V. SIDZIKAUSKAS, VYR. LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO

LITHUANIAN DAYS
DECEMBER

1964

PIRMININKAS

1964 METAI, GRUODŽIO MEN.

Vyriausias Redaktorius / Editor-in-Chief

LIETUVIU

Bernardas Brazdžionis
Literatūros Redaktorius /

DIENOS

Literature Editor

Juozas Tininis
Foto Redaktorius / Photo Editor

Daumantas Cibas

Milton Stark

LITHUANIAN DAYS MAGAZINE

■

Anglų kalbos Redaktorius / Senior English Editot

B

4364 Sunset Boulevard

•

•

Hollywood 29, California

Telefonas NO 4-2910

Anglų kalbos Redaktorius / English Editor

Mrs. Dalilė Polikaitis

DECEMBER 1964
Vol. XV, No. 10 (149)

GRUODIS, 1964 Donelaičio m.
Nr. 10 (149), XV metai

Leidėjas / Publisher

Anthony F Sktrius
Administratorius /Circulation Manager

Juozas Andrius

-Redakcijos atstovai atskiruose miestuose ir valstybėse 7
Contributing Editors:

Juozas Bertulis, Vladas Būtėnas — Chicago, Illinois;
Vytautas Alf. Braziulis — Cleveland, Ohio —; Vladas
Mingėla — Detroit, Mich.; Balys Raugas — Philadelphia,
Pa.; Cezaris Surdokas — Baltimore, Md.; Petras W. Ur
ban — Cleveland, Ohio; Vaclovas Verikaitis — Toronto,
Canada; Vytautas Volertas — Riverside, N. J.
Nuolatiniai foto bendradarbiai / Photographers:

JAV: Brockton, Mass. —• B. Kerbelienė; Brooklyn-New
York, N. Y. — V. Augustinas, V. Maželis; Chicago, III.
— A. Guibinskas, B. Lungys, V. Noreika; Cleveland,
Ohio — V. Bacevičius; Los Angeles, Calif. — L. Briedis,
Pr. Gasparonis, L. Kančauskas; Manchester, N H. —
K. Daugėla; New Haven, Conn. — P. Jasiukonis; Omaha,
Nebraska — Rev. L. Musteikis; Philadelphia, Pa. — F.
Jakaitis, V. Gruzdys; Washington, D.C. —Photo Aida,
P. Labanauskas; Waterbury, Conn. — J. Gaidys.
CANADA: Hamilton,.Ont. — A. Jurąitis; Montreal, P. Q.
— L. Stankevičius; Toronto, Ontario — J. Dvilaitis.
AUSTRALIA: E. Butkūnas, E. Karpavičius, P. Sakalauskas,
Vyt. Vosylius.

TURINYS/

CONTENTS

Kun. dr. P. Celiešius, Kalėdų džiaugsmas.............................................

5

Reorganizuotas Vilkas posėdžiauja. Rep............................................................................................

6

Laisvės ilgesys ir jos dvelkimas. Iš V. Sidzikausko pranešimo Vliko posėdyje................... 7
A. Mažiulis, šis tas iš Kalėdų švenčių papročių Lietuvoje..........................................................

8

Aleksis Rannit, Poezija. Vertimai..........................................................................................................

9

Pr. Dom. Girdžius, Kristijonas Donelaitis..........................................................................................

10

K. Donelaičio “Metai” Chicagos scenoje. Rep..................................................................................

12

Elena žižienė, Australijos lietuviai ruošiasi Meno Dienų šventei Melbourne

................ 14

KNYGOS IR AUTORIAI. E. Tumienė, Poezija ir miražai....................

16

ŽMONĖS, DATOS IR DARBAI. Smulkioji kronika....................................................................... 20
VEIDAI IR VAIZDAI. Iliustruota kronika.............................................................................................. 21

ENGLISH SECTION
Voices of Hope....................................................................................

21

Kristijonas Donelaitis, by Aleksis Rannit.....................................................

22

Joys of Springs from “The Seasons”, translated by Nadas Rastenis. ..... ........................ 23

Straipsniai, autoriaus pasirašyti pavarde, slapyvardžiu
ar inicialais nebūtinai reiškia ir redakcijos nuomonę.

Books and Periodicals............................................................................................................................

24

Lithuanian History in Stamps. Part LXII. By A. Bernotas.......................................................

24

Signed or initialed articles do not necessarily reflect the
opinion of the editors or of Lithuanian Days magazine.

Žodinę ir visą kitą medžiagą, spausdintą "Lietuvių Die
nų" žurnale, LD leidykla pasilaiko teisę panaudoti kitais
atvejais be atskiro susitarimo.

ATNAUJINKITE

Publishers reserve the right to reprint any or all matter
published in Lithuanian Days magazine without seperate agreement with the authors.

Rankraščius ir kitą medžiagą, jei kitaip nesusitarta, re
dakcija tvarko pagal savo nuožiūrą.
Manuscripts or other matter submitted for publication
in Lithuanian Days magazine will be edited at the dis
cretion of the editors, unless otherwise agreed upon.
"LIETUVIŲ DIENOS" YRA SUJUNGTOS SU "KALIFORNI
JOS LIETUVIU", LEISTU 1946-49 METAIS.
"LITHUANIAN DAYS" IS COMBINED WITH
"CALIFORNIA LITHUANIAN".
Skaitytojų pageidavimu prenumerata atnaujinama auto
matiškai, nelaukiant atskiro pranešimo. Nutraukdamas
prenumeratą, skaitytojas administraciją painformuoja
laišku. / If subscription is to be discontinued at expi
ration, notice to that effect should be sent; otherwise
it will renewed automatically. This policy accords with
the wishes of our subscribers.
Leidžiama kas mėnuo, išskyrus liepos ir rugpiūčio mėn.
Published monthly, except July and August.

Atskiro nr. kaina 65 centai.

Single copy 65£.

Prenumerata metams $6.00 bet kuriame pasaulio krašte.
Subscription $6.00 per year in any country of the world.
Garbės prenumerata

/

Honorary

subscription

$10.00.

"Second Class Postage Paid At Los Angeles, California".

“Lietuvių Dienų” prenumeratą 1965 metams

VIRŠELIAI/ COVERS
Front Cover - Pirmasis
Mr. Vaclovas Sidzikauskas — newly elected
chairman of the Supreme Lithuanian Commit
tee of Liberation.
Mr. Sidzikauskas was born on April 10, 1893
in the šakiai district, Lithuania. He first began
the studies at teachers’ college in Veiveriai, at
a high Sshool in Moscow and later studied law
at the Moscow, Bern (Switzerland) and Vytau
tas the Great Universities in Kaunas, where
he received his law degree.
Since 1919 he has worked in the Lithuanian
diplomatic mission: 1919-1922 Lithuania’s re
presentative in Switzerland, 1922-1931 in Ger
many, 1924-1931 Austria, 1924-1931 Hungary,
1931-1934 England, 1931-1934 Holland. Lithua
nian legate at the League of Nations 1920-1934.
At the International Justice Court in Hague
he was the Lithuanian government’s legate —
lawyer and won Lithuania’s case against Po
land in 1931 and the case against the signers
of the Klaipėda convention regarding the region
of Klaipėda in 1932.
He was arrested by the Nazis in 1941 and
deported to the Soldau and Auswitz concen
tration camps. He remained there until Dec.
of 1942.
Chairman of the Supreme Lith. Committee’s

of Liberation delegation in exile 1944-1945;
member of this committee in 1945-1950, chair
man of its political committee in 1945-1950;
chairman of the Executive Committee in 19471949.
He came to the U. S. on July 17, 1950 and
was chairman of the Committee for a feee Li
thuania until he recently gained new post with
the Snpreme Committee.
Foto by V. Maželis

Vaclovas Sidzikauskas — naujasis Vlko pir
mininkas.
Gimęs 1893 m. šakių apskr., mokėsi Veiverių
mokytojų seminarijoje, Maskvos gimnazijoje, o
teisės mokslus studijavo Maskvos, Berno ir Vy
tauto Didžiojo universitetuose.
Diplomatinėje tarnyboje dirba nuo 1919 metų.
Buvo Lietuvos atstovas Šveicarijoje, Vokietijo
je, Austrijoje, Vengrijoje, Anglijoje, Olandijoje.
Buvo Lietuvos delegatas prie Tautų Sąjungos,
atstovas-advokatas
Tasptautinio
Teisingumo
Teisme Hagoje.
1941 m. jį suėmė naciai ir laikė Soldau ir
Auswitzo koncentracijos stovyklose iki 1942.
Vlike reiškiasi nuo 1944 metų: buvo užsienio
delegatūros pirmininku, nariu, politinės komisi
jos pirminingu, Vykd. Tarybos pirmininku.

į JAV atvyko 1950. Europos Pavergtų Tatutų
Seime yra Lietuvos Laisvės Komiteto pirm.

Kristaus Taikos ir Ramybės mano parapiečiams
ir visiems geros valios lietuviams

Teisingos Taikos Užgimimo žmogaus širdyje,
Angeliško džiaugsmo ir Ramybės žemėje ir
Viešpaties garbės visoje visatoje
linki

KUN. N. PAKALNIS

Prel. Jonas Balkonas

Brooklyno Apreiškimo Parapijos klebonas

Maspeth, N. Y.
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Taikos ir ramybės
Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

visiems geros ir gailestingos širdies lietuviams

linki

Angelų Karalienes parapijos klebonas

KUN. LIONGINAS JANKUS

KUN. J. ALEKSIŪNAS

Balfo Reikalų Vedėjas
105 Grand Street, BROOKLYN, N. Y.

Brooklyn, New York

ir

VISIEMS “LIETUVIŲ DIENŲ” SKAITYTOJAMS LINKSMŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ LINKI

JOSEPH GARSZVA

ir

A. ANDRIUŠKEVIČIUS

HOLY LIGHT CANDLE MFG CO.

UNDERTAKER and EMBALMER
Joseph J. Garszva, Jr.

Religious Candles of Every Description

Anita R. Garszva
John A. Pauley
Licensed Undertakers

•
< ’

Auksas, sidabras, deimantai,
laikrodžiai.

,

231-233 Bedford Ave.

*;

9408 Jamaica Ave.,
WOODHAVEN 21, N. Y.

280 Boerum Street — BROOKLYN 6, N. Y.

BROOKLYN 11, N. Y.

•
• LAIKRODININKAS - JUVELYRAS
<

’

VI 7-2573

>

EVergreen 8-9770
GLenmore 6-0200 — Area Code 212
Linksmų švenčių ir
Laimingų Naujųjų Metų
linki

Proprietor: B. A. KUČINSKAS
o

o

Devotional Stands
Votive Stands
Marble
Bronze

Wrought Iron
Special to your specifications

in any metals or marble

7 Day lites
Votive Lights
Altar Candles
Beeswax Candles
Stearic Candles
Charcoal
Wax & Wood
Lighting Tapers
1 nsences
Votive Glasses, etc.

THE LANE CAFE

*

D. KLINGA

;

Interpreter — Tax Consultant
337 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
Tel.; EVergreen 4-1232

’•

ANNA DEGUTIS, sav.
75—02 Jamaica Ave.
WOODHAVEN 21, N. Y.

!

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
H

PRANAS BRUČAS, savininkas
86-16 Jamaica Ave., WOODHAVEN 21, N. Y. Tel. Virginia 6-9519

Salė vestuvėms, susirinkimams ir kitiems pobūviams.

B

THE
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Arlington

Į

Coctail Lounge — Dining — Dancing

B 87-09 Jamaica Ave., WOODHAVEN 21, N. Y.

Hall For All Occasions — Catering

BMT Jamaica Line Norwood Ave. Station

Phone: TAylor 7-9842

Savininkai

LIETUVIŲ

DIENOS,

Ona ir Jonas Valaičiai

1964, GRUODIS

Telef. VI 7-4477

| *¥*¥¥*¥¥*¥***¥*¥********¥¥*******¥**¥***+4¥¥*¥*4¥¥*

■
Brooklyn 8,

REALTY

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais.
Kasdien nuo 9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.

BEST LITHUANIAN CUISINE

Hale Avenue,

HAVEN

Apdraudimo ir namų pardavimo įstaiga
Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos.
JOSEPH ANDRUSIS,

RESTAURANT

385 Arlington Avenue at

Salėje gali tilpti 100 dalyvių.

N. Y.

"AIDAS" RADIO IR TV TAISYMAS
J. Bublaitis

|

ir SPAUDOS KIOSKAS
J. Pašukonis
94-17 Jamaica Avenue, WOODHAVEN, N. Y. 11421

(prie Woodhaven Blvd, traukinio stoties)
B Didelis pasirinkimas liet, knygų, plokštelių, gintarų, medžio išdirbinių.
B
Tel. HI 1-7747

3

DARBININKAS

ŠVENČIŲ

LINKSMŲ

išeina du kart savaitėje. Prenumerata
metams $7.00. Naujiems skaitytojams pirmais metais tik $5.00.
DARBININKO administracijoje; veikia Spaudos Kioskas, čia gaunami
naujausi lietuviškų knygų leidiniai, maldaknygės, lietuviški kryželai, gintaro ir odos lietuviški išdirbiniai bei lietuviškos
plokštelės.

visiems draugams ir klientams linki

NERIS

INTERNATIONAL,

INC.

NERIS . CARBON & OIL CORP.
NERIS

Visais reikalais kreiptis
DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 Willoughby Avenue • Brooklyn, N. Y 11221 • Tel. GL 2-2923

PHILIPPINES, INC.
Savininkai:

Dr. Juozas K. Valiūnas ir Dr. Juozas P. Kazickas

Greetings from

Phone: MURRAY HILL 2-7570.
530 FIFTH AVENUE

NEW YORK, N. Y. 10036

LITHUANIAN ROMAN CATHOLIC ALLIANCE
OF AMERICA
A LEGAL RESERVE

FRATERNAL BENEFIT SOCIETY

WINTER GARDEN TAVERN, INC.

Conducted solely for the benefit of its members and beneficiaries.

Incorporated January 6, 1906, Luzerne County, Pa.
Insurance certificates from $500 to $10,000.

V. BELECKAS, savininkas.

Field Representatives Wanted
1883 Madison Street • Brooklyn 27, N. Y.
(Ridgewood)

71—73

Salė vestuvėms ir kitiems parengimams.
Geriausias lietuviškas maistas prieinamomis kainomis.

So.

Washington

Street,

Wilkes Barre,

Pennsylvania.

Linksmų švenčių linki

INVESTING CO., INC.

LITAS

Tel. EVergreen 2-6440

ir kviečia:
• Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
• Taupyti — atidarant sąskaitv (ligi 5i/2%)
• Skolintis automašinoms, namų remontui, akcijų pirkimui

O. ir A. KAUNU RESTORANAS
c-

Vestuvių ir kitų pokylių maisto paruošimas (nuo 50 iki 100 asmenų)

Dėl prospekto ir kitais reikalais:
89th Ave., Richmond Hill, N. Y.
HI 1-6799
A. Vedeckas, 83 Morgan St., Stamford, Conn.
Tel. 325-0997
V. Vebeliūnas, 100-21

Tel. UL 8-7821

52 Hudson Ave.

Brooklyn, N. Y. 11201

S & G MEAT MARKET

Road Service

Virginia 6-9683

ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N. Y.............. Tel. VI 9-5077
340 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.......... Tel. STagg 2-4329
91-15 Jamaica Ave. Woodhaven, N. Y............... Tel. 441-4554
Papingintomis kainomis priimam užsakymus vestuvėms ir pokyliams.

THREE JOE'S SERVICE STATION, INC.
Complete Automotive

Repairs — State

Inspection

85-42 Woodhaven Blvd. Cor. 86th Ave. — WOODHAVEN 21, N. Y.

Pristatome j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius.
J. Povalitis

J.

SHALINS - SALINSKAS

B.

LAIDOTUVIŲ

"SPARTA" Radio, TV & Hi-Fi Krautuvė

DIREKTORIUS

84-02 Jamaica Ave (prie Forest Parkway Station) WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

•

Koplyčios nemokamai visose

Telefunken * Grunding ir Blaupunkt * Taip pat rašomosios mašinėlės
su lietuvių ir kitų kalbų akcentais

miesto

dalyse • veikia ventiliacija

J. L. GIEDRAITIS
10 Barry Dr., E. Northport, New York, 11731 • Phone (area 516) 757-0055

Tel. Virginia 7-4499

BANGA

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja tautinį solida
rumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia kovas dėl Lietuvos laisvės.
SLA GYVYBĖS APDRAUDA iki $10,000.
SLA — TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai ir dvidešim
čiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 20 metų apsidraudęs

gauna pilną apdraudos sumą.
SLA — mažamečių apdrauda — rimtas apsirūpinimas ateičiai.
SLA — LIGOS
apdraudos pašalpą.

ir

NELAIMINGŲ

ATSITIKIMŲ

atveju

4

J. AUDĖNAS

Q
Radio & TV-Stereo HiFi — Records N
Q
Air Conditioners
9
Sales and Service
n
3423 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
v
11208
X
Phone: APplegate 7-0349
0

a) padeda Investavimų Fondų šėrus
pirkti, b) sudaro planus jaunesniem
žmonėm sistematiškai taupyti ir ateičiai kapitalus ugdyti, c) sudaro
planus pensininkams,turintiems santaupų, papildomų pajamų gauti.
109 Warwick St., Brooklyn, N. Y.
11207. Tel. TA 7-9518, LA 4-6484.

J. DIČPINIGAITIS, M.D. _

Seasons Greetings from

duoda

SLA apdrauda — saugi, neliečiama ir neprarastina. SLA nariu ga
lima būti nuo gimimo dienos iki gilios senatvės.
Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gauti SLA kuopo
se, kurios yra visose žymesnėse lietuvių kolonijose ir SLA centre.
Rašykite adresu:
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 West 30th Street,
New York 1, N. Y.

• Television, R

85-50 Forest Parkway
WOODHAVEN 21, N. Y.

Phone: VI 9-0193

O
X
Q

STEPHEN BREDES, Jr.
Attorney and Counsellor at Law
37 Sheridan Avenue
BROOKLYN 8. N. Y.
Telephone: APIegate 7-7083
&&&&&&&&?»&&&&&&&&&&&&&$
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Vatikanas pasipuošęs Kalėdų šventėms visuotino susirinkimo proga.

