident that you will
represent our state well in Maryland and that
you will take great pleasure in participating in
this patriotic celebration.
Please accept my best wishes for a most en
joyable and rewarding experience and every
possible success in all your future endeavors.
Most cordially,
George Deukmejian
(Signature)
The five days of activities in Washington in
cluded a breakfast meeting with political leaders
on Wednesday, June 13, the Bull Pen Party at
Memorial Stadium prior to the game between
the Baltimore Orioles and the Milwaukee
Brewers; the Parade of Flags on June 14 at Fort
McHenry, and tours of the U. S. Naval
Academy, the White House, Vietnam
Memorial, Fort McHenry.

“Lietuvių Dienų“
Žurnalo
METINIS PIKNIKAS
ir loterija
įvyks š. m. rugsėjo 2 d.,
12:15 vai. p.p.
Šv. Kazimiero parapijos salėje,
3855 Evans St. Los Angeles, CA.
Visus nuoširdžiai prašome dalyvauti ir
paremti lietuvišką spaudą.
Leidėjas

SOVIETS SAY “NYET”
TO CSULB PROFESSOR
Professor of Engineering and Industrial
Technology Emanuelis Jarasunas, as reported
in the May 15 issue of Network (and April issue
of Lithuanian Days) was scheduled to be in
Lithuania now for a meeting at Vytautas
Magnus University in Kaunas. He and other
scholars from the United States planned to help
develop a new curriculum for the university.
Before leaving, however, he discovered that
Soviet officials refused to issue visas to the
academicians so they met in Chicago instead,
(on May 25-27) and communicated via
telephone with colleagues in Lithuania.
CSULB
NETWORK, May 29, 1990

GORBACHEV...
(continued from p. 20)

In 1940, there was more than just debate on
the Soviet Union’s part.
Criminal agreements between Germany and
the Soviets led to communist occupation of
Lithuania. The other Baltic republics of Estonia
and Latvia were also gobbled up.
Gorbachev is barking up the wrong tree when
he lectures Americans on this subject.
From 1944 to 1952, thousands of Lithuanian
freedom fighters died battling their Soviet op
pressors. About 350,000 Lithuanians were
banished to Siberian labor camps.
To escape subjugation, many Lithuanians
came to America. A large number of them settl
ed in the Amsterdam area, where they and their
children remain today. They have not forgot
ten their roots.
And we have not forgotten a brutal history.
Apparently, Gorbachev has — or has chosen
to ignore it.
(The Recorder, Sunday, June 3, 1990)
Editorial by Tony Benjamin,
Executive Editor
Amsterdam, N. Y.
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101st CONGRESS
2d Session

S. 2757
IN THE SENATE OF THE UNITED STATES
June 19 (legislative day, June 11), 1990
Mr. Moynihan, (for himself, Mr. Pell, Mr.
Simon, Mr. Dixon, Mr. Akaka, Mr. Lieber
man, Mr D’Amato, Mr. Wilson, Mr. Gore,
Mr. DeConcini, and Ms. Mikulskį) introduc
ed the following bill; which was read twice and
referred to the Committee on Foreign
Relations.

A BILL
To amend the Foreign Assistance Act of 1961
to authorize the provision of medical supplies
and other humanitarian assistance to the Lithua
nian people to alleviate suffering during the cur
rent emergency.
Be it enacted by the Senate and House of
Representatives of the United States of America
in Congress assembled. That chapter 9 ofpart
1 of the Foreign Assistance Act of 1961
(relating to international disaster assistance)
is amended by adding at the end thereof the
following new section:
“SEC.495L. LITHUANIAN EMERGEN
CY RELIEF — (a) The Congress recognizes

that prompt United States assistance is
necessary to alleviate the emergency existing
in the Republic of Lithuania caused by the
economic blockade imposed by the Union of
Soviet Socialist Republics which has caused
great suffering among the Lithuanian people,
especially with regard to a severe shortage of
medical supplies and the basic necessities of
life.
“(b) (1) The Administrator of the Agency
for International Development shall —
“(A) furnish, in accordance with the
authorities of this chapter, of humani
tarian assistance for the relief of the
Lithuanian people during the existing
emergency;
“(B) solicit private sector donations of
humanitarian assistance for Lithuania;
and
“(C) cooperate with private relief agen
cies attempting to provide humanitarian
aid to Lithuania.
“(2) The Commander-in-chief of United
States Transportation Command is authorized
to provide all airlift and sealift necessary,
throughout the course of the Lithuanian
blockade, to transport United States public and
private donations of medical supplies to
Lithuania on a regular basis and should begin
such transport as soon as the agreement
described in subsection (e) has been concluded.
“(c) (1) In addition to funds authorized to
be appropriated to carry out this chapter, there
are authorized to be appropriated to the Presi
dent $10,000,000 to carry out subsections
(b)(1) and (b)(2).

“(2) Funds appropriated pursuant to
paragraph (1) are authorized to remain
available until expended.
“(3) The authority contained in the
Foreign Assistance Act of 1961 to transferfunds
between accounts shall not apply with respect
to funds appropriated pursuant to paragraph
d). t
“(d) Assistance may be provided under this
section notwithstanding any other provision of
law other than laws referred to in section 503(b)
of the Support for East European Democracy
(SEED) Act of 1989.
“(e) The Congress urges the President to
begin negotiations with the nations surrounding
Lithuania, including Latvia, Estonia, the Union
of Soviet Socialist Republics, and Poland,
regarding the importation of critical
humanitarian assistance. Pending conclusion
of these negotiations, the Administrator of the
United States Agency for International Develop
ment shall furnish the necessary humanitarian
assistance through the International Red Cross,
the Lithuanian Red Cross, CARITAS, and other
relief agencies, to ensure the Lithuanians begin
to receive critical humanitarian assistance
immediately.
“(f) For purposes of this section, the term
‘humanitarian assistance’ includes—
“(1) oil, gas, and fuel for emergency
vehicles and medical facilities;
“(2) water purification supplies,
materials for immunization, and other materials
needed to prevent the outbreak of contagious
diseases and to safeguard public health;
“(3) medical supplies; and
“(4) food and clothing. ”
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Pirmoji rusų-lietuvių parduotuvė Los Angeles parduodanti STEREO — VIDEO — RADIJO — FOTO APARATUS,
tinkančius Sovietų Sąjungos sistemai.

EVROPA ELECTRONICS
□ Esame pirmoji (staiga 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.
Specialios kainos dėl atvažiuojančių lietuvių.
□ Tarnautojai kalba lietuviškai.
□ Garantuotos žemos kainos.
Krautuvė atdara: kasdieną 11 — 8 v.v., sekmadieniais 12 — 5 v.v.
EVROPA ELECTRONICS
7117 SUNSET BOULEVARD, SUNSET GALERIA, HOLLYWOOD, CA
Tel. : (213) 851-8401
Kampas La Brea, šalia EI Polio Loco ir Wendy’s. 1 vai. mašinos pastatymas veltui.
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Angelė (2-ra iš k.) su dukromis. Iš k.: Renata, Audra
ir Inga.

Angela (second from left) with daughters — from left:
Renata, Audra and Inga.