Kalėdinis džiaugsmas
KUN. DR. PETRAS CELIEŠIUS, Los Angeles, California

Prieškalėdinis miesto gatvių, namų ir net medžių puošnumas nesą
moningai veikia į žmogaus sielą, jo jausmus ir pasąmonę. Vargiai
rastume žmogų, kuris vienaip ar kitaip nereaguotų į šviesų spalvotą
mirgesį, i muzikinius garsus, į meninį kalėdinį apipavidalinimą, iš
reikštą plastine vitrinų dekoracija. Vieni, dar neatsipalaidavę nuo
infantiliškų iliuzijų, žavisi tuo kalėdinių reklamų spindesiu; kiti, psi
chologiškai užburti, pasineria pirkimo tvaikan, kol praperka visas
Kalėdoms skirtas santaupas. Yra ir tokių, kurie piktinasi visokia kalė
dine prabanga, kaip tas evangelijos priekaištautojas: “Ir kam tiek
eikvojimo. Ar ne geriau būtų buvę visa tai parduoti ir pinigus varg
šams išdalinti?” Vieton piktintis, geriau pažvelkime į kalėdinio
džiaugsmo pagrindą, kad paaiškėtų jo prasmė.
Vaikiškas amžius yra fantazija ir iliuzijų amžius. Vaikų vaizduotė
reikalinga vis naujų ir naujų vaizdinių tiek iš buities apyvokos, tiek
iš spalvos ir plastikos srities, tiek iš fantatinės kūrybos pasaulio. Vai
kiško amžiaus, kad ir pasakinio pobūdžio vaizdiniai yra malonu pri
siminti ir suaugusiam. Tai nereiškė vaiko apgaulės, bet greičiau jo
jausminio pasaulio praturtinimą. Tai buvo kūrybiniai elementai ir
vaiko kūrybinių galių pirmieji bandymai.
Suagusio žmogaus gyvenimą lemia daugiau pragyvenimo reikalai
ir tarpasmeniniai santykiai- Jie sudaro daugumoje žmogaus minties
turinį. Čia apimties akcentas krinta ant ekonominio gerbūvio ir kas
dienos praktikinės naudos. Tačiau ir šie reikalai yra daug lengviau
atliekami, kada juos lydi malonaus jausmo nuotaika. Prieškalėdinė
biznio pasiūla kaip tik pateikia pirkėjui šalia reikiamos prekės ir aną
jausminį priedą. Biznio estetika yra psichologiškai pagrįsta ne tiktai
patenkinti interesantą preke, bet tą prekę perteikti estetiniam pavida
le, kad pirkėjas turėtų ne tiktai naudos, bet ir malonumo.
Antrasis suaugusio žmogaus kalėdinio džiaugsmo momentas yra so
cialinio pobūdžio. Mes nesame vieniši individai, bet visada tam tikros
bendruomenės nariai. Mes noroms nenoroms turime bendrauti su ar
timu. Tarpasmeniniai santykiai yra mūsų kelias į visuomenę. Nors
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tie santykiai yra nuolatinio pobūdžio, bet mes neišgalime dėl asmeniš
kų ir šeimyniškų kasdienos reikalų jų visados prieš akis turėti. Tada
tenka juos įjungti gyvenimo ritman ir iškilesniais momentais prisi
minti. Tokių momentų metuose esti dažnai, kada dauguma turi progos
socialiai pasireikšti. Bet kalėdinis momentas yra vienas iš didžiųjų so
cialinių momentų. Šiuo laiku bemaž visi įsijungia socialinėn veiklon,
prisimindami tiek savo gimines, tiek pažįstamuosius, tiek aplinkos gy
ventojus. Šis momentas jungia šiltesnėn vienumon įvairius luomus,
profesijas ir įvairaus rango bendradarbius- Kalėdinis sąjūdis lemtin
gai paveikia net ir tuos, kurie prie socialinių reikalų nenori iš viso
prisidėti.
Bet pats svarbiausias ir giliausias kalėdinio džiaugsmo pagrindas
yra Kalėdų pergyvenimas tikrąja prasme. Kalėdos yra Kristaus atneš
tojo išganymo prisiminimas ir realus į jį įsijungimas.
Mes minime įvairius gyvenimo įvykius. Bet tai yra tik minėjimas —
mintimi prisiminmas. Realiai juos išgyventi pakartotiniu būdu yra ne
įmanoma. Kalėdinio atpirkimo džiaugsmas yra kitokio pobūdžio. Kris
taus pasaulin atėjimas ir žmogaus atpirkimas Kalėdose prisiminimo
būdu galėtų būti švenčiamas tik tų, kurie yra nutraukę ryšius su re
ligija. Praktikuoją tikintieji Kalėdose Kristaus pasulin atėjimą ne tik
tai mini, bet ir religiškai jį išgyvena. Tai yra, tikintysis, dalyvaudamas
kalėdinėj liturgijoj, savo tikėjimu Dievui atsiveria, garbinimo maldo
mis, ar giesmėmis įsijungia Dievo meilėn ir sakramentine bei sakra
mentaline per liturgiją, gaunama malone su Dievai jungiasi. Ši per li
turgiją gaunamoji malonė yra realus dvasinis su Dievu ryšio užmez
gimas, jei jo neturėjo, arba jo sustiprinimas, jeigu jį jau turėjo- Toks
kalėdinės liturgijos religinis išgyvenimas yra dvasinės realybės atsklei
dimas: žmogaus dvasios su Dievu ryšio atskleidimas. Tai yra daugiau,
negu vaikiškas Kalėdų iliuzijos išgyvenimas, daugiau negu biznio
sumetimais psichologiškas jausminis nusiteikimas ir dar daugiau negu
socialinis humaniškas momentas. Kalėdinio džiaugsmo pats sarbiausias
pagrindas yra religinis išgyvenimas. Tokia pagrindinė Kalėdų prasmė.
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VLIKO TARYBOS POSĖDIS — pirmininkauja
dr. Kajetonas Čeginskas (LFB), sekretoriauja
V. Veikutis (Rytų Lietuvos R. S.).

Laisvės ilgesys ir jos dvelkimas
REORGANIZUOTAS

1964 m. lapkričio 28-29 dienomis New Yorke,
Henry Hudson viešbutyje įvyko Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto Seimo posėdžiai.
Seimo prezidiumą sudarė B. Vitkus, B. Nemickas ir J. Stiklorus.

Seimą pradėjo Kipras Bielinis, Vliko laikinos
valdybos pirmininkas. Pagerbtas prieš metus
mirusio Vliko pirmininko Antano Trimako at
minimas; taip pat atsistojimu pagerbtas nese
niai miręs Lietuvos gen. konsulas New Yorke
J. Budrys. Toliau seimas ėmėsi programoje
numatytų darbų. Priimtas Vliko statutas, ap
svarstyti laisvinimo padėties ir veiklos klausi
mai, be to, priimtas Visiems Lietuviams pa
reiškimo tekstas, vėliau pasiųstas lietuviškiems
laikraščiams ir jų išspausdintas.
Tolimesnėje posėdžių eigoje buvo atstovų, ko
misijų pranešimai, sąmatos bei apyskaitos pa
tiekimas ir patvirtinimas.
Pagal naująjį statutą Vilką sudaro seimas,
taryba ir valdyba. Seimą sudaro nuo kiekvienos
organizacijos įeiną po 3 atstovus, štai jie:
Lietuvių Fronto Bičiulių — dr. K. Čeginskas,
A. Pocius, A. Sabalis;
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VLIKAS

POSĖDŽIAUJA

Lietuvių Krikščionių Darbininkų Sąjungos:
dr. R. šomkaitė, V. Vaitiekūnas, prof. A. Vasaitis;
Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjungos:
A. Kasulaitis, S. Lūšys, dr. K. Šidlauskas;
Lietuvių Tautinio Sąjūdžio: J. Maurukas, dr.
B. Nemickas, J. Sirusas;
Lietuvių Vienybės Sąjūdžio: J. Pažemėnas,
A. Skirius, L. Šimkus;
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio: K. Oželis, ?.
Tamošaitis, L. Virbickas;
Lietuvos Darbo Federacijos: P. Jočys, dr. V.
Šimaitis, dr. A. Skėrys;
Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos: V.
Alksninis, K. Siliūnas, A. šantaras;
Lietuvos Rezistencinės Santarvės: B. Bieliukas, dr. J. Vėbra, H. žemelis;
Lietuvos Socialdemokratų Partijos: K. Bie
linis, J. Pakalka, J. Vilkaitis;
Lietuvos ūkininkų Partijos: V. Banelis, dr.
D. Krivickas, V. Sidzikauskas;
Lietuvos ūkininkų Sąjungos: A. Vaitiekūnas,
V. Vedeckas, prof. B. Vitkus;
Lietuvos Valstiečių Sąjungos: J. Audėnas, J.
Daugėla, Pr. Zunde;
Mažosios Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio:
A. Gudaitis, J. Stiklorienė, J. Stiklorius; ir

Foto V. Maželis
Meeting of the Council of Supreme Lithua
nian Committee of Liberation.

Rytų Lietuvos
Veikutis. Viso 43
Tarybą sudaro
ganizacijos po 1

Rezistencinio Sąjūdžio: V.
atstovai.
15 narių, nuo kiekvienos or
atstovą.

Valdyba išrinkta iš 7 asmenų (renkama 3
metams):

V. Sidzikauskas — pirmininkas, pirmininko
pavaduotojai — S. Lūšys ir dr. B. Nemickas,
protokolų sekr. B. Bieliukas, gen. sekretorius
J. Audėnas, kiti nariai. Valdybos nariai darbo
sritis (gruodžio 9
d. posėdyje) pasiskirstė
taip: vadovavimas valdybai ir tarptautiniai
reikalai — V. Sidzikauskas, finansų reikalai ir
Tautos Fondas — dr. B. Nemickas, Informacijos
reikalai — J. Audėnas, Vliko ekspozitūros (po
litinės, informacinės, finansinės)
laisvajame
pasaulyje — S. Lūšys, padėtis krašte — dr. K.
Čeginskas, laisvės kovų dokumentacija — K.
Bielinis, ir tarptaut. santykiai — B. Bieliukas.

Platesnes apžvalgas padarė J. Audėnas, Vliko
vykd. tarybos pirm. J. Glemža (atsiuntė iš Vo
kietijos, skaitė J. Stiklorius) ir V. Sidzikaus
kas. Kai kuriomis jo mintimis norime pasida
linti ir su LD žurnalo skaitytojais. V. Sidzi
kauskas tarp kitko kalbėjo;
LIETUVIŲ DIENOS, 1964, GRUODIS

"Viltingai

nuteikia

jauniausioji

.... Tarptautines teisės požiūriu Lietuva ir
šiandien tebėra nepriklausoma valstybė, tik jos
suvereninių teisių vykdymas krašte yra sveti
mos galios įsibrovimo padarytas negalimu. . .
Vakariečių politikos dėka yra iki šiol išlaikytas
Lietuvos atstovavimas, tegul ir ribotas, laisva
jame pasaulyje, Lietuvos pasiuntinybė ir Lie
tuvos pasai, Lietuvos nuosavybė svetur ir Lie
tuvos piliečių globa bei lietuvių palikimų tvar
kymas. Tas tarptautinis Lietuvos statusas įga
lina ją kovoje su sovietais stovėti greta vadi
namų satelitinių valstybių, kurių tarptautinė
padėtis yra kiek skirtinga. Mūsų kovai dėl
Lietuvos suvereninių teisių vykdymo atstatymo
tas Lietuvos tarptautinis teisinis statusas yra
dvigubai reikšmingas. Tai yra mūsų laisvės ko
vos labai svarbus ginklas ir sykiu įpareigoji
mas mum tuo ginklu kovoti. Tušti būtų mūsų
žodžiai apie egzilinio kontinuiteto išlaikymą,
jei savo veiksmais mes nerespektuotume Lie
tuvos teisinio statuso, sudarydami Vliko vado
vybę. . .

Tarp sąlygų ir aplinkybių, kurios turi ir tu
rės lemiamo poveikio lietuvių tautos siekimui
ir pastangoms laisvai spręsti savo valstybinį
gyvenimą, du veiksniai yra pagrindiniai: vidi
nis, tariant pačios tautos potencialas, jo panau
dojimas bei vaidmuo ir išorinis, tariant tarp
tautinė raida.
..Vidinio veiksnio požiūriu ligšiolinė įvykių
raida nuteikia veikiau optimistiškai nei pesi
mistiškai. Istorijos dinamika nesustojo ties ge
ležine uždanga. Laisvės ilgesys ir jos dvelki
mas justi net pačioj bolševikų valdomoj Rusi
joj. Ką bekalbėti apie Lietuvą ar kitas paverg
tąsias valstybes, kurių gyventojų atmintyje te
bėra gyva nepriklausomybės ir laisvės tikrovė.
Stalininio teroro sudaryta politinė trauma ir
savotiška tuštuma pamažu nyksta.
Viltingai
nuteikia jauniausioji tautos karta okupuotoj
Lietuvoj, pirmiausia jos kūrybingieji sluogsniai, kurių eilėse vėl ir vėl prasiveržia bodėji
masis “didžiojo brolio” globa ir rusinimo užma
čiomis. Tai yra daugiau nei laisvės pragiedru
liai sovietinės vergijos nesibaigiančią naktį.
Tai yra laisvės priešaušrio žara.

LIETUVIŲ

DIENOS,

1964, GRUODIS

tautos

karta..."

. . Nematau pagrindo nuogąstauti ir dėl ant
rojo veiksnio — tarptautinės raidos. Paskuti
nis perversmas Kremliuje pakartotinai patvir
tina komunistinio pasaulio silpnybes, jo desintegraciją, o sykiu ir vakarietiškojo pasaulio
idėjų bei jėgų persvarą. Neišvengiamai artėja
sovietinio kolonializmo ir sovietinio tautų ka
lėjimo galas.
Neturi mūsų pesimistiškai nu
tekti nė santūrėjantieji šio krašto vyriausybės
pareiškimai ar didžiosios jos spaudos “tylos
sąmokslas” prieš Lietuvą ir kitas sovietų pa
vergtąsias valstybes. Jie yra greičiau politinės
taktikos nei politinės esmės išraiška.
Nepriklausomybės tarpsnio poveikis aiškiai
juntamas ir laisvųjų valstybių kanceliarijose,
šiandien, ne taip kaip buvo Lietuvos valstybei
atsikuriant, nereikia įrodinėti, kad lietuvių tau
ta yra gyva, kultūringa, politiškai subrendusi
ir turi teisę pati tvarkyti savo valstybinį gy
venimą. Lankydamasis valstybių sostinėse be
veik visuose žemynuose, radau visišką suprati
mą ir pritarimą mūsų politiniams siekimams.
Išgirstu tik vieną ir tą patį klausimą: “Kaip
dabartinėse tarptautinėse sąlygose tai įvykdy
ti?” Greta vyksta ir naujai susikuriančių Afri
kos ir Azijos valstybių praregėjimas, sovietinio
imperializmo ir kolonializmo, ypač Baltijos
valstybėse, supratimas........ Lietuvos padėties
supratimas ir jos nepriklausomybės atstatymo
klausimas yra šiandien gyvas ir Londone, ir
Paryžiuje, ir Bonnoje, ir Romoje, ir Skandina
vijos valstybėse.

.. Turime surasti būdų lietuvius pavergtoje
tėvynėje politiškai įtaigoti ir jiems padėti susi
daryti laisvos Lietuvos ateities viziją. Lietu
vos, atsipalaidavusios nuo Rusijos ir demokra
tiškai tvarkančios savo gyvenimą laisvėje apsi
jungusioje Europoje. Reikia, kad okupuotos tė
vynės lietuviai atsikratytų mitu, jog kolonialinės sovietų imperijos galia yra neįveikiama ir
kad pavergimo pančiai nesutraukomi amžiais.
Reikia, kad jie ugdytų savo vaikuose tautinės
savigarbos ir tautinio atsparumo dorybes. Tuo
būdu prieš mus visus savo sudėtingumu, šakotumu ir opumu atsistoja dialogo su paverg
taisiais lietuviais klausimas.
Pati viena lietuvių tauta yra per silpna su

traukyti imperialistinio ir galingo kaimyno jai
uždėtus pančius. Todėl jos akys ir viltys nuo
lat kreipiamos į tarptautinę sceną. Ne mūsų
galioje yra pakeisti didžiųjų valstybių politika,
bet pareiga yra suprasti tarptautinių įvykių
raidą, laiku į ją įsiterpti ir ją išnaudoti mūsų
siekimam įgyvendinti. Mes turime palikyti nuo
lat gyvą tarptautinėje plotmėje Lietuvos lais
ves bylą..........
Rusijos pavergtųjų valstybių dekolonizacijai
gerą progą Vakarams suteikia Jungtinės Tau
tos. Juk ir buv. D. Britanijos premjeras Sir
Douglas Home yra pareiškęs iš Jungtinių Tau
tų Generalinės Asamblėjos tribūnos, kad pačios
vėliausios Rusijos kolonijos yra Lietuva, Lat
vija ir Estija.
Tarptautinių žmogaus Teisių
Lyga yra iškėlusi sovietų kolonializmo Baltijos
valstybėse klausimą vadinamoj 24 — Dekoloni
zacijos — Komisijoj. Yra tikrai džiugu, kad
Tarptautinė žmogaus Teisių Lyga yra nutarusi
JT Gen. Asamblėjos 19-tai sesijai prasidedant,
tą savo žygį pakartoti.
Pagaliau savo š. m. rugsėjo 21 d. laiške J. T.
Generaliniam Sekretoriui Sovietų Rusijos užsie
nio Reikalų ministeris Gromyko rašo: “Reika
lavimai, susiję su tos ar kitos tautos išlaisvini
mu iš kolonialinio jungo ir svetimųjų okupaci
jos, ar tokio išlaisvinimo baigimas, yra nea
bejotinai teisingi ir turi būti patenkinti, nes
to reikalauja visų tautų teisė į laisvę ir ne
priklausomybę, tarp kitko proklamuota ir Jung
tinių Tautų Deklaracijoje Kolonialiniams Kraš
tams ir Tautoms Nepriklausomybei laiduoti.”
Mūsų pareiga įtaigoti Vakarų vyriausybes pa
reikalauti iš Kremliaus valdovų vykdyti tai, ką
jie patys siūlo. Vakarai turi gerą progą pa
veikti Jungtines Tautas, kad šios paragintų So
vietų Sąjungą Gromyko peršamus principus
įgyvendinti sovietinėje imperijoje ir grąžinti
laisvę Lietuvai.

VLIKO VALDYBA — dr. B. Nemickaą, K. Bie
linis, V. Sidzikauskas — pirmininkas, J. Audė
nas — vicepirm., St. Lūšys — vicepirm., K.
Čeginskas.
Foto V. Maželis

Members of the Supreme Lithuanian Commit
tee of Liberation.
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KIENO ŠEŠĖLIS BE GALVOS
Šis tas iš Kalėdų švenčių papročių Lietuvoje
Antanas Mažiulis, So. Boston, Mass.
Kalėdų šventes lietuviai pradeda
Kūčiomis ir baigia Trimis Karaliais
nors papročių gausa susitelkia dau
giausia ties pačiomis Kūčiomis ir
Kalėdomis, iš dalies ir Naujųjų Me
tų išvakarėse; kitos tarpušvenčio
dienos tėra pusiaušvenčiai, nes jo
mis draudžiama dirbti sunkūs dar
bai, kuriuos dirbant neklaužadas
ištiksią
visokios
nesėkmės
ir
nelaimės. Visi šio Kalėdų švenčių
tarpsnio papročiai ir senieji tikėji
mai liudija dažnai senus lietuvių
žiemos meto papročius, sumišusius
su krikščioniškaisiais.

Kūčios. Jau anksti rytą sukyla vi
sa šeima ir ruošiasi šventėms. Vy
rai nebedirba visos eilės darbų, tik
būtinuosius su švenčių meto ruoša
susijusius, pvz. senųjų XIX a. galo
dar žmonių įsitikinimu negalima tą
dieną javų malti, nes Perkūnas va
saros metu sudeginsiąs trobesius,
arba vėjai nuardys stogus; negali
ma važiuoti į mišką malkų kirsti,
nes atsitiksiančios nelaimės, vasa
ros metu gyvulius vilkai pulsią ir
taip toliau. Todėl kūčių dieną vyrai
teparuošia gyvuliams pašarą šven
tėms ir triūsiasi sodyboje. Daug kur
buvo įprasta šios dienos rytą pa
siskersti kiaulę, kad Kalėdos būtų
atšvęstos skerstuvėmis, nors kitose
vietose Kalėdoms kiaulę skersdavo
viena ar dviems dienoms anksčiau.
Moterys paprastai šį rytą triūsėsi
virtuvėje; švarinosi ir kepė valgius
šiam vakarui bei Kalėdoms. Be
įprastinių visos eilės ragaišių (py
ragų), skirtų Kalėdoms (juos kepė
su kiaušiniais, sviestu ir gausiais
prieskoniais), kepė dar atskirai
įvairius pasninkinius pyragus su
aguonomis, kanapėmis ir panašiai.
Taip pat kūčių rytą kepė iš tešlos,
suminkytos su aguonomis, supiltos
aguonų pienu, p a r p e 1 i u k u s,
arba šližikus, virė medaus ar kitą
saldų miešimą; šį rytą virė ne
grėstus kviečių grūdus, o kiti 12
grūdų rūšių mišinį, ir vadino jį gū
dų kilmės žodžiu “kūčia”, kuris vė
liau išplėstas ir visai dienai bei va
karo valgiams pavadinti.
Kūčios dieną tevalgydavo tik ry
tą ir tik vieną kartą, paprastai avižienį raugtienį (kisielių), virtus
kviečius su gira, rečiau su mieši
mu įkartais kopūstų sriubą su grybais, uždarytą dar sėmemi aliejumi,
bandutes iškeptas aliejuje ir pn.,
o vaikai dar gaudavo ir po saują
kitą gerai džiovintų parpeliukų.
šiaurės ir rytų Lietuvoje, būtent
pirčių srityje, buvo įprasta kūčių
dieną anksti pakurti pirtį, kad dar
vyrai iš jos sugrįžtų su diena, o
moterys — su pritema (apie 4 vai.).
Po pirties vietomis vyrai aprišdavo
sodo vaisingus medžius šiaudų
grįžtėmis; jas po kūčių valgio, kar
tais prietemos metu, suvilgydavo
miešimu, kad ateinančiais metais
daug vaisių būtų. Bitininkai eidavo
pažadinti bičių, kartais uždėdavo ir
rankšluostį ant avilio, kad medingi
ir gausūs spiečiais metai būtų. Jei
kūčių dieną sninga, buvo džiaugia
masi, kad šie metai (vasarą) bus
labai derlingi, didžios naudos, o šv.
Jonas lietingas.
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Kūčių vakarienę ruošia ir sėda
valgyti jau gerai vakaruose. Užskleidžia smulkiu šienu stalą, už
dengia balta staltiese ir viduryje
stalo paguldo kryželį, padeda “Die
vo pyragus” (plotekeles), sudeda
visus šaltus valgius, šį vakarą daug
kur verda žuvį ir tik ją vieną tepa
teikia karštu valgiu, kitur dar šiltą
alų, arbatą. Vienur prieš susėdant
kūčioms, kitur jau prie stalo, visa
šeima meldžiasi už savo mirusiuo
sius, klajojančias vėles ir visokius
paklydėlius kelyje. Paprastai atgieda dar “Eik, Adomai, iš rojaus, pa
žink vargą artojaus...”, — tai vie
nintelė kūčių vakaro šventa giesmė,
nes visos senosios adventinės gies
mės apie briedį ar joms panašios su
“kalėdos” priedainiu nebegiedamos
šį vakarą. Tos adventinės giesmės
yra nekrikščioniškos kilmės. Taip
pat daugelyje šeimų įprasta atskai
tyti Saldžiausiojo Jėzaus vardo lita
niją, priedu sukalbėti dar 7 poterius
už šių namų, t. y. giminės ir čia gy
venusiųjų vėles. Už stalo paprastai
sėda įprastine tvarka, nors vadina
moje krikštasuolėje, už stalo kampe,
sodina vyriausiąjį šeimos narį, ne
būtinai šeimininką, kartais svetį ir
pn. Jei kuris šeimos narys išvykęs,
miręs nuo praėjusių kūčių, tai jo
vieta prie stalo lieka tuščia, jam pa
dedama tuščia lėkštelė. Plotkeles,
kurios tėra išlikusios Lietuvoje ir
Lenkijoje, pradada dalinti ir lauž
ti šeimininkas ir vyresnysis šeimos
narys, ir su juo laužia kiekvienas
šeimos narys, o paskui kiti tarpu
savyje. šis plotkelių laužymas yra
labai senas iš krikščionių a gap ė s
išlikęs paprotys. Po plotkelių, vieto
mis dar kartą pabučiavę kryželį,
valgo įvairius kūčių valgius, kurių
turį būti nemažiau dvylikos. Valgo
šiltą žuvį, įvairiai paruoštą silkę,
raugtienį arba spanguolinę, parpeliukus supiltus medaus ar kitu mie
šimu, kartais dar aguonų pienu, šal
tus kviečius, supiltus miešimu, geria
alų su medumi ir t. t.
Po kūčių valgių pradeda ateities
spėjimus. Jaunimas bėga į lauką
ir klausosi, iš kur šunes loja, nes iš
ten atvažiuos piršliai, ten reikės
kitais metais būti; sugriebia glėbį
malkų ir vėliau suskaičiuoja — po
ra, tai ištekės, ves; skaito vestu
vėms spėti suglebtus tvoros mietus;
šeimininkas dukterų ir kitų mergi
nų vėto batukus, nes kurios pirma
iškris, toji ištekės. Taip pat vaka
rienės metu trauko iš po staltiesės
šieną — kurio ilgesnis, tas ilgiau
gyvens; o didis nerimas suspaudžia,
jei pamato kurio šešėlį be galvos
— tas mirsiąs.
Jaunimo būdavo spėjama ir pra
mogaujama iki gerų išnakčių, o
tuo metu daug kur moterys paruoš
davo šiltus mėsos valgius ir val
gydavo apie 2-3 valandą nakties.
Vieni prieš tuos naktipiečius būti
nai nueidavo nors trumpai prigulti,
kiti — iš šio papročio išsilenkti
ėmė. Išeidami gulti laikėsi papro
čio, kad galėtų sugrįžti į namus mi
rusiųjų vėlės, čia sušiltų ir paval
gytų, todėl kūčių stalo visai nenuimdavo, o pirkias stengėsi vėlės pa
kūrenti kuo šilčiausia. Tačiau šis

paprotys jau XIX a. gale ėmė nykti,
nes vėlių sugrįžimu jau pradėta ne
betikėti.
Kūčių vakare XIX a. gale eglu
tės nedegdavo, nes šis paprotys
lietuviams tuo metu dar buvo neži
nomas; nė Mažosios Lietuvos lie
tuviai dar XIX a. nepažinojo Kalė
dų eglutės — tai įsakmiai pabrėžia
A. Zweck’as, tuo metu rašęs apie
lietuvių kalėdinius papročius. Ka
lėdų eglutės paprotys XIX a. ant
roje pusėje tebuvo pažįstamas vien
tik Lietuvos dvarams ir miestams.
Į lietuvių kaimą šį paprotį perkėlė
kai kurių dvarų savininkai, ėmę
ruošti Kalėdų eglutes savo darbi
ninkų vaikams, ypač slaptų lietuvių
mokyklų vaikams (Tai yra pavaiz
davę savo raštuose Šatrijos Ragana,
J. Juškytė, VI. Putvys ir kt.). Tuo
metu šias Kalėdų eglutes puošdavo
be įvairių šiaudinukų ir margaspal
vių popierėlių dar saldainiais ir
obuoliais, o saldainius vaikams da
lindavo Kalėdų senelis. Tokias eglu
tes darbininkų vaikams nebūtinai
ruošdavo kūčių dieną, o dažnai per
Kalėdas ar net po jų. Plačiau eglu
tės paprotys kaimą pasiekė jau po
1905 metų, kai Saulės draugija, vė
liau Ryto ir žiburio, įsteigė pirmą
sias lietuvių kalba savo privačias
mokyklas; tada eglutė buvo ruošia
ma vaikams kiekvienais metais tarp
Kalėdų ir Trijų Karalių. Pačią eg
lutę puošdavo mokiniai su mokyto
ju, paruošdavo trumpą kalėdinį vai
dinimą, deklamuodavo, dainuodavo
ir t. t., o Kalėdų senelis atnešdavo
dovanų.
Po 1918 metų eglutės paprotys
tapo visuotinas visose lietuvių pra
džios mokyklose, o atskiros šeimos
pradėjo uždegti eglutes ir kūčių va
karą savo vaikams; dabar eglutės
imta puošti ir pirktais papuošalais,
dirbtiniu “sniegu” ir 1.1.

Kalėdos. Sukildavo nakties metu,
suvalgydavo pirmus pusryčius, kur
vyravo mėsos patiekalai: dešros,
kumpis, na, ir skerstuvinė kiaulės
galva, kurios valgymą dažnai atidėdavo pietums, šiems pusryčiams
buvo nuimami visi kūčių valgiai, o
šienas nunešamas gyvuliams ir
jiems padalinamas, kad ir jie turėtų
“kūčias”. šiuo nekrikščionišku pa
pročiu, tikriau nekrikščioniška žmo
gaus ir gyvulio ryšine samprata,
lietuvis gerokai išsiskiria nuo kitų
kaimynų, nes šią šventąją naktį ne
tik gyvuliai visi kalba, bet jie esą
ir žmogui artimi, todėl ir jie turį
džiaugtis Kristaus gimimu kaip ir
žmonės, nes ir gyvuliams dabar esą
linksmiau ir geriau, aiškina vienas
kitas senesnis lietuvis.
Pavalgę pusryius visi išskubėda
vo į bažnyčią Bernelio mišioms. Pir
mosios mišios XIX a. gale tebebuvo
dar tikros vaikų, arba bernelių mi
šios. Kiekvienas vaikas per šias
mišias grodavo savo išmone lumzde
liais ir kitomis vaikiškomis muzikos
priemonėmis. Todėl nuo vaikų mu
zikos ir jų giesmių siūbuote siū
buodavo visa bažnyčia, visa iš seno
ruošiama prakartėlė, o seniau, dar
iš jėzuitų teatro, vietomis buvo iš
likęs ir trumpas kalėdinis vaidini
mas, kuriame dalyvaudavo giesmė
mis ir birbynėmis visi vaikai. Suau
gusieji per šias mišias mėgdavę
mušti būgnus, šaudyti ir sprogdinti
retos beržo trinkas, pripiltas para
ko ir panašiai.
Į namus visi grįždavo iš bažny

čios lenktyniuodami, nes kas pir
mas pasieks namus, tas ir visus
darbus pirmas baigsiąs. Namuose
kalėdinis pietų stalas kaime buvo
pertekęs dešromis, kumpiais ir mė
sa. Pradėdavo šios dienos pietus,
atgiedoję prie stalo “Sveikas, Jėzau
mažiausias...” (Salve Jesu parvule
vertimas) ir kitas kalėdines gies
mes. Pirmiausia valgydavo kiaulės
galvą, kurią dalindavo dažniau šei
mininkas, ypač smegenis (palygin
tina su šiaurės kraštų lokio šventės
vaišėmis), kurių turėjo gauti visi
šeimos nariai. Jei buvo verdamas
kur šiupinys, tai jį puošdavo kiau
lės uodega, šie skerstuviniai papro
čiai, atrodo, nepriklauso tiesiogiai
Kalėdoms, bet pridurti prie jų, nes
seniau su Kalėdomis sutapdavo ir
vienos skerstuvės.
Pirmą Kalėdų dieną seniau nesisvečiuodavo, buvo laikoma gerų pa
pročių pažeidimu, nes ši diena pri
klauso šeimai. Antrą Kalėdų
dieną per kaimą siausdavo vaikai,
jie lankydavo kaimynus pavieniui
ir būriais, paprastai Kalėdų senio
vedami. Užsukdavo į kiekvienus na
mus, pagiedodavo kalėdinę giesmę
ir apdovanoti bei pavaišinti lanky
davo kitus namus. Jaunimas šį va
karą tesirinkdavo į kieno nors pir
kią ir žaisdavo įvairius žaidimus,
persirengę vaidindavo Kalėdas ir
t. t. Ypač mėgo žaisti malūną,
krimsti riestainį, grūsti ir malti pi
pirus, degti ožką ir 1.1. Rytų Lie
tuvoje šį vakarą jaunimas tebegiedojo ir žaidė adventinius žaidimus,
nes šokti iki Trijų Karalių buvo
draudžiama.
Trečioji Kalėdų diena buvo vėlių
diena. Lankydavo kapines ir mels
davosi. Vakare kartais už kaimo vy
rai, siekdami gero derliaus ir svei
katos, užkasdavo kiaulės galvos,
kumpio kaulus; tai savotiška žemei
auka, jos liekana.

Tarpušvenčiai. Nuo Kalėdų iki
pat Trijų Karalių buvo pusiau dar
bo dienos: pažerdavo tik gyvulius,
bet vengė didesnių darbų, nes pvz.
pradėjus javus kulti, ateis naminis
ir sukuls su Vaidenu visus javus su
grūdais ir šiaudais į niekus; pradė
jus verpti, gali Perkūnas negailėti
namų, avinukai kvaituliu suksis ir
1.1. Jei šiuo metu dirbsi, prisišauksi
piktas raganas ir turėsi daug ne
malonumų. Todėl šį metą jaunimas
lankė savo kaimo ir svetimų kai
mų kiemus, seniau būtinai persi
rengęs žydais, išvirkščiais kaili
niais, kaukėti ir 1.1. Ypač gausūs
persirengėliai būdavo Naujųjų Me
tų išvakarėse, per taip vadinamas
k ū č e 1 e s, kuriose būdavo iš da
lies pakartojami kūčių valgiai ir
laimės spėjimai. Tačiau šį vakarą
daug kur būdavo jaunimo persiren
gėliai ir vaidinimai, kurie neturė
jo rašytinio teksto, bet sušnekami
pačių pavargėlių. Ypač toki persi
rengėliai linko erzinti merginas,
derliaus ir linų naudai vilkdavo
trinkas (blukius), dažnai savo apei
ginėmis bylomis pralenkdami ir
vestuvines
(vaisos siekiančias)
blevyzgas. Todėl jau XIX a. galan
šiuos persirengėlius, blukininkus ir
kt. smarkiai ėmė barti kunigai ir,
palyginti, greitu laiku išnaikino.

Kai kurios išvados. Lietuvių kalė
dinių papročių grandyje dar gana
gausu senųjų nekrikščioniškų paPabaiga nukelta į 13 p.
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^Aleksis Ttynnit
VAKARĖJANT

Dangus — vėjo blaškoma staltiesė — šnara pageltusiuos medžiuos,
O dabesys, slenką iš lėto,
Kas žingsnis kartoja: nutilusios lūpos uždarė
Žodžius, kad daugiau nepridėtum.
Artėdamas vakaras dreba- O kas gi ten mirga už rūko?
O kas ten, anapus rudens ir žiemos?
Liepsna tavo sielos žvakės tenedreba vėjuj:
Tu nešk ją be baimės, ramus.

Gyvent paskubėki, greitai paklausk ir tuojau atsakyki- Jau supo
Ir prosenius tavo trapus laikinumas.
Štai vakaras jau pasitinka tave... Jūra lenkiasi maldai, ir bangos
Tau ištaria “Amen” tartum pro dūmus.
(Vertė J. ir B.)
1936

LIETUVOS KRYŽIAI

Dievui Artistui, —
rankos jam skaudžiai prikaltos, —
Lietuva, meldžias
kryžiai po lygumas baltas.
Degančios gėlės
kryžių apipina veidą.
Sveikint gegužiui
jos iš dangaus nusileido.
Debesys vysta
grožy, kurs tirpdamas dingoSutemos glosto
kryžių paveikslą skausmingą.

Temstant giedrėja
sielvartas bent valandėlei.
Kojose kryžių
spindi šviesa ir šešėliai.
Kojose kryžių
dėmės auksinės palieka.
Nuolankiai slėpki
skausmą savy ir tylėki.

Estų poetas ir meno kritikas Aleksis Rannit

A. Rannit — noted Estonian poet and art critic (More—p.23)

NIDA

PĖDSAKAI

Vėliai
į tolimo
debesio
pieną

sutirpsta

Aišku, regiu pirmą kartą,
Bet nujautimai tikri: —
Kūnu esi liuterionė,
Sielą pagonės turi!

burė.

Vėliai
pavargusios

akys
šiandieną
be pykčio

žiūri.

Vėliai

melsvi
ir tokie
nekalti

dangaus
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Man tavo akys kaip jūra,
Man jos taip kvepia kažkuo.
Ak, tai druska, tai vėl duona —
Kvepia tai marių vanduo!

Tai ta pati, rodos, jūra.
Tu ryt jos balso klausai, —
Balso geismų ir troškimų,
Einančių smėlio krantais.

(Vertė H. R.)
Aleksis Rannit, kuriam š. m. spalio 14 suėjo
50 metų, gimęs Estijoj, yra estų poetas ir
meno istorikas. Nuo 1985 m. jis pradėjo do
mėtis lietuvių literatūra ir davė daugelį poe
zijos bei dramos vertimų. 1940 m. persikėlė
gyventi į Kauną, kur vedė operos solistę
Gražiną Matulaitytę ir tapo nuolatiniu lietu
vių kultūros gyvenimo bičiuliu. Jis pirmas
po II pas. karo tarptautiniam forume iškėlė
M. K. Čiurlionio vardą, ieškodamas jam vie
tos moderniojo meno istorijoj — apie tai ra
šė spaudoje, skaitė paskaitas, išleido studiją.
Be to, jis parašė eilę studijų apie V. K. Jony
no, V. Kasiulio ir kt dailininkų kūrybą, šiuo
metu plačiai propagavo K. Donelaičio vardą
ir kūrybą (žiūr. šio LD nr. 22-3 psl.).
A. R. yra išleidęs penketą poezijos knygų;
jo poezijos versta į daugelį kalbų. Poezijoje
R. yra subtilus estetas, apdainuojąs meną,
jūrą, moteris, meilę, ir gyvenimo grožį.

Šalčio ir vėjų nuskaidrinta
Saulė išbėgo skliautu.
Tu ateini į kavinę
Ten susitikt su kitu.

arimai

kuproti.

Blogis

nugrimzdo
staiga
praeity,
ir jo

nebereik
nešioti.

Vėliai, surikus džiugiai, susilieja
širdis su saule šį rytą.
Ir tyliai spindi smiltynai tavieji,
Nida.
(Vertė H. R.)

(Vienąkart liūdesio dieną,
Pilną biauriausių kančių —
Vėjai gaivins iš tenai, kur paliko, —
Pėdsakai tavo ant kranto smilčių)
Daugel dienų vys tą dieną.
Meilės. Kaprizų. Žiedų.
Vandens. Miškai. Erdvių dryžiai.
Mylios sapnų ir vaizdų.
Tau vien tos dienos priklauso,
Niekam gi tavo jausmai.
Ir į mane tavo siela
Lekia kaip liūties lašai.
Spėjau tave aš pažinti.
Tartumei vakaro aukso slėny, —
Mano eilėraščiai nykūs
Tavo ugnies kupini.
(Vertė Stasys Santvaras)
Q

Tada per pačius šalčius, Naujųjų
Metų dieną, sušvito ten žvaigždele
— gimė Kristijonas Donelaitis-Donalitius, amžininkas imperatorienės
Marijos Teresės, Emanuelio Kanto
ir dviejų prašmatniausių karalie
nių: Kotrynos Antrosios ir Marijos
Antuanetės.
Jau suėjo du šimtai penkios de
šimtys metų nuo tos dienos, kai di
dysis mūsų poetas išvydo pasaulį,
ten Lazdynėlių kaime. Maždaug du
šimtai metų nuo kūrybinio pražydimo.
Ak, kiek amstrotų, dumčių ir Šul
cų, žandarų ir nacių numirė ten per
du šimtus metų! Apie šitą mistišką
tikrovę Pričkus Enskiui kalbėjo, o
Seimas ramino. Vienas poeto žodis
teišliko skurdui ir nuodėmei liudyti
lietuviškojo kraujo ir prakaito prisisunkusioj žemėj.

T. Kulakausko piešinys
KRISTIJONAS DONELAITIS

KRISTIJONAS DONELAITIS
1714 — 1780 — 1964
PR. DOM. GIRDŽIUS, Montreal, Canada

ŽMOGAUS, POETO IR LAIKO CHARAKTERISTIKA — ISTORINIŲ
ĮVYKIŲ METMENYS — KŪRYBOS IR AMŽIŲ ATAUDAI — VYŽOTŲ
B AN DDŽI AU N I N K Ų DIENOS — VALDOVŲ IRONIŠKOS PAMAIVOS —
LIETUVOS IR LENKIJOS PADALINIMO ŠAUKSMAI — ROMINTOS
GIRIŲ RAMUMA

Tada dar tebebuvo Didžioji Lietu
vos Kunigaikštystė. Prie Lenkijos
prijungtą, visai nusilpusią ir mer
dinčią, ją valdė Augustas Antrasis
iš Saksonijos, o rusų kunigaikštis
Dolgorukis, Petro Didžiojo malonin
gas tarnas, maišė savo miklia ran
kele ir drumstam vandeny supirki
nėjo Lietuvos dvaruose bajorų sie
las, gyvas ir mirusias.
šiurpiai šaltos ir drėgnos tada
buvo žiemos Rytprūsiuose, ten, kur
Prėglius, susėmęs durpynų vande
nis, ritosi į Baltiją. Ten Pričkus,
padorus Šulcas, ketvergį kumelį ap
žergęs, varė mūsų tėvus dergiant
vežti pono javus į Karaliaučių. Per
didžiausius šalčius piktadarių vil
kų išsižiojusios rujos tralaluodamos
parmušdavo ir ketvergį kumelį, su
draskydavo ir paršingą kiaulę. Brie
džiui ėmė darytis ankšta Romintoj.
Jis pirmą kartą išgirdo šautuvo
trenksmą iš
karaliaus Fridricho
dvarų.

10

damas. ištisi lietuviški kaimai iškri
to, nei lapai, kad paskui būtų vie
tos ir praktiškam vokiečiui, ir sto
ram šveicarui, ir išdykusiam pran
cūzui.
Tai dėlto mažas Kriziukas augo
Dievo baimėje ir susimąstyme. Ant
ūkininko stalo ir naktį gulėjo padė
ta šventa biblija. O kai Fridrichas
Wilhelmas Pirmasis ėmėsi kariškai

šis K. Donelaičio portretas nupieš
tas šio šimtmečio pradžioje pagal
Tolminkiemio senų žmonių pasako
jimus ir atitinkąs tikrų D. išvaizdą,
— rašoma L. Ev.-Liuteronų laikraš
tyje “Kelias”, nr. 2, 1962.

Lazdynėlių kaimas buvo Gumbi
nės apskrityje, Žirgupėnų parapi
joj.Tuose juodžemio plotuose pirma
sis didžiojo naujagimio pravirkimas
dar nebuvo sutrikdytas spiegiančio
garvežio ir autostradų kakofonijos.
Pro ten tekėjo Pisos upelis, toliau
Įsra ir Alna, Prėgliaus didieji inta
kai. Tolminkiemis, Darkiemis, žydkiemis, Juodlaukis tebebuvo gyvi
liudininkai mūsų tėvų kalbos, o ten
dar toliau, Į pietvakarius, už Prėg
liaus gulėjo po žeme amžinoj ramy
bėj tūkstančiai mūsų brolių prūsų
ir geležimi apsikausčiusių riterių,
sprendusių žiauriose Žalgirio kau
tynėse Rytų ir Vakarų likimą.
Po 1709 metų ištikusio maro, da
bar ten tuščiuose laukuose vos bė
džius gyvulėlis nupuvusia uodega
rėplinėjo, vos vieną ragą bepaneš-

TOLMINKIEMIO IR APYLINKIŲ ŽEMĖLAPIS, žirgupėnai. Gumbinės
apskr. žirgupėnų parap. buvo Lazdynėlių kaimas, kuriame D. gimė. Kara
liaučius. čia D. lankė universitetą. Stalupėnai, čia D. buvo paskirtas mu
zikos mokytoju ir choro vedėju. Tolminkiemis (apie 20 klm. nuo Gumbinės
ir tiek pat nuo Lazdynėlių). Parapija, kurioje D. klebonavo ir kunigavo 37
metus. Valterkiemis. čia klebonu buvo Kempfeiris; su juo ir su Kilgių mo
kytoju poetas dragaudamasis surengdavo tikrus literatūros ir muzikos va
karus. Išdagiai. čia klebonavo Hochfeldas, kuris. nusirašė “Metus”.
Okupuotoje Lietuvoje Donelaitis minimas, neva gerbiamas, jo kūryba
luošinama, bet jo lietuviškieji minėtojai, nuvykę į poeto gimtinę, neberanda
nė vieno lietuviško vietovės vardo. Rusai kolonizatoriai viską iš šaknų
išrovė. Gumbinė dabar Gusev, žirgupėnai Podgorovki, Tolminkiemis IIjinskoje, o Romintos giria — Krasnolesje! Paminklinį akmenį (kodėl tik
akmenį?) kolonizatorių tarnai, kaip rašo jų spauda, “iškilmingai atidengė
“Kaliningrado (Karaliaučiaus) srities Nesterovo (Stalupėnų) rajono
gyvenvietėje čystyje Prudy (Lazdynėliuose?)”.
Ne, gerbiamieji, Donelaitis, gyveno Tolminkiemyje, o jūs jį norit palai
doti čystyje Prudy. Bet to nebus. Pasilaidosit patys, priteršdami tuos
švarius istorinius vandenis. Bet atėję metai išvalys nuo rusų ir nuo jūsų!
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KRISTIJONO
DONELAIČIO
sukaktuvinio vakaro, kurį pavasarį
surengė Pedagoginis Lituanistikos
Institutas, raštų parodos dalis.
VIRŠUJ (šone)
matyti vitrinos dalis, su D. rank
raščių nuotraukomis, apačioje —
Donelaičio metų iliustruotas leidi
nys, kurį parengė J. Ambrazevičius,
išleido švietimo Ministerija, ilius
travo medžio raižiniais dail. V. K.
Jonynas, šis leidinys Vokietijoje pa
kartotas. Okupuotoje Lietuvoje ru
sai, išleisdami “Metus”, panaudojo
irgi V. Jonyno iliustracijas, tik dai
lininko parašą nuskuto; vėliau jie
“Metams” iliustracijas padarė V.
kūnas.
Jurkūnas.
ŽEMAI: Antra D. raštų parodos
detatlė — Kairėje Vydūno veikalas
apie Donelaitį (“Gyvenimas Prūsų
Lietuvoje apie 1770 m., kaip jį vaiz
davo Kristijonas Donelaitis”); vir
šuj — Vydūno nuotrauka. Ant kito
stalo — Fr. Tetznerio eilėraščio, pa
rašyto (1896)
Donelaičio garbei,
vertimas ^Linksmai giedojims bal
do...), šalia — to eilėraščio vertėjo
J. Zauerveino foto, už jos — Done
laičio vokiškas eilėr.
(Unschuldsei mein ganzes Leben...) su jo ver
timu.
Foto V. Noreika

Kristijono Donelaičio raštų parodos
vitrinos šonas: matyti — Tolmin
kiemio apylinkių žemėlapio dalis,
senieji Karaliaučiaus universiteto
(kurį lankė Donelaitis) rūmai, Tol
minkiemio klebonijos sodyba. (Prie
vitrinos Fed. Instituto stud. Kristi
na Grabauskaitė ir Birutė Balčiauskaitė).
Foto J. Grabauskas

Scenes from the exhibition of
works by K. Donelaitis, commemo
rating the 250th anniversary of
birth.

ir
ekonomiškai
tvirtinti
kraštą,
siųsdamas čion kolonistus, dažno
raudonų plytų tvarto sienoje pavieškely galėjai skaityti išmintingus
senovės poeto žodžius graikiškai
ir vokiškai: “Išminties pradžia lai
kyk Dievo baimę”.

Tai buvo naudinga karaliui ir
praktiška aspirantui piliečiui pra
mokti vokiškai. Tąjį karalių žmo
nės vadino Karalium Seržantu.
Nevadino savęs nė bajoru jauna
sis Kristijonas, nors jo tėvas buvo
ne baudžiauninkas, o laisvas pasitu
rįs ūkininkas. Vis paklusnus, vis nu
sižeminęs busimasis poetas ruošėsi
Viešpaties tarnybai.

Kai Augusto Antrojo Lietuvoje
įnirtę bajorai akrdais kapojosi kon
federacijose dėl savo prestižo ir
teisių, vos kelios mylios į Vakarus
nuo Kybartų grėsė kraštui sudirbtuvinimas ir žmogaus suamatinimas. Kad autams, mazgotėms bei
padurkams niekad netrūktų, nenau
dėlės pačos ne vyrų, o šaltyšių bu
vo raginamos austi ir baltinti. Su
doroti riešutus ir grybus. Kaip kolonistės vokietės kad daro. Iš dar
bo ir mėšlo čia laukė palaimos.
Tai tada Lazdynėliuose augo sep
tyni nagingi nagingo tėvo vaikai;
mokėjo padirbti laikrodžius, baro
metrus ir pianinus. Vienas iš jų,
Kristijonas, išmoko gerai graikiš
kai ir lotyniškai, tapdamas vėliau
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kunigu. Jis skambino savo paties
padarytu pianinu, bet nesuamatėjo
pagal Vakarų madą. Ir nesuvokietėjo.
Karų ir marų baimė praėjo, tik
nepraėjo vargas.
Kai savo skais
čiausioj jaunystėj ištekėjusi Marija
Teresė buvo paskelbta Vengrijos ir
Bohemijos karaliene ir Vokietijos
imperatoriene, anksti netekęs suma
naus tėvo, našlaitis Kristijonas at
vyksta į didelį miestą Prėgliaus žio
tyse. Ne garsonų kavinėn, nei šalt
kalvių dirbtuvėn. Našlaitis ir betur
tis, misdamas Karaliaučiaus kated
ros pauperiume, gal kitus aptarnau
damas, tas dvasios aristokratas iš
drįsta siekti klasikinės filologijos,
kad su mokytais rabinais galėtų
ginčytis. Gerai išmokęs lotynų, grai
kų ir hebrajų kalbų, mokėjo dar
vokiškai ir a la mode prancūziškai,
kad pažintų Fridricho Didžiojo fa
voritą ir svečią, prancūzų Voltaire.
O kai šiuodu prie Berlyno Sans
Souci pily rydami varles ir austres,
juokėsi iš lietuviško drimelio būro,
poetui susopo širdį. Dievobaimin
gam Seimui geriau, kad toks prancūzpalaikis, kuris be poterių ėsda
mas varles bei rūpužes, pamiršta
Dievą, “kad toks išdykėlis tik sau
są plutą nukąstų”.

Tada Kristijonas, dėl maisto sto
kos ir sunkaus darbo kartais nualpdamas Albertinos Kolegijoj, be teo-
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logijos užsispyrė mokytis lietuvių
rašomosios kalbos ir istorinės gra
matikos. Mokėdamas kelias gražiau
sias kalbas, pačia gražiausia ir tur
tingiausia jis rado savo tėvų ir pro
senelių kalbą. Tik tokiam utėliui
Milkui rūpėjo vapėti vokiškai, kai
jau
pramokęs
penkias
Bleberio
kiaules suskaityti, stojo ponui batų
valyti. Dar nebuvo gimęs Franz
Boppas, indoeuropiečių prokalbės
tyrinėtojas, profesoriaus dr. Šulco
lietuvių kalbos seminare Karaliau
čiuje jau visi gyrė lietuviškos prie
gaidės skambumą. Vėliau poeto ho
meriškuose hegzametruose Liudvi
kas Rėza,, Augustas Šleicheris ir
Neselmanas klausysis jos, nei lakš
tingalos skambančio vamzdžio, nei
vargonų bei cimbolų muzikos.
Tai buvo jau tūkstantis septyni
šimtai keturiasdešimtieji metai. Ta
da Kristijonas, baigęs teologijos
mokslus, paliko Karaliaučiaus universiteą, o Emanuelis Kantas atvy
ko ten. Lygiai toks pat tylus, kant
rus ir darbštus. Pradėjo nuo teolo
gijos, netekęs tėvo, pateko vargan.
Tais pačiais metais mirė Karalius
Seržantas grauždamasis, kad jo sū
nus laisvamanio Voltaire išpaikin
tas, nepaleistų vėjais Rytprūsių. Jei
nabašninkas būtų žinojęs, būtų pavydėjęs, kai Fridrichas Didysis da
linosi Lenkiją. Buvęs vasalas ka
reivišku batu sutrypė savo ambicin
gą siuzereną.
Tada poetas grižo vėl atgal Į
Prėgliaus aukštupį, arčiau Kauno ir
Vilniaus ir Gardino trikampio, kad
senatvėje būtų gyvas.
Grižo už
grūdintas darbui vyras, teologas, ga
lis naudotis šešiomis kalbomis, ge
rai valdąs pianiną ir vargonus. Ar
tai nuostabu, jei ten sulaukęs jau
garbingo vyro amžiaus, kada jis
tinka būti renkamas teisėju arba
cenzorium, koks vaikpalaikis jam
būdavo tik snarglius ir utėlius?
Trejus metus išbuvo Stalupėnuo
se bažnyčios kantorium ir mokyk
los rektorium, vos vienuolika kilo
metrų nuo Suvalkijos.

Gaudė jo vargonai protestantiš 
kam biblijų ir giesmynų krašte. Ai
dėjo lygumose maldos, monotoniš
kos ir rūsčios. Graikiškai ir vokiš
kai įrašytas lozungas pavieškely,
kaip Kristui Nazarėnui kadaise parašytasai titulas ant kryžiaus, laikė
baimėje
beprasidedančias
mergi
nas, latrus ir paleistuvius. Tik to
kių sekmadienio pavakarių purito
niškoj rimtyje galėjo atsirasti poeto
“Unschuld sei mein ganzes Leben”,
"Die Freundschaft Davids und Jo
nathan”, “Glueck and Unglueck”
kartu su jo paties parašyta muzika
tiems kūrinėliams ir giesmėms.
Stalupėnuose jis parašė lietuviš
kai šešias pasakėčias. Kad žmonės
patys save ten pažintų, kaip moko
sena Rytų išmintis. Apie lapę ir
gandrą, rudikį jomarkininką, šunį
didgalvį, juodvabalį ^autorius tąjį
gyvį vadino tikruoju vardu), vilką
provininką ir ąžuolą gyrpelnį. Tarp
pamaldžiųjų surinkimni nkų civili
zuotas teologas mokėjo kartais ge
rai pasijuokti pro protestantišką
rimtį.
Horacijaus "ridende dicere
verum” jį padarė poetu didaktikų.
Sveika natūra ir išsimokslinimas jį
įgalino.

12

Paskui poetas Karaliaučiaus val
džios parėdymu buvo paskirtas kle
bonu. Į Tolminkiemį, ten arčiau Ro
mintos miškų, už kurių toliau į pie
tus prasideda ežeringas istorinių
prūsų kraštas.
Tai buvo tūkstantis septyni šim
tai keturiasdešimt tretieji metai.
Po kelių mėnesių atsitiko, kad
jis, sulaukęs trisdešimties, vedė
Galdapės miesto teisėjo dukterį Oną
Reginą Olifant. Ją paliko tik vieną
kartą — mirdamas. Tuo metu ir
pro ten tada vyko iš Štetino Petrapilin jaunutė Sofija Augusta Zerbst
iš Anhalt, po kelių metų ištekėjusi
už Petro Trečiojo, — Rusijos carienė Kotryna Antroji.
Tokius įvykius gerai žinojo Ryt
prūsių karališkieji dvarai. Ten skai
tė laikraščius. Prisivalgę austrių ir
kaviaro, ten ponai lošė liumperį,
žiūrėdami nepadorių pjesių. Palaidi
jų tarnai neskaitė Kvanto paruošto
biblijos vertimo, negiedojo šventų
jų giesmių, o kur nulindę vokiškai
kekšaudavo. Ponai jų nesudrausdavo: karališkosios valdžios buvo už
drausta su tarnais kalbėti lietuviš
kai.

Tada buvo dar baudžiava. Pono
javelius užsėti, nuvalyti, nuvežti
Karaliaučiun parduoti, poną mylėti
— reikėjo. Už ponus melstis. Bau
džiava buvo, kaip vargas, vientisa
ir organiška. Iš baudžiavos kūrėsi
poezija. Baudžiava buvo gyvenimas.
Per keturias dešimtis pavasarių,
vasarų ir dergiančių rudenų bei
žvarbių žiemų Rytprūsių kaime po
etas sutapo su tąja organiška visu
ma. James Thomsonui, Kristijonui
Kleistui, jo amžininkams, užteko
pasivaikščioti po laukus, kad sal
džiai parašytų. Tolminkiemio kle
bonas juose gyveno. Kas pavasarį
jam gandras kaleno, nuogi stagarai,
anot jo, jam raudodami kloniojos
žiemą, paršingos kiaulės ir išalkusios avys verkdamos jo pašaro malmavo.
Baudžiava buvo gyvenimas.
Jo
raidai pakeisti didžiai mokytas teo
logas neruošė ginkluoto sukilimo.
Tik su vienu amtmonu bylinėjosi
visą amžių. Bylą laimėjo numiręs.
Vargas nugalėtiems! Palaužti, iš
niekinti, jie tiesia rankas į nugalė
toją atėjūną.
Netekę savigarbos,
nustoja būti sau žmonėmis. Dočys
šautuvą naudojo ne prieš atėjūnus,
šaudydavo tik varnas, supleškinda
mas kaimynų trobas. Prisirijęs šu
tintos varnienos, karčiamoje pešdavosi su saviškiais taip žiauriai, kad
kraujas ir vėmalai per visą karčiamą taškydavos. Plaučiūnas, nuvy
kęs Karaliaučiun dalgės, pragėrė
vokiečiams paskutinį nuplikusį kui
ną, kuris jį baudžiavon vilkdavo.
Kad turėtų iš ko karaliui čyžą su
mokėti, bažnyčioms bei mokykloms
kyšterėt, dvi dideles dešras Enskys
įdeda bernui, važiuojančiam į miš
ką medžių vogti, ir dar didesnę vie
ną prideda iš tikros širdies, lyg
imperatorišką ordeną kokį, jei ber
nas pargrįžta, neišpantintas vokie
čio eigulio. O lėtas Slunkius, lietu
viškiausias bėdžius, kad nieko ne
matytų, nieko negirdėtų, praknarkdavo ištisas žiemas pas kaklį šiltą,
kol pavasarį Šulcas, užsiritęs ant
ketvergio kumelio, keikdamas jo
neišbudindavo.

Per keturiasdešimt metų trisde-

JAU SAULELĖ VĖL ATKOPDAMA BUDINO SVIETĄ...

Latviškai:
Saule jau atkal kapj augstak un mudina pasauli mosties...
Estiškai:
Taas on dikene korgel ja maailma arkama Hilam...
Vokiškai:
Wiederum stieg die Sonne herauf und weckte die Welt auf...
Lenkiškai:
Juž sloneczko coraz wyzej do gory się wznosi...
Itališkai:
Gia il sol di nuova, arrampicandosi, la terra svegliava...
Angliškai:
The climbing sun again was wakening the world...

šimt šeši Tolminkiemio parapijos
kaimai ėjo į nužmogėjimą. Dvylika
Šulcų tą nužmoginimą vykdė. Amtmonai įsakė, karalius to norėjo. Po
etas tai užrašė keliais spondėjais:
“Pons ir tarnas jo peklon tik bėga,
tik bėga.” Kristijonas laikė tai nuo
dėme. Tai buvo grubi ir nevalyva
nuodėmė. Tai buvo jo hegzametrų
leitmotyvas.
Atsitiko vieną rudenį, kad Vyžlaukio valsčiuje keikdamasis amstrota negalėjo sušaukti dvylikos Šulcų.
Nė kuilio savo darže Mykolas ne
svilino, užtemdydamas dūmų debe
siais saulę, nepjovė Paikžentis avi
no luino.
Užėjo Septynerių Metų
Karas. Per Rytprūsius traukė neci
vilizuota kariuomenė ir Tolminkie
mio klebonas turėjo slapstytis Ro
mintos miškuose. Ten, ošiant ąžuo
lynams, jis laikė žmonėms pamal
das, o vilkai ir meškos šokinėdami
klausė, kas atsitiko? O atsitiko, kad
rusai, paėmę Berlyną, pasiliko prie
Nemuno ir Vislos ilgesniam laikui,
ir, sugrįžus žmonėms iš miškų, Tol
minkiemio klebonui buvo rusų val
džios įsakyta pasakyti pamokslą
apie nežinomą šventąjį Aleksandrą
Nevskį. Ir klebonas pasakė: apie
nedorąjį kalvį Aleksandrą, švent
raštis išgelbėjo.
Karališkuose dvaruose gaudė ži
nias. Pasibaigus Septynerių Metų
Karui 1765 metais, trys lieję žmo
nių kraują didieji pasidarė draugai,
nes buvo kas dalintis.

siąją meilužę, Madame du Barry,
šitokiam įtempime prancūzai negir
dėjo Lenkijos pagalbos šauksmo.
Negirdėjo Lenkijos ir Lietuvos
tragiško šauksmo nei vyžoti bėdžiai, mūsų broliai, ramiojo Prėg
liaus pakrantėse. Jie arė ponų lau
kus, užguiti, lėti žengė paskui kant
rų jautį. Lauras margi, Mykols šėmį
gyrė, prie kiaultvarčių pleperuodami
apie besidairančią be atvangos gil
tinę. Krizas ėjo ubagais, kai jį su
pleškino liepsnos. Pamaldusis Sei
mas, atlikęs baudžiavą, skaitinėjo
šventas knygeles ir pirmas nuvež
davo kepurę ponui. Enskys dar
spardėsi;
klykaudamas vokiškais
batais kumelės nugarą daužė. Ne
Žalgirio mūšin jis jojo, ne į Kos
ciuškos pulkus, tik prisiryti.
Tolminkiemio klebonas jau buvo
senas kariauti, kai didieji žvėriškai
rijo mažuosius. Jis nustojo lankyti
ir guosti baudžiauninkus, praleisda
vo dienas savo sodne su kastuvu
rankose. Medžiai turėjo gyventi ir
tarpti, jei žmonės išmiršta lietuviš
koje žemėje. Kristijonas mylėjo li-e
tuvišką žemę ir niekados nelankė
svetimų kraštų. Jo kūryba pasiekė
svetimus kraštus po daugelio metų.
Tai buvo jo našlė žmona, Valtarkiemio klebonas Jordanas ir profeso
rius Liudvikas Rėza, surinkę ir iš
saugoję poeto palikimo dalį. Gimęs
didžiu kūrėju, jis nesisavino didy
bės. Mylėjo žmones labiau už save.
Taika yra tikroji didybė.

Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė
gyveno paskutines dienas. — Frid
richas Didysis Sans Souci pily pa
sakė tada prancūziškai:
"Rusijos
imperatorienė Kotryna ir aš — tai
du banditai, bet kaip Austrijos da
vatka Teresė susitars su nuodėm
klausiu šiame biznyje?...”
Tada poetas parašė:
“Bet toksai razbaininks dar tarp
mūs nesirado, kaip žmogus tuls yr’,
kad jis smaguriaut išsižioja.”

Jis mirė tais pačiais metais, kaip
imperatorienė Marija Teresė, jau
surūkusi boba — tūkstantis septy
ni
šimtai
aštuoniasdešimtaisiais.
Kaip nežinia iš kur atklydęs dan
gaus šviesylas užgesta firmamente
— numirė doras kunigas, didelis
poetas. Per keliasdešimt metų ne
pabaigęs “Metų”, savo ilgiausio kū
rinio.
Tai buvo prancūzų revoliucijos
išvakarės. Marija Antuanetė jau
ruošėsi giljotinon, kad paliktų am
žinai jauna. Į Karaliaučiaus pusę po
senovei jautis traukė žagrę per ka
rališkųjų dvarų laukus. “Iš garuo
jančių nasrų jo seilėtas raudonas
liežuvis kabojo, nei blėkas nuo zūbų.”

1772 Pirmasis Lenkijos padalini
mas — įvyko. Vasalas palaidojo siu
zereną ilgam. Tų pačių metų sausio
pirmą dieną Versaly atsikvėpė.
Marija Antuanetė turėjo pirmoji
prakalbinti senojo karaliaus vyriau

('Apdainavau aš laukus, gyvulius ir medžius, tuo tarpu, kai didysis
Cezaris kardu švaistėsi prie vandeningo Eufrato, nugalėjęs diktavo pasidavėliams, skindamasis kelią Olimpan.).
“Haec super arvorum cultu pecorum canebam
Et super arboribus, Caesar dum magnus ad altum
Fulminat Euphratem bello victorque volentes
Per populos dat iura viamque affectat Olympo.”

“Georgicorum” lib. IV, P. Vergilius Maro.
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KRISTIJONO DONELAIČIO "METAI" SCENOJE
SCENOS DARBUOTOJŲ SĄJUNGA
Režisūra Algimanto Dikinio, dekoracijos Adolfo Valeškos, kostiumai
Brones Jameikienės, tekstą scenai paruošė Kazys Veselka; muziką
Įgrojo Balys Pakštas ir Antanas Skridulis, apšvietimas Kazio Oželio ir
Kazio Cijunėlio, scenos technika Česlovo Rukuižos, režisieriaus tech
nikinis padėjėjas Pranas Beinoras.
“Metai” statyta Chicagoje spalio
16-17 ir gruodžio 6 d., Clevelande
— gruodžio 12 d.
“Metų” inscenizavimų publika su
tiko ir priėmė šiltai, spauda atsilie
pė labai palankiai, štai vienas iš
paskutiniųjų atsiliepimų po vaidini
mo Clevelande. “Chicagos Scenos
Darbuotojų Sąjungos teatras, pa
statęs K. Donelaičio “Metų” insceni
zacijų, užsitarnavo ne tik didelės
padėkos, bet ir pagarbos, iškeliant
ir aktorių gabumais pristatant vei
kalų, kuris daugeliui šiuo metu liko
atmintyje kaip mūsų literatūros is
torijos faktas...
šiuo originaliu pastatymu gėrėjo
si Chicagos lietuvių visuomenė (jau
trijuose spektakliuose), LB I Apyl.
valdybos dėka, juo žavėjosi ir clevelandiečiai gruodžio 12 d.
..Vaidinimas buvo priimtas viliu
susikaupimu, iššauktu puikios vai
dybos. Pats veikalas, jo pastatymo
originalumas ir idėja buvo priimta
šventiška rimtimi.
Visais atžvil
giais patenkintų žiūrovų nuotaika
nebuvo išsakyta dirbtinųja, triukšmingųja padėka.
Vertėtų tik pastebėti, kad šiam
veikalui paruošti, pastatyti, suvai
dinti ir techniškuosius efektus bei
pagalbų suteikti vargu ar būtų gali
ma rasti geresnį kolektyvų, taip dar

niai, taip nuoširdžiai pasišventusį
šiam kultūriniam laimėjimui atsiek
ti...
Būtų didelė skriauda toms lietu
vių kolonijoms, kurioms tektų il
giau laukti šio veikalo pasirodymo,
(j. pm., Dirva, nr. 141).

Scena iš “Metų” pastatymo Chicagoje. Sėdi iš kairės: Seimas —Leonas
Barauskas, Enskyte — Paulius Grebliūnas, Krizas — Juozas Raudonis,
Lauras — Kazys Veselka; centre stovi K. Donelaitis — Algimantas Dikinis.

imilIMIIH^
Visus pažįstamus šv. Kalėdų ir
Naujųjų Metų proga
sveikina

Jonas Naujokaitis, M.D.
Obstetics & Genecology

1087 Park Avenue
POMONA, CALIF.
Telefonas
714-26040
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Dr. Mathew

Namikas

AKIŲ SPECIALISTAS
GLENDORA MEDICAL CENTER
122 W. Alosta Avenue
GLENDORA, California

Tel. ED 5-0535
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Foto nuotraukos — Algimanto Kezio, SJ

Sėdi (iš kairės): Laulas — Kazys Veselka, Enskys — Saulius Grebliūnas,
Krizas — J. Raudonis, Būręs: Birutė Briedienė, Alė Kėželienė, gilumoje
— kairėje Seimas — Leonas Barauskas, dešinėje Pričkus j Vytautas
Juodka; nuotraukose nematome Slunkiaus, kurį vaidino S. Bernatavičius.

Burės — Birutė Briedienė ir Alė Kėželienė.
Scenes from a theatrical production of the “Seasons” in Chicago.
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KŪČIOS, KALĖDOS...

Pabaiga iš 8 psl.
pročių likučių, susijusių su žiemos
ir saulės papročiais. Būdingas ir ki
tas reiškinys, kad kūčių vakarui
ne tik šeimos nariai susirenka, bet
turi į savo tėvų namus sugrįžti ir
tais metais nutekėjusi kur nors
mergina; ji grįžta į tėvų šeimų
drauge su vyru, nes kol nepagimdė
kūdikio, ji netepriklausanti senie
siems tėvų namams. Taip pat, iš
žmonių papročių matyti, kad Kalė
dų švenčių tarpsnis yra svarbiau
sias visų metų šventėse, tuo vėl
lietuvis išsiskiria iš krikščionybės
įsigalėjusių papročių, nes krikščio
nybė pabrėžia Prisikėlimo šventes,
ne Kristaus gimimų. Lietuvis, atro
do, bus nugalvojęs paprasčiau, —
jei Kristus gimė, ir jis yra Dievas,
tai prisikelti turi, jam tai buvo sa
vaime suprantamas reiškinys. Jį,
matyti, bus daugiau stebinusi nau
jos gyvybės mistika, šeimos tęsties
mistika, kitaip jis nebūtų Prisikėli
mo palenkęs Gimimui.

So. Boston, Mass.
LIETUVIŲ

DIENOS,

1964, GRUODIS
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Australijos lietuvių bendruomenės
grupės atskirtos viena nuo kitos
dideliais atstumais: 600 mylių tarp
Sydnėjaus ir Melbourne, 400 tarp
Melbourne ir Adelaidės. O ir viena
me mieste gyvenantieji lietuviai pa
sklidę dideliame plote, toli vienas
nuo kito. Lietuviškų priemiesčių
dar niekur neišaugo. Todėl bendras
organizuotas
tautinis
gyvenimas
reikalauja daug pastangų ir nema
žo entuziazmo. Tačiau nei pastangų,
nei entuziazmo nestinga, ir tautinis
lietuvių gyvenimas judrus ir kūry
bingas ir šitame tolimame konti
nente.
Pagal jau nusistovėjusią tradici
ją, kas antri metai sutraukia lietu
vius iš visos Australijos Į vieną šių
trijų didžiųjų sostinių. Viduryje va
saros, Kalėdų sezono metu, toje
sostinėje šaukiami Australijos Lie
tuvių Bendruomenės Krašto Tary
bos suvažiavimas, studentų konven
cija, sporto šventė, rajoninė skautų
stovykla ir plataus masto, visus su
buriančios Meno Dienos. Per tas
dienas parinktojo miesto lietuvių
skaičius bent padvigubėja, kiekvie
nas namas būna pilnas iš toli atvy
kusiu, seniai nematytų svečių, sa
vaitė praleidžiama susibūrimuose,
parengimuose ir tikrai pakilioje
nuotaikoje.

A. Vaičaitis

Iš serijos “Vyras ir moteris” (Spalvotas lino)
From the series “Man and Woman”.

VISI KELIAI VEDA Į MENO DIENAS MELBOURNE
Australijos lietuviai ruošiasi Meno Dienų šventei Melbourne
ELENA ŽIŽIENĖ
Meno Dienoms Rengti Melbourne Komitetas: sėdi (iš kairės) R. žižytė,
A. Karazijienė, E. žižienė — pirmininkė, E. šlekienė; stovi: V. Jakutis,
J. Pelenauskas, J. Alekna, A. Krausas, A. Bladzevičius, A. Vingis, V. Pum
putis, B. Vanagas, N. Butkūnas. (Nėra A. Vaičaičio ir L. Baltrūno).
Arrangement committee for the “Art Days” exhibition in Melbourne.
On pages 14 and 15 — some of Lithuanian artists in Australia.

šįmet Melbourne eilė būti šeimi
ninkais, ir tarp gruodžio mėn. 26 ir
31 dienos visi keliai ves Į jį.
Meno Dienoms ruošiamasi jau
beveik dveji metai. 1963 m. vasario
mėnesį Melbourne apsilankęs nau
jai išrinktos ALB Krašto valdybos
pirmininkas inž. I. Jonaitis pakvie
tė Melbourne lietuvių darbuotojus
A. Krausą, A. Mikailą ir E. žižienę
imtis Meno Dienų organizavimo.
Pirmininkaujant E. žižienei sudary
ta Meno Dienoms Rengti Melbour
ne Komitetas, pradžioj iš penkių
narių, vėliau iš septynių, pagaliau
išaugęs iki penkiolikos. Sutraukta
didžiulis būrys komiteto talkinin
kų. Į komitetą įeina įvairių rūšių
specialistai, atsakingi už paskirus
parengimus ir kai kurių organizaci
jų atstovai.
Meno Dienų parengimai yra šie:
Australijos lietuvių dailininkų me
no paroda, vaikų meno paroda, fo
tografijos paroda, dramos vakaras,
tautinių šokių festivalis, jaunimo
koncertas, dainų šventė, literatūros
vakaras ir Naujų Metų sutikimo ba
lius. Taip pat spaudai ruošiama spe
cialus Meno Dienų programos lei
dinys.

Dailės ir vaikų meno parodų ren
gėjas yra dailininkas A. Vaičaitis.
Į foto mėgėjų darbų parodą dar
bai irgi suplauks iš visos Australi
jos. Paroda bus iš trijų sekcijų:
gamtovaizdžiai, asmenys ir įdomy
bės. Už geriausias foto nuotraukas
skiriamos premijos. Parodos rengė
jas N. Butkūnas.

KITI PARENGIMAI. Dramos va
karo programai atlikti yra pakvies
tas Sydnėjaus Lietuvių Dramos Te
atras “Atžala”. Vadovaujama režisoriaus S. Skorulio “Atžala” atsiveš
į Meno Dienas premjerą — J. B.
Priestley “Inspektorius atvyksta”.
Pagrindinė veikėja Ks. Dauguviety
tė. Dramos vakaro organizatorius
— A. Vingis.
Tautinių šokių festivalyje dalyvaus šešios šokių grupės iš Mel
bourne, Geelongo, Adelaidės ir Syd
nėjaus — viso apie 100 šokėjų. Bus
atskirų grupių ir bendras masinis
pasirodymas. Rengėja A. Karazijie
nė.

Jaunimo koncertas skiriamas iš
kelti beaugantiems talentams įvai
riose srityse: vokalinėje, instrumentalinėje ir žodinėje. Visuose mies
tuose yra įvykę jaunimo koncertai,
kuriuose geriausiai pasirodę siun
čiami į Melbourną. Dalyvių bus 60.
Vakaro rengėjas — pedagogas ir
kultūrininkas A. Krausas.
Jungtinė Lietuvių Dainų šventė
Australijoje vyksta jau trečią kartą.
Joje dalyvaus penki chorai — Ade
laidės, Geelongo, Melbourne, New
castle ir Sydnėjaus — su atskirais
ir masiniu pasirodymu. Koncertas
vyks naujai pastatytame, architek.
tūriškai
pagarsėjusiame
Sydney
Myer Music Bowl, talpinančiame ke
lis tūkstančius klausytojų. Rengėjas
— Melbourne lietuvių choro “Dai
nos Sambūrio” administratorius —
L. Baltrūnas.
Literatūros ir solo dainos vakare
dalyvaus kviestiniai Australijoje gy
veną lietuviai rašytojai ir solistai.
Rašytojai: Pulgis Andriušis, Vytau
tas Janavičius, J. A. Jūragis, Vin-

Dail. H. Šalkauskas, Sydney.

PARODOS. Lietuviai dailininkai
Australijoje yra pasiekę pirmaujan
čių vietų, laimėję eilę aukštų pre
mijų ir savo darbais papuošę Aus
tralijos universitetus, galerijas ir
kitas šio krašto svarbias instituci
jas, todėl Lietuvių Meno Dienų pa
rodos laukiama tikrai aukšto lygio.
Parodoje bus trys sekcijos: tapy
bos, grafikos ir skulptūros. Už kiek
vienos sekcijos geriausią darbą ski
riamos premijos.
Vaikų meno parodai daugiausiai
ruošiamasi per visuose miestuose
veikiančias lietuvių savaitgalio mo
kyklas, kurios jau visi metai renka
reresnius vaikų
darbus siųsti į
Melbourne parodą. Vaikų amžius iki
12 metų. Ir už geriausius jų darbus
numatyta dovanos: pasižymėjusių
lietuvių dailininkų kūriniai.
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Dailininkas Vaclovas Ratas, Sydney, savo darbo studijoje.

hit

Ad. Vingis

Begaline šviesa / Infinity of light

cas Kazokas, K. Kunca, Marija Malakūnienė, J. Mikštas ir J. Žukaus
kas. Dainininkai: Genė Vasiliaus
kienė ir Paulius Rūtenis. Vakaro
rengėjas — VI. Jakutis.

Dailininkas Leonas Urbonas, prie savo darbo.

Suvažiavimams ir parengimams
užbaigti
ruošiamas
grandiozinis
Naujų Metų balius. Deja, negauta
reikiamo didumo salės, todėl visų
norinčiųjų dalyvauti negalės sutal
pinti. Gautoj salėj telpa tūkstantis

žmonių, o bilietai išparduoti jau
mėnesi prieš balių.
Melbourne lietuviai gyvai ruošia
si artėjančioms šventėms. Darbais
užsiėmę ne tik suvažiavimų ir pa
rengimų organizatoriai, bet visi.
Kur pažiūri, ten tautiečiai įvairiai
ruošiasi:
kas repetuoja parengi
mams, kas važinėja po visą miestą
ieškodamas vaišingo namo atvažiuo
jantiems, o kas tiesiog savo privatų
butą remontuoja-gražina, kad jau
kiau būtų svečius priimti.

Dailininkas V. Meškenas su savo šeima.
A. Šimkūnas

LIETUVIŲ
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Raižinys / Wood engraving
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KNYGOS IR AUTORIAI
POEZIJA IR MIRAŽAI
Apie poeziją ir Juozo Almio Jūragio “Tolimuosius miražus”

Elena T u m i e n ė, Los Angeles, Calif.

Yra sakoma, kad poeziją aptarti
neįmanoma, bet ją atpažinti nesun
ku, o nusakyti jos kokybę, lygį, ob
jektyviai įvertinti — tai jau sudė
tingas uždavinys, reikalaująs sko
nio, patyrimo ir pasiruošimo.
šią dienu žymiausias modernio
sios poezijos kritikas ir poetas, No
belio premijos laureatas T. S. Eliot
yra tvirtinęs, kad poetas yra pats
svarbiausias savo genties kalbos kū
rėjas. Sukurdamas naujus ritmus,
poetas ugdo ir grynina tiek pavie
nio žmogaus, tiek visuomenės jaut
rumą, gyvąjį sąmoningumą, štai ko
dėl šiandieną nesibaigianti formą
eksperimentacija, žodžio ieškoji
mas, ritmą gausumas ir įvairumas.
Antra vertus, šimtmečio pradžio
je imagistai iš naujo persvarstė
įvaizdžio reikšmę ir priskyrė jam
naują svarbą, naujus uždavinius,
paskelbė naujus reikalavimus. Neuž
tenka ieškoti vien tik palyginimą.
Sugretinimai ir palyginimai turi bū
ti tikslūs, įdomūs, nauji. Tiek rit
mas, tiek įvaizdis turi išreikšti ir
perduoti tą jausmą, arba tą jaus
mo atspalvį, kuris gaubė ir prisotino
poetą jo kūrybinio įkvėpimo ir
bendrai viso kūrybinio vyksmo me
tu. Todėl Theophile Gautier įžan
goje į Baudelaire’o “Les Fleurs du
Mal” sakė, modernus poetas siekia
išreikšti visus prieštaraujančius
ir paradoksinius elementus, pojūčių
priešpriešas, kas iš tikrąją ir suda
ro ją sintezę.
Egzistencialistinė filosofija ir
griežtieji mokslai kreipia dėmesį į
naujas problemas, padirgina poetą
vaizduotę naujais akstinais, atveria
naujus kelius. Pasiekti nauji laimė
jimai ir sutvirtintas žmogaus pasi
tikėjimas savimi, bet kartu dar la
biau atskleista jo menkystė. Todėl
pati geriausioji modernioji poezija
beveik visada stengiasi atsistoti
prieš svarbius ir kraštutinius bū
ties atvejus. Tokioje šviesoje ji
svarsto mirties, kentėjimo, kaltės,
progos ir kitas problemas. Moder
nieji poetai nagrinėja laiko ir erd
vės, laisvės ir vergijos, meilės ir
amžino neigimo klausimus ir sten
giasi suprasti kokia šią fenomeną
įtaka į žmogiškojo “aš” brendimą
ir išsivystymą. Jei visa tai dar
perkeliama į istorinę plotmę ir pa
gilinama socialiniais klausimais,
buities rūpesčiais, gauname labai
komplikuotą rezultatą, kuris visai
priartėja prie mūsą dieną pasaulio
vaizdo.
Tai šito modernioji poezija siekia,
tokius idealus sau stato. Tačiau tai
nėra vien teorija ir idealai. Kai ku
rie didieji pasaulinio masto poetai
parodė pavyzdžią, jog tie siekimai
yra galima įvykdyti, nors, bendrai
paėmus, šios rūšies geriausioji po
ezija teberašoma elito elitui. Ta
čiau, jei žmonija eina per skausmus
į laimingą “aukso amžių” — kūry
binį amžią, apie kurį kalbėjo N.
Berdiajevas ir kiti, į amžią, kur be
kitą vertybią, ir mokslas klestės,
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kur aukštosios mokyklos nebus vien
tik mažumos (arba geriausiu atve
ju vidurinės klasės) privilegija, ši
poezija yra ateities poezija, teikian
ti gražiausią vilčią. Ji yra naujojo
amžiaus pirmoji kregždė.
Ir mūsą lietuviškojo meno ir kul
tūros baruose jau kurį laiką gana
aiškiai girdimas šio naujo pulso
tvinksėjimas. Ypač jaunosios kar
tos tarpe yra daug pastangą su
prasti, įvertinti ir pasekti naujais
kelrodžiais.
Nekyla jokios abejonės, kad kiek
anksčiau Putinas, Kirša, vėliau Ne
ris, Aistis ir Brazdžionis, — pami
nint tik pačius ryškiuosius, — sąži
ningai budino, ugdė ir maitino mū
są tautos sąmonę ir jautrumą sa
vitais ritmais ir kūrė mūsą “gen
ties kalbą”. Kaip dabartiniai avan
gardiniai pirmaujantys poetai at
lieka šį uždavinį, tebėra atviras
klausimas, kurį nebūnant pranašu
be laiko perspektyvos išspręsti ne
įmanoma. Aišku, jog vien norėji
mas būti “moderniu” ir viešas to
deklaravimas “modernaus” poeto
dar nepadaro. Tam reikia ir gera
valia paremtą didelių pastangą ir
tokio pat talento. Kadangi už kiek
vieno kūrinio stovi žmogus-kūrėjas,
tam reikia pirmiausia “būti”, t. y.
sukurti save. Daug paradoksą kūrė
jo asmenybėj, daug dalyką formuo
ja talentą, kuris yra dinamiškas
veiksnys (į šias diskusijas čia nesi
leisiu), bet viena atrodo aišku, jog
mes talentingą žmonią ir šiuo tar
pu nestokojame. Todėl ir turime
gražią laimėjimą moderniosios po
ezijos srity. Kitaip sakant, tas pa
rodo, kad mūsą kultūrinės gyvybės
žymės aiškios, bet į pačias gyvatos
viršūnes dar nesame prasimušę,
šalia laimėjimo mūsą dabartinėj
poezijoj turime ir daug paviršutiniš
kumo, pigaus noro pasirodyti bet
kokia kaina “moderniais”. Poeti
nes priemones lengvai sekame, ją
neapdoroję, nepasisavinę. Mažiau,
regis, pas mus yra gryno sensaci
jos ieškojimo ir perdėto, įmant
riais, nieko nesakančiais įvaizdžiais
arba figūromis išpuošto operavimo,
kuris išmuša skaitytoją iš lygsva
ros, neleisdamas jam perprasti, kur
čia originalus šviežias žodis ir kur
išpuikusi ekstravagancija. Mūsą
temos ir moderniojoje poezijoje, nu
ėmus tą “moderną” rūbą, dažnai
susiniveliuoja į sentimentalų savęs
pasigailėjimą, paliktos tėvynės il
gesį, ar perdėtai liūdną ir neteisin
gą dabarties ir tremties įvertinimą.
Tebesame dar tokiame kultūros
tarpsnyje, kur žymus daugiau kūry
binis nei kritinis potencialas. Pui
ku, bet tai uždeda dar didesnę at
sakomybę ant mūsą poetą pečiu,
nes kultūriškai senesnio savaran
kiškumo tautose tautinio sąmonėji
mo procesan įeina daug kitą stimu
lą ir kultūrinis lobis gimsta žymiai
didesnio skaičiaus veiksnią sąvei
koj.

Naujas poezijos rinkinys “Toli
mieji miražai”, kuriuo neseniai de
biutavo Australijoje gyvenantis Juo
zas Almis Jūragis, nepriskirtinas
į moderniosios poezijos eiles. Auto
rius nesukuria naują ritmą, neat
veria jis nė naują egzistencinių
problemą, nepastato žmogaus prieš
kraštutines ar beviltiškas padėtis.
Jis atsigrįžta į praeitį ir dainuoja
lengvai, paprastai, kiek paviršuti
niškai, bet nuoširdžiai. Sakau nuo
širdžiai, nes melo ir rafinuotumo
jo poezijoj nėra. Tėvynės prisimi
nimai, jos gamta gyvi J. A. Jūragio
širdyje. Tiesa, kad toks paskendi
mas į praeitį ir prisiminimus gali
būti pavojingas, nes langvai įstu
mia į sentimentalumą. J. A. Jūragis
to dažnai išvengia, nes jo jausmo
potvynis kontroliuojamas, tiesa,
“senoviškomis”, bet geromis prie
monėmis. Reguliarus, vietomis mo
notoniškas ritmas, geri rimai pui
kiai įrėmina ir suharmonina jo ro
domą pasaulį, lengva lyrinė aistiška
ironija (“Nelaiminga vasara”, psl.
70), vienas kitas lakoniškas žodis
ar posakis apvaldo emociją išsilie
jimą.
Autoriaus temos — meilė, jau
nystė, religija, tėvynės, gimtosios
žemės ir gamtos fone. Gamta neat
siejamai surišta su poeto vizija. Gal
dėl to visas šis nemažas rinkinys
teisingai suskirstytas pagal metą
laikus. Tik paskutinis perdėm patri
otinis skyrelis, kurio eilėraščiai es
tetiniu atžvilgiu daug silpnesni, be
reikalo prijungtas prie rinkinio at
skira užsklanda.
Gamtą poetas išgyvena jautriai ir
įdomiai. Su ja daugiausiai surišti
jo dinamiškiausi ir stipriausi įvazdžiai ir palyginimai:
Rudenėlis žemę myli,
Nuostabių dažų išpylė
Miškui tiesiai ant galvos (p. 8)
Laukų tuščiųjų ražienas pilkas
Bernai jau raiko šviesiais noragais

arba:

(P. 73)

Melagis vėjas ūžė,
Kalbas paleido vėjas,
Kad vasaros drabužis
Labai nusidėvėjęs, (p. 70).

ežerai lyg indai
vyno sklidini,
žvaigždės atsispindi
šviesiai vandeny.

Vakaras-vaidila,
skraistėje vėsos,
šlaksto žilą šilą
krapylu rasos, (p. 43).

Jei aprašomoji dalis neabejotinai
poetiška ir gana originali, tai, vis
dėlto, to negalima pasakyti apie au
toriaus įsijautimą į žmogaus ir pa
saulio bei Dievo santykių klausimą.
Todėl ir tėvynės meilės jausmas
paviršutiniškas, vietomis naivus.
Tiems, kurie gyvena ir dega nau
jomis pasaulio problemomis, šis
rinkinys atrodys lyg anachroniz
mas; tiems gi, kurie yra neužmiršę nepriklausomojo Lietuvos kultū
ros periodo, jis nors dalinai primins
lyrišką, jauną, kiek paviršutinišką,
bet nelengvą, nors perdėm viltingą
atmosferą, kurioje gyveno bręstan
ti lietuvių karta, šiandien “vagabundo keliais nužymėtais” (p. 138) ke
liaujanti po pasaulį. Tai tautos da
liai, kuri išdidžiai atmetusi “vaga-

bundiškąjį” antspaudą leidžia savo
šaknis į svetimą dirvą, autorius
daug nepasakys.
Pradžioje minėjau, jog poeziją
atpažinti lengva; ją įrikiuoti į
bendrą tautos kultūros derlių, nu
statant jos vertę, nėra taip lengva.
Perskaičius šį rinkinį pagalvojau:
mums reikia ir vieną ir kitų — ir
modernių, tų, kurie naujus kelius
mina, ir konservatyvią, tų, kurie
tai, kas priimta, kultyvuoja. Nors
J. A. Jūragio rinkinys senąją formų
patobulinimo neatneša, jis padau
gina mūsą kultūrinį lobį. Taip į po
eto J. A. Jūragio rinkinį “Tolimieji
miražai” ir žiūrėtina.

NAUJOS KNYGOS
Atsiųsta paminėti

Tomas Kempietis, Marijos sekimas. Vertė
Petras Cinikas, MIC. Nihil obstat. 128 p.
Platina "Draugas", 4545 W. 63rd St., Chi
cago, III. 60629. Kaina nepažymėta.

Holy Cross Parish, Dayton, Ohio. Golden
Jubilee. 1914-1964. Šv. Kryžiaus parapija,
Dayton, Ohio. Iliustruotas sukaktuvinis lei
dinys. 140 psl. Dabartinis parap. klebo
nas yra kun T. T. Narbutas, STD.
Lietuviai Pasaulinėje Parodoje New
Yorke 1964. Parengė S. Narkėliūnaitė. Di
delio formato, gausiai iliustruota. Spausta
ofsetu. 28 psl. $1. Platina: S Narkėliūnaitė,
200 Highland Blvd., Apt. 3C, Brooklyn,
N. Y. 11207.

N. K. K. ir Europos Lietuvio Kalendorius
1965 metai. Kasdien nuplėšiami lapeliai.
Platina "Nidos knygų klubas". 50 et.
Alė Rūta, Kelias į kairę. Romanas. 248 p.
Išleido "Viltis", 6907 Superior Ave., Cle
veland, Ohio 44103. 1964. Kaina $3.00
Už šį romaną 1962 m. paskirta "Dirvos"
romano konkurso premija. Jury komisija
pažymėjo, kad —
—savo tematika veikalas aprėpia eilę
mūsų šiandieninio gyvenimo gyvųjų pro
blemų,
—"Kelio į kairę" kūrėjas subtiliai atku
ria tradicinį lietuvį ūkininką, įsikūrusį JAV,
ir pastangas naujųjų ateivių, atkakliai sie
kiančių laimėti medžiaginę gerovę,
— autorius pasisako savaimingu ir me
niškai dailiu stilium,
— mūsų grožinės literatūros baruose
nauja ir įdomia romano kompozicija, vei
kalo veikėjai gyvi, spalvingi, įdomūs psi
chologiniu ir meniniu požiūriu,
— romano autorius, su meile vaizduo
damas lietuvį išeivį, sukūrė vientisą kūrinį,
dvelkiantį žmogaus būties džiaugsmu, siel
vartu ir tragizmu, "Kelias į kairę" atspindi
betarpišką rašytojo talentą ir kūrybinį
meistriškumą.

— Ką tik išėjo iš spaudos Šekspy
ro sonetų rinkinys; vertė ir komen
tarus parūpino prof. A. šešplaukisA. Tyruolis. Rinkinyje yra 154 so
netai.
Sonetą vertimą pluoštą ir plates
nę apžvalgą įdėsime kitą metų LD.
— Į “Lituanus” žurnalo leidėjus
kreipėsi arch. Emilio Bertonati, Galeria del Levan te direktorius, pra
šydamas atsiųsti papildomos me
džiagos apie Čiurlionį.
— N. E Sūduvio studija “Vienų
vien”, kur plačiai aprašytas 1941 m.
lietuvių sukilimas prieš komunistus,
partizaną veikla, spausdinta “Darbi
ninko” atkarpoje, Miunchene išėjo
vokiškai ir JAV-se angliškai, (šią
laidą išleido Į Laisvę fondas lietu
viškai kultūrai ugdyti).
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METŲ PABAIGA, GERBIAMIEJI, verčia mus padaryti Širdies
ataskaitą.
Mes mintimis perbėgame per praeitus metus atsiskaitydami iš
įvairių įgytų palaimų ir, mūsų ataskaita parodo, kad mes tu
rime draugų ir draugingi su kitais esame, drąsiai galime tvirtinti esą
laimingi. Tat ir projektuodami mūsų sekančių 1965 metų planus,
mes žinome, kad mūsų vyriausias tikslas yra įsigyti dar daugiau
draugų.
Naujųjų Metų Šventė mums suteikia galimybę išreikšti mūsų
jausmus savo draugams.
MARIJONA IR JUOZAS BACHUNAS
Sodus, Mich., U. S. A.
BALYS RADIO ir TV KRAUTUVE
2646 W. 71st Street,
Chicago 29, Illinois
čia galima įsigyti T.V., radijo aparatai, elektriniai namų
reikmenys,, kristalai, plokštelės, filmos, žaislai, švenčių atvirutės ir k.
Taip pat gaunama visos “Lietuvių Dienų“ išleistos knygos.
Dėl TV bei radijo pataisymų telefonuokite
Baliui Brazdžioniui — PR 8-5374

JONO VAZNELIO

MAISTO KRAUTUVE
2624 W. 69th Street

•
CHICAGO, III. 60629
Telefonas: 778-8479

WOODMAC BOWL, INC.
RAINBOW LOUNGE, INC.
7617-29 S. Western Avenue
•
CHICAGO 20, ILLINOIS
OPEN 24 HOURS
WALTER J. KLEMKA
—
Proprietors
—
BRUNO G. SHOTAS
Phone: PRospect 8-4646

eooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo*
RŪTA

-

VALGYKLA

6812 S. Western Ave.
—
CHICAGO,
Tel.: PR 8-3493

III. 60636

Sav. Janina ir Kazys Baltramonas

Lietuviškas maistas

•

Patarnaujame išsinešimui

CRANE SAVINGS &

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 90
DIENŲ ANT VISŲ TAUPYMO
SĄSKAITŲ

TAIP
LOAN ASS'N
B. R. PIETKIEWICH,

President

TAUPYDAMI PAS MUS, JŪS GA
LITE PASIRINKTI TAUPYMO RŪ
ŠĮ, KURI JUMS PATOGIAUSIA...
TAI NEDELSDAMI PASIŲSKITE
ČEKĮ DABAR.

2555 W. 47 th St., Chicago 32, Ill.

CLEM'S

MARKETS

4^2%

DIVIDENDAI
PASIUNČIAMI
KAS 1/4 METŲ
UŽ
INVESTMENTUS

• Puikios lenkiškos dešros, švie
žiai namuos gamintos.
• Importuoti lenkiški kumpiai Ir
kitos iš Lenkijos prekės: alus, vy
nas, silkės, grybai, įv. sriubos.
• Įvairiausi mėsos ir maisto pro.
dūktai.
Galima užsisakyti mažesniais ar
ba didesniais kiekiais specialiai pa
gamintų lietuviškų dešrų pikni
kams, bankietams, vakarienėms.

TAUPYMO SĄSKAITOS IKI
$10,000 APDRAUSTOS F.S.L.I.
ĮSTAIGOSE.

Clem’s Markets jau keletas metų
patarnauja Los Angeles ir apylin
kės lietuviams.

3002 W. Florence

•

PL. 95058

7529 S. Normandie

•

PL. 3-9676

ST. ANTHONY

SAVINGS & LOAN ASSN.

Clem Taberskl, savininkas

Atvykus į Kaliforniją, kviečiame Į

1447 So. 49th Court

BEACON MOTOR HOTEL

Cicero, Illinois 60650

Arti prie
Westwood, Beverly Hills
& Hollywood
3020 Wilshire Blvd. Santa Monica.
California
EXbruck 4-9144
EX 4-2986
Mrs. A. Lukšis — Owner and Mgr.
Beach.

JUOZAS F. GRIBAUSKAS

sekretorius

Tel.: 656-6330 ir 242-4395

Taupykite
STANDARD FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSN.
Stipriausioje Chicagos taupymo Įstaigoje.

Turtas 95,000,000.00

Atsargos

Fondas 9,000,000.

VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ.

JUSTIN MACKIEWICH, Chairman of the Board
JUSTIN MACKIEWICH Jr., President

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
Furniture Center, Inc.

JONAS JURGILAS, M.D.

Vietinių ir importuotų baldų prekyba.

17427 Chatsworth St. — Granada Hills, Calif.
Valandos: 10—12 ir 3—t; šeštadieniais 9—1.

Baldai siunčiami į visą Ameriką ir už jos ribų.

Etxch. EM 3-8116

Office: EM 3-5909

ALBINAS MARKEVIČIUS

Naujas adresas:
2113 Wilshire Blwd.

REAL ESTATE BROKER
c/o Richey and Associates
Bus. EX. 3-9801
Res. 3-3571
Santa Monica, Calif.

*4444444444444*44444444444*4444444*4444444444444*44

EL DORADO MOTEL

Savininkas Al Samolis
1613 N. Western Ave., Hollywood 27, Calif.
Telefonas: HO 2-6945
Motelis turi 51 kambarį. Visi kambariai liuksusiniai — turi TV, telefonus,
oro vėsintuvus, šildomų didžiulį maudymosi baseinų ir daug kt. patogumų.

Svečiams duodami veltui bilietai pamatyti filmų studijas.

LIETUVIŲ

KAS TIK TURI GERĄ SKONĮ,

DIENOS,

1964, GRUODIS

MARQUETTE PARKE
6211-6219 So. Western Ave.

PRospect

8-5875

CHICAGO, ILLINOIS

Edward Bros. Colonial Mortuary
1000 Venice Blvd.

Richmond 9-8281
Lietuvi* Laidotuvių
Patarėja*

ADOLPH
CASPER
Namų Telefonas

284 - 6489
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Atvykęs iš Šveicarijos į JAV da
lyvauti Ateitininkų sendraugių kon
ferencijoje, prof. J. Eretas buvo
kviestas ir dalyvavo su paskaitomis
Detroite (ASS suvažiavime lapkr.
26-29), Toronte, Chicagoj, New Yor
ke ir kt. Dvi jo paskaitų temos: lie
tuviai tremtiniai ir jų uždaviniai ir
tarptautinio komunizmo suirimas.

Prof. J. Eretas, guest speaker
from Swiss in Cleveland, Ohio.
Akademinio Skautų Sąjūdžio 40 me
tų sukakties akademijos prezidiu
mas: iš kairės — fil. J. Dainauskas,
fil. B. Kviklys, korporacijos mece
natas P. Gudas, kun. J. Kubilius, SJ,
fil. E. Vilkas, vyr. sktn. O. Zailskienė, prof. S. Dirmantas, LB CV pirm.
J. Jasaitis, vyr. sktn. B. Juodelis;
kalba fil. K. Palčiauskas.

■I
Iš

BALTIMOReS

LIETUVIŲ

SVETAINES 50

The Academic Scout organiza
tion’s 40th anniversary celebration.
Foto A. Kezys, SJ
SUKAKTIES

MINĖJIMO

Lapkr. 14 svetainės minėjimo
programoje dalyvavo Rūtos an
samblis, vad. A. Kačanausko. čia
Balys Brasauskas, svetainės b-ės
pirm., tarp Rūtos dainininkių.

Balt, radijo vai. foto

Kun. P. Patlaba iš Chicagos
sveikina savo senus parapiečius.
šalia jo svetainės pirm. Brasaus
kas, toliau — sėdi Lietuvos Atst.
J. Kajeckas su ponia, J. Raste
nienė, adv. poetas N. Rastenis,
adv. T. Grajauskas su ponia, N.
Česna su ponia ir J. Kairys su
ponia.

Scenes from the 50th anniver
sary banquet of the Lithuanian
Hall in Baltimore, Md.

Radijo valandėlės vedėjas A. J. Juškus su Rūtos ansamblio
rožėmis, dalyvavusiomis minėjimo programoje. Albertas
Juškus yra Liet, svetainės bendrovės kasininkas.

Kun. A. Dranginis, Kongreso narys A. Garmatz ir Baltimorės
pašto viršininkas William F. Laukaitis sveikiną Jurgi žigą,
vieną iš bendrovės steigėjų.
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ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ
SUVAŽIAVIMAS
CLEVELANDE

Dalis Ateitininkų Sendraugių Sąjun
gos suvažiavimo atstovų su Federa
cijos, At-kų Sendraugių S-gos cent
ro valdybos, tarybos, darbo prezi
diumo ir suvažiavimo rengimo ko
misijos nariais.

Foto reportažo nuotraukose nėra
literatūros vakaro fotografijos; va
karo programoje dalyvavo Julija
švabaitė-Gilienė,
Jurgis
Jankus,
Aloyzas Baronas, Kazys Bradūnas.
Taip pat buvo dailės paroda.
-4^- ASS suvažiavimo garbės prezidiumas: iš k. prof. J. Pikūnas, ASS CV
pirm., dr. A. Darnusis, At-kų Federacijos Tarybos pirm., svečias iš Šveica
rijos prof. J. Eretas, MAS dvasios vadas kun. G. Kijauskas, SJ.

ASS suvažiavimui rengti komitetas: I eil. iš k. V. Rociūnas, P. Balčiūnienė,
S. Laniauskas, pirm., V. Kajsperavičiūtė, P. Skardis; II eil. K. Ralys, P.
Titas, A. Kasulaitis, Pr. Razgaitis.

Scenes from the convention of “Ateitis” organization, Cleveland, Ohio.
Visos ASS suvažiavimo nuotraukos V. Pliodzinsko
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^

New Yorko L. F. Bičiulių suruoštos diskusijos tema “Amerikos partijos už
sienio politikoje”.— Už stalo matyti: J. Brazaitis, prel. J. Balkūnas, J. Au
dėnas, dr. J. Kazickas, A. Gureckas, dr. B. Nemickas.
Foto V. Maželis
Symposium, organized by the Friends of the Lithuanian Front in N. Y.

ASS suvažiavimo darbo prezidiumas: iš k. Arvydas Barzdukas, Vikto
ras Palunas, Julius Staniškis.
LIETUVIŲ

MOTERŲ

ATSTOVYBĖS

NEW

YORKO

KLUBAS

Gruodžio 5 d. LMA klubas surengė kultūrinį pobūvį su dr. V. Paprocko
paskaita “Išvaizda ir charakteris”. Paminėta GFWC 75 metų gyvavimo su
kaktis. General Federation of Women’s Club yr viena didžiausių pasaulio
moterų organizacijų, kuriai priklauso ir mūsų klubas. Org-ja turi 11,000,000
narių, atstovaujančių 60 tautų. Lietuvės turi progos kelti Lietuvos reikalus.

Iš kairės: Lietuvos gen. kons. V. Stašinskas, Pabaltijo Moterų Tarybos
pirm. G. žilionienė, LMA New Haveno klubo pirm. S. Valiukienė, dr. V. Paprockas, LMA N. Y. klubo pirm. M. Kregždienė, LMA ir GFWC Tarybos
narė L. Bieliukienė, LMA N. Y. klubo garbės pirm. R. Budrienė, VLIKO ir
Lietuvos Laisvės Komiteto pirm. V. Sidzikauskas.
Foto V. Maželis

After the Lithuanian Women’s Legation’s Club meeting in New York.
LIETUVIŲ

DIENOS,

1964, GRUODIS
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ŽMONĖS, DATOS
IR DARBAI

JUOZAS MILIŪNAS
iš Santa Barbara, Californios
sveikina su Šventomis Kalėdomis
ir Naujais Metais visus

LIETUVIŲ DIENOS

Gruodis

1964

— Savo skaitytojus, bendradar 
bius, platintojus ir visus bičiulius
sveikiname švenčių proga ir linki,
me geriausių naujųjų metų!
Tikimės, kad ne tik liksite ir to
liau mūsų rėmėjais, bet dar surasi
te naujų.
LD Red. ir Leidykla
— Grįždami iš kelionės po pasauį, Los Angelėse sustojo plačiai ži
nomi čikagiškiai visuomenės veikė
jai kun. B. Sugintas ir Valerijonas
Šimkus. Jie kelionėje aplankė Vasa
rio 16 gimnaziją Vokietijoje, daly
vavo eucharistiniame kongrese In
dijoje, lankėsi pas Australijos ir ki
tų kraštų lietuvius, susipažindami
su jų gyvenimu ir veikla. Los Ange
les lietuviams savo įspūdžius jie
žada papasakoti 1965 m. sasusio 2 d.
— Prof. Juozas Eretas, baigiant
svečiavimosi turą Amerikoje, senų
bičiulių pakviestas aplankyti Los
Angeles gyvenančius lietuvius, bu.
vusius Vyt. D. universiteto kolegas
ir studentus. Ta proga jis sutiko vi
suomenei paskaityti dvi paskaitas.
— III-sis Pietų Amerikos lietuvių
kongresas įvyksta 1965 m. vasario
18-21 dienomis. Kongreso metu bus
eilė paskaitų ir pranešimų. Laukia
ma svečių ir iš šiaurės Amerikos.
Vasario 20 d. kongresas iškilmingai
švęs Vasario 16 Sao Paulo miesto
teatre. Vasario 21 mišios bus Sao
Paulo katedroj.
— “The Lemonter”, Lemonto (Il
linois) iliustruotas laikraštis 1964
lapkr. 19 d., nr. 52 du didelius pus
lapius paskyrė vietos lituanistinei
mokyklai. Viršelį puošia šis vaiz
das: Marija Biskytė skaito V. Ne
munėlio Meškiuką Rudnosiuką, pa
dedama mokyt. J. Lukošiūnienės.
Tekste įdėta mokyklos darbo vaiz.
dų su mokytojomis — Z. Katiliškie
ne, O. šilėniene ir M. Umbrasiene.
Laikraštis pažymi, kad lietuviai ver
tina savo gimtojo krašto kultūrą,
papročius, dainas ir šešt. mokykloj
perduoda tai savo vaikams.
— Algimantas Kezys, SJ Chicagoje, Jaunimo Centre surengė savo fo
tografijų parodą, išstatydamas per
50 darbų iš New Yorko pasaulinės
parodos. Spauda A. Kezį, SJ verti
na kaip fotografą menininką. LD
redakcija džiaugiasi, kad A. Kezį,
SJ turį savo bendradarbių tarpe, ir
skaitytojas gali matyti ir šiame nu
meryje keletą jo puikių darbų. Vė
liau tikimės duoti platų reportažą.
Dėl švenčių skelbimų šio numerio
medžiagą turėjome gerokai suspaus
ti. Atsilyginsime kitais metais.
Foto A. Kezys, SJ

savo draugus ir LD skaitytojus

Pritaiko akinius

Tikrina akis

Dr. Michael HOLLINGER
Optometristas
329 W. Fifth St., Los Angeles, Calif.
Phone: MA 8-1056

Linksmų Kalėdų švenčių
ir laimingų Naujųjų Metų!

Jonas ir Ona Žukai
o o o
švenčių proga kviečiame
atsilankyti į

L. REIVYDAS
Cocktail Lounge
• Beer on Top
7026 Resede Blvd., RESEDA, Calif.
2nd Block South of Sherman Way
Telephone: 881-9097

PINK PONY užeigą
1831 W. 7th Street, Los Angeles

JUOZAS BRIEDIS

Tek: 483-9256

Real Estate

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©
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W.

MARY HAMROCK

Hollywood, Detroit, Mich.
Telef. TW 3-1935

PIERCE — HAMROCK
MORTUARY

STEPONAS KAIRYS

921 Venice Blvd.
Los Angeles, Calif.
Phone:
Richmond 9-6091

MIRĖ STEPONAS KAIRYS

■>©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©»

Atiduodant šį LD numeri spau
dai, liet, dienraščiuose pasirodė
žinia, kad gruodžio 16 d. Brooklyne
Liuteronų ligoninėje mirė Steponas
Kairys, Lietuvos Nepriklausomybės
akto signataras. Palaidotas gruo
džio 19 d.
S. Kairys buvo gimęs 1878 m. Ma
rijampolės aps. Mokėpi Palangos
progimn., baigė Šiaulių gimn., 1908
m. baigė Petrapily Technologijos
Institutą ir dirbo Rusijoje prie til.
tų statybos. 1911 — Vilniuje, o nuo
1918 dirbo Kaune — savivaldypėje,
rūpindamasis miesto kanalizacija.
Nuo 1923 m. profesoriavo Lietuvos
un-to technikos fakultete, buvo to
fakulteto dekanu.
Į partinę (socialdemokratų) veik
lą įsijungė dirbdamas su darbininkų
kuopelėmis. 1907 m. dalyvavo Vil
niaus seime, 1917 — Vilniaus konfe
rencijoje, buvo išrinktas į Lietuvos
Tarybą. Šleževičiaus kabinete buvo
tiekimo ir maitinimo ministeriu. Vi
suose seimuose dalyvavo kaip soc.
dem-tų partijos lyderis.
1943 m. išrinktas Vliko pirminin
ku. Antri kartą komunistams oku
puojant Lietuvą, K. pasitraukė į Va
karus. čia dalyvavo Vliko Vykdomo
je Taryboje. 1951 m. atvyko į JAV.
Dalyvavo Vliko darbuose, bendra
darbiavo spaudoje (Darbas, Kelei
vis). Griežtai laikėsi antikomunisti
nėje veikloje, pasisakė prieš įsi
braunančius į socd. eiles ir spaudą
sovietomanus bei bendradarbiavimo
ekstremistus.
JAV-se parašė ir išleido dvi savo
atsiminimų knygas: Lietuva budo
(1957) ir Tau, Lietuva, 1964 .

P. V. RAULINAITIS

All Forms of
INSURANCE

Mutual
Funds

PETER WYTENUS
Broker — Consultant
IN. 1-1029
Res. EV 6-3871

39-20 Main St.
Flushing 54, N. Y.

Real Estate-Insurance-Tax Returns

Notaro darbai; namų ir automobi
lių apdraudos; mokesčių apskaičia
vimas; tarpininkavimas namus per
kant ir parduodant; dokumentų
vertimas.

NO 2-5433,

Los Angeles 27, Calif.

JONAS MATULAITIS
General Contractor
Telefonas: 662-8822
3823 Evans St., Los Angeles Calif.

Res.: 1972 N. Commonwealth Ave.
aillllBIllllBlimillllBIIIIIBIHIIBlIIIIBIIIIIBIIIIlBIIIIBIIIIlBIIIIII
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Acirema

HELEN'S

Investments,

Productions

& Theater

HOUSE OF BEAUTY
HELEN MOCKUS-MOTUŠIS
5265 Fountain Ave.
HOLLYWOOD
California
Telephone: NOrmandy 5.3351

ACIREMA CORPORATION
"There’s No Business
Like Show Business"

FRANCIS VALUSKIS

FOTO STUDIJA "FLATTE OF HOLLYWOOD"
6671 Hollywood Blvd., Hollywood, Calif.
Sveikina savo klijentus su šv. Kalėdomis ir Naujais Metais.
Leonas Kančauskas, savininkas.
HO 9-8097

FRANK'S TELEVISION AND

RADIO

Sales & Service
TV — Stereo — Hi-Fi — Small Appliances

Automobile Radio Repaired While Waiting
5239 Hollywood Blvd., L. A., 27

HO 9-8500

■niiiHiiiininiHiiiiiiBiiiiiBiiiiiHiiiiniiiiMiiimiiiiiHiiiiiBiiiiiii

ANTANAS F. SKIRIUS
REAL ESTATE — TAX SERVICE

Sav. ukrainietis J. Trostianetsky

INSURANCE

4366 Sunset Blvd., Hollywood 29,
Calif.

3216 Sunset Blvd., Los Angeles 26, Calif. Telef.: NO 5-9887
Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus. Be Jūsų atneštų
prekių, čia rasite didelį pasirinkimą, ir gana pigiai, tokių prekių, kurios
turi geriausią vertę Lietuvoje.
Aplankykite mus —
atdara kasdien nuo 9 a. m. iki 7 p. m.; sekmad. nuo 10 a.m. iki 4 p. m.

BlIIIIBIIIIIBIIIlIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIlBinilBIIIIIBIIIIIBIIin

■★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ir*********

Kreipkitės telefonu NO
arba Įstaigoje
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GLOBE PARCEL SERVICE

4-2919
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Sister M. Gratia (Lisaitis) watches some of her art stu
dents at Maria High School decorate the Lithuanian Christ
mas tree at the Museum of Sciences and Industry in Chi
cago’s Jackson Park. Sister Gratia is the author of the
book “A New Look At Christmas Decorations”.
Beginning with Nov. 28 and continuing through the New
Year’s Day, the 23rd annual festival and Christmas tree
display is featured at the Museum of Science.

Photo Ideas Inc.

Last year’s Christmas Tree Decorations Contest Committee.
F. Gramontas E. Zapolis, Josephine Daužvardis, wife of
the Lithuanian consul in Chicago, artist V. Vaitiekūnas,
Sister M. Gratia, Sister M. Irene, artist Bronė Jameikis, F.
Zapolis, sponsor of contest.
Tony’s Photo Service

Pernai metų eglutes puošimo kon
kursas. 1. Sesuo Gratia stebi kaip
jos mokinės puošia eglutę. 2. Kon
kurso teisėjai. 3. F. Gramontienė su
jaunaisiais —“Ateities” — tautinės
šokių grupės šokėjais.
Klišes paskolino “Viltis”

LIETUVIU

DIENOS
LITHUANIAN DAYS

DECEMBER / GRUODIS
LIETUVIŲ

DIENOS,

1964

1964, GRUODIS

Mrs. France Gramontas, member of the “Ateitis” dance group, seen preparing mem
bers of “Atžalynas”, second generation of “Ateitis” children, for their next performance.

Among them is her own son Martin, next to his mother L. to R: M. Evans, Mrs. Gra
montas, Martin Gramontas, Robert Zapolis.
Photo Chicago Tribune

Voices of Hope
..The twenty years of independence have
even more than legitimized the Estonian, Lat.
vian and Lithuanian nations in the cultural
community of Europe. Even today, after the
same twenty-year span of servitude in the red
Soviet empire. . . the European face of their
homeland is so dear to the Estonians, Latvians
and Lithuanians, that they try to maintain and
cultivate it by all means. . . The awareness of
the
European spirit of independence and
humanism has been preserved . .
..Nations .. can be murdered as the Nazis
and the Communists have gruesomely demons
trated. They can be silenced and made see
mingly dead. However, neither they nor their
rightful claim for a free and independent life
are dead as long as they remain in our
thoughts... (From an extensive lecture on the
Baltic States, delivered in Zuerich earlier this
year, by the internationally known Swiss writer
Edzard Szapar, author of “The Dancing Bear”).

“The plight of the Baltic nations arouse the
deepest sympathy and compassion in all of us.
These small, defenseless states have been ab
sorbed by a huge and rutheless neighbor, with
out regard to legal principles and without re
course to popular sentiment. Their continued
subjugation by the Soviet Union is properly
a burden on the conscience of freemen every
where.

“The Baltic States, like all of the satellite
and subjugated nations around the world, will
surely have their day of reckoning, simply because tyranny invites its own dissolution, n
the context of the nuclear age, the dissolution
may be more evolutionary than revolutionary,
as events in Eastern Europe in recent months
have seem to suggest. But come it will, and
we in the West must do what we can to speed
it along.” Congressional Record, 2 Oct. 1963).

Elta
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KRISTIJONAS DONELAITIS
Fragments from a forthcoming publication of Princeton University

“Kristijonas Donelaitis and Lithuanian Poetry”
By ALEKSIS RANNIT, Yale

The work of Kristijonas Donelaitis
is a classical example of Lithuanian
belles lettres; without his appear
ance the evolution of Lithuanian
writing up to the present probably
would have been impossible al
though his direct influence upon
Lithuanian poetry is rather small.
In forceful language, as it was
spoken by the plain people in Prus
sian Lithuania, or more accurately,
Lithuania Minor, he depicts the life
of the peasants with an incorrupt
ible sense of reality and partly
with burlesque humor. He probably
thought of his work entitled “Me
tai” (The Seasons) as a collection
of four sermons and never dreamed
of their publication. For him, love
of poetry was by no means a pro
fessional literary passion, but the
living religious and human center
of a wise attitude toward man and
life. And yet, in the words of the
best German translator of his epic
poem, Ludwig Passarge (1825-1912),
“It is almost a miracle that in the
early second half of the 18th cen
tury, when the names of Lessing,
Schiller, Goethe, Kant were still
probably unknown in remote Li
thuania, that before the appearance
of their great creations, at a time
when the idylls of Gessner were an
object of admiration and when, at
best a Haller and Hagedorn herald
ed a new era, such an eminently
realistic work as “The Seasons”
was at all possible.”
The creative efforts of Kristijonas
Donelaitis, of which a great poet
have been preserved for us, consist
of the already noted longer poem
entitled “Metai” (The Seasons), six
fables, a few poems in German and
one in Latin. The Seasons, a work
written in hexameters sometime
around 1765, has 2,968 lines. In his
work Donelaitis follows a path of
poetry which deliberately emulates
the antique model in the Lithua
nian language... He gives us no
bucolic, idylic landscape or poeti
cized pictures, but depicts the cus
toms of his Lithuanian homeland
with a sharpness of observation
related to the strongly drawn faces
in the paintings of the old Flemish
and Dutch masters...
Thinking of music, facile but in
correct comparison between the
“Seasons” of Donelaitis and Vival
di, could be made. Vivaldi in a sen
se a contemporary of Donelaitis,
was a craftsman and virtuoso, and
considered aesthetically very much
an idealist. Donelaitis, on the
contrary, was revolutionary, the on
ly great realist of the 18th cen
tury, He deliberately declined to
choose his subject from the fa
shionably beautiful and sentimental.
When, for example, he describes
the song of the nightin
pares it to the simple peasant
sings without despondency and low
spirits even in poverty. Yet the de
scription is so skillful and lively
that it must be compared with one
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done by Aristophanes, the noted
dramatist and poet of ancient
Greece, and the author of the fa
mous “Birds”. Next to the ’’wild
sweetness” of Aristophanes, the
richness and fertility of Donelaitis’
imagination appears with an even
greater modernity to the contem
porary reader...
»
L. Passarge, who has been pain
stakingly collecting the sparse bio
graphic information about the poet,
tells us:
“By his birth, as son of a yeoman
farmer in Lazdinėliai near Gumbine
(Gumibinnen), he belonged to the
people. He was born on January 1,
1714, ten years before Kant, lost
his father early and was sent by
his mother to Koenigsberg, to at
tend the city’s high school in Kneiphof. Following his graduation, he
studied at the old Albertinum col
lege... He is supposed to have told
later of the difficulties he had
in making ends meet during the
time of his studies. .... One may
assume that he showed great in
dustry and enjoyed some excellent
teachers, since he learned Greek,
Latin, Hebrew, French, Lithuanian,
and German to such perfection that
he was able to write poetry in
them, as can be seen from frag
ments of attempts that have been
found among his papers. He studied
theology at the university of Koe
nigsberg between 1732 and 1737
and, as a member of the Lithua
nian seminar had an opportunity to
cultivate his native language re
gularly. Upon completion of his
studies, he remained in Prussia
until 1740, probably as a private
tutor. In 1743, before Whitsuntide,
he was appointed to Tolminkiemis
(Tolmingkehmen), was then given
an examination in Koenigsberg, or
dained and called to the ministry
on November 24. . . In Tolmin
kiemis, he served as pastor until
his death in February 1790. His
congregation, which was half Ger
man and half Lithuanian, was deep
ly attached to him......... His favor
ite sciences were practical mecha
nics, optics and physics. He had
achieved great dexterity in the
polishing of optic glass, and his
thermometers and barometers were
famous for a long time. He was
equally skilful in making musical
instruments, of which a grand pia
no, the second of its kind in Prus
sia, was very highly estimated...
He lies buried in the old cemetery
of Tolminkiemis......... Yet the grave
of our poet is not known any more.”
The church which he built, in which
he preached for over 36 years was
completely destroyed in the Second
World War.
...The leading idea of “The Sea
sons” is the struggle for purity in
the Lithuanian soul. As a Protes
tant minister of peasants in bon
dage, Donelaitis was no revolution

ary in the area of social justice, but
rather searched for solutions in the
realm of religious humanism... Since
Donelaitis speaks to simple Lithua
nian people, he does not attempt
to define the Lithuanian soul in
philosophical terms, but instead to
impart to his audience Christian
truth, in order to find in simple
piety understanding for the inner
most of religious doctrine. How
ever... the poet simultaneously
struggles for true Lithuanianism,
and there is more to be said on this
subject.
ft
...The writing of Donelaitis do not
contain a similar conception of the
idea of a nation, yet his inmost
concern is with the same essen
tials. He grieves over the decline
of Lithunianism in East Prussia,
which was once completely Lithua
nian (the Lithuanian language is
today together with the Latvian the
guardian of the lost old Prussian
or more exactly: Pruzzian). The
word is indeed the main repository
of the national heritage, while cos
tumes, customs and usages follow
it in importance.
Ah! Where have you gone, old Li
thuanian days
When Prussians had not yet learned
any German language!

or;
Ah! Where have you gone, our an
cestral days,
When Lithuanian women still shun
ned German dress
And were quite unable to pronounce
German words.

Nature and rural life contain a
great truth for the Lithuanian, re
pose on the globe and tilling of the
soil — a unique essentialsness. The
Lithuanians have preserved (in
spite of their Catholicism, or, in
Prussian Lithuania, Protestantism)
a redolent pagan pantheism, the in
stinctive nationalism of their reli
giosity, their organic national cha
racter, and their peasant link with
the soil — all things lacking among
the present generation in Western
Europe, and at the same time, being
systematically extirpated by the
Soviets.
Dr. Vilius Storosta-V y d ū n a s,
(1868-1953), a mystic play-wright,
pantheistic philosopher, and until
1945 a truly heroic exponent of Lithuanism in the Lithuanian area of
Germany, writes about Donelaitis:
“What Donelaitis expresses in his
writings quite clearly corresponds
to the Lithuanian conception of
life. Man is perceived as inwoven
into the life and events of nature.
Man’s birth, his growth, ripening,
withering and death are experienc
ed in the plant and animal world.
Therefore, there is constant men
tion of man’s affinity to these
spheres of life. . . The Lithuanian
nation, as almost no other, is dis
tinguished by a special sympathy,
a readiness to help, and a genuine
devotion to all that lives. And that
is why Donelaitis exhorts his au
dience again and again to hold fast
to the spiritual wealth of their an
cestors...” . .
ft
Donelaitis loves and feels the
depth and the shape of life on

earth, not only as the descendant of
rural clergymen and not only as a
person, but as the real poet. There
fore, his earthbound perception are
pre-eminently not social, but artis
tic. Consequently one must vehe
mently disagree with the Soviet
critics and writers who, like Alek
sander Fadeev, for example, have
persistently
misinterpreted the
work of Donelaitis by indicating
that it is a good sample of so-called
“socialist realism”. The great dif
ference between the “Soviet Social
ist realists” and Donelaitis is that
the latter is a free, intuitive realist
with a sense of aesthetic autonomy,
linguistic non-conformity, philoso
phical independence and deep reli
gious predilection. In other words
he has all the traits, characteris
tics, and qualities which are un
acceptable to the Soviet censors.
Only the hypocrisy of Soviet lite
rary policies has allowed the publi
cation of “The Seasons” of Done
laitis in more than 100,00 copies
in Russian translation — simply
because
Donelaitis
has
been
dead for about two hundred years.
Were he alive to-day, his work
would be rejected by the govern
ment, the state-controlled publish
ing houses of the the Soviet Union,
and of course, could never be print
ed privately.

Donelaitis’ purely aesthetic and
earth-rooted realism is especially
revealed in his magnificent pictures
of nature, in which the severe form
of the hexameter gives way to high
lyricism:
These melancholy fields alone re
main for us,
Their loveliness is with us like a
sunken grave.
Crone death strips naked shrubbery
and gay forests,
Winds of storm rend and tear all
their finery.

or fascinating imagination:
It is wonderful to see how the for
ests of pinetrees
Show up everywhere, with curly
nests and bearded,
And like powdered dandies, stand
with elbows akimbo
While other twigs take shelter be
tween them and cower
Beneath their roofs like shivering
peasants
And bow their heads lamenting
while the winds whistle.

Next to this fragment in which
we find the self-contained artistry
of “The Sesons” there is a number
of vivid passages where the poet
rises from a contemplative, object
ive description to baroque jesting:
Fall, that elephant, too painfully an
noyed us,
Rudely spattering the mud it wal
lowed around us.

“Autumn, that elephant” — what
expressionistic boldness!..

Donelaitis is a many-sided creator.
He adapts the private gesture of
the folk song, he knows the ways
of children, he joins the gay song,
and then switches to an elevated
language derived from the Bible.
His verbal art is broad and massive,
it has great splendor and sonority,
it displays a tonal richness and a
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JOYS OF SPRINGS from "THE SEASONS"
by Kristijonas Donelaitis
The climbing sun again was wakening the world
And laughing at the wreck of frigid winter’s trade.
The icy season’s grip was thouroughly undone,
And heaps of high-piled snow had dwindled down to naught.
Each day a soft south breeze caressed the barren fields
And coaxed each blade and leaf to rise again and live.
Each hill and dale had cast away the snowy furs;
The bush and heath were glad to heed the springtime’s call.
All things that died away in tearful autumn’s mire,
All things that lay in sleep beneath the winter’s ice,
Or huddled shivering under a stunted bush,
Crept out in joyous throng to hail the smiling spring.
The rats and skunks came forth from secret holes and nooks;
Crows, ravens, magpies, owls sailed on from bough to bough.
Mice, moldwarps and their young, acclaimed the glowing warmth.
The countless flies and bugs, mosquitos, gnats and fleas,
In ever growing swarms were rallying each day
And gaping all around to sting the rich and poor.
The queen bee, too, called forth her subjects to the task,
Commanding them to start again upon their work.
Soon endless swarms of them began to buzz and zoom,
Afifing merry tunes and flying far and wide.
Secluded in the nooks, lean spiders spun their threads,
Or, seeling up and down, stretched long entrapping nets.
Even the wolves and bears at the green forest’s edge
Hunted in joyous mood for some unwary game.
It was a wondrous thing, that of the endless flock,
None of the warblers wept when reaching our dear shore.
No; not to weep, but to rejoyce they all came here.
For now the winter’s chills and frosts were at an end,
And the enchanting spring wrought wonders ev’rywhere.
Ah, now in ev’ry place new life was all athrob;
The air was filled with tunes of songsters on the wing.
Some sang in lover key, some soared to heights of tone:
Some flew far, far above, up to the silv’ry clouds:
Some on a low bough perched — and all of them praised God.
As yet the food was scarce, but none of them complained.
Some had returned in worn and shabby feathered garb,
Some carried back a maimed or broken wing or crest;
Though in the fields they found but little sustenance,
They did not grieve and no heart-breaking tears were shed;
They all joyfully sang their merry melodies.
Along with them the stork came back to our flair land,
And, husbandlike, atop the roof displayed his voice.
While he gazed and rejoiced, his sweet and loving spouse
Appeared upon the sill in gay and joyful mood
And met her gentle mate with glad and gleaming beak.
They found the old thatched roof much damaged and despoiled;
And even their abode, built but a year ago,
Was weather-beaten, bent and sagging on each side.
The very walls and beams and sturdy parapets
Were tom and blown away by the relentless gales.
Doors wrecked, sills fallen off, and ev’ry window gone:
The northern wrath had wrought its havoc on their home.
And so they both at once, as good homemakers should,
With courage and in faith began to build again.
The husband fetched great loads of branches, rods and twigs
With which his spouse patched up their home to suit her taste.
And when their long and hard repairs were fully done
The two of them flew off to a green marsh nearby;
Then, having caught and gorged some fatter frogs and toads,
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fervid masculine melodiousness.
But his hexameters and their sus
tained stylistic impact are eclipsed
by the true conviction of a popular
bard:
So have I now talked to you like
a fellow companion, and
Have not praised you either in the
French or the German way,
But as peasants do, like a friend
of old standing,
I have told you directly, as the
words came to me.

Thus he writes as inner law and
language dictate to him. He becomes
the speaker for the community, who
becomes a humane form-giver, a
servant, and a teacher. The aim of
Donelaitis’ verse is predominently
to instruct the hearer’s mind and
improve his morals, but also to ex
cite him to passion and move him
by pathos. As a didactic poet Do
nelaitis has chosen a form approach
ing the epical. The examination of
didactic poetry in general has
shown us that there have been two
classes of poetic work to which the
epithet didactic has been given.
One is as a pure instrument of
teaching — it is proper didactic
poetry. In this sense Donelaitis be
comes irrevocably obsolete in a
few places. But on the whole his
work combines a directly instruc
tive method with the impetus of
imaginative moment, and a certain
definite cultivation of impulsive
beauty. In the hands of Donelaitis
this kind of didactic poetry has en
riched the world with a durable
masterpiece.

Where does Donelaitis stand,
what is his exact place in the world
literature? The question ris not an
easy one to answer. European poet
ry of the 18th century, it is agreed,
is rather colourless when compared
with the variegated splendor of the
preceding periods. Nevertheless, at
the end of the century appeared
such poets as Johann Wolfgang von
Goethe, Andre Chenier, Ugo Fos
colo, Gavriil Derzhavin, Carl Mikael
Bellman.. Actually they all pro
duced their best works after The
Seasons of Donelaitis were written.
The only great contemporaries of
Donelaiti,s to my knowledge, are
Alexander Pope and the Armenian
poet Saiath-Nova, who also wrote
in Georgian and Azerbaidzhani. Do
nelaitis is certainly not unworthy
to rank as their equal. I do not
think that he can compete seriously
with the late Goethe, especially in
his Faust, but he probably chal
lenges Goethe’s poetry produced
in the 18th century. Goethe him
self, after having read a quite in
adequate German translation of the
Seasons made by Ludwig Rhesa in
1818, compared Donelaitis with
Homer. A great tribute, indeed,
maybe too great. Adam Mickiewicz,

who has described himself as gente Lituanus, natione Polonus, has
demonstrated his enthusiasm for
the expressiveness of Donelaitis’
poetic language, and justly so.
Among other well known admirers
of the Lithuanian poet must be
mentioned Karl Wilhelm von Hum
boldt, Jacob Grimm, the Polish lin
guist, Samuel Bogumil Linde, the
Czech poet Frantisek Ladislav čelakovsky and in more recent times
Maksim Gorkii and Viacheslav Iva
nov as noted above. Julian Tuwim
has planned to translate The
Seasons as some kind of conterpart
to his rendering of The Lay of the
Host of Igor..........
Although there exist, at present
three German translations of The
Seasons and also renderings, most
of them fragmentary, an some thir
teen language, it is clear that the
only translator of Donelaitis’ sta
ture was Viacheslav Ivanov.. ....
Donelaitis is still waiting for such
a translator in the Western
languages. Only when a creatively
and stylistically equivalent tran
slation is made and published in
English, French, Spanish and other
languages and supplemented by
critical studies on Donelaitis’ poet
ics, will the Western world be able
to recognize and appreciate the im
portance of the Lithuanian poet.
Philologist Alexander Aleksand
rov in his study Sprachliches aus
dem National - dichter Litauens.
Zur Semaseologie. Tartu, 1886 (The
linguistic aspect of the national
poet of Lithuania. A contribution to
Semantics) remarks: “Had Donelai
tis written his work in one of the
great languages, he would have
been universally accepted as be
longing in the first rank of great
writers.”

Aleksis Rannit, Estonian poet, crit
ic, and essayst is a Research Asso
ciate with the status of a Full
Professor and Curator of Russian
and East European Collections at
Yale University. A. Rannit, recent
ly elected the Full Member of the
International Academy of Sciences
and Letters in Paris, has been pro
pagating Lithuanian Culture in for
eign press since 1935. Together with
translations he is the author of 17
books, one of them UNESCO publi
cation. The poetry of A. Rannit has
been translated into Lithuanian,
English, French, German, Spanish,
Russian
and
other languages.
French Poet and Academician Jean
Cocteau has called him “Le prince
de la poesie estonienne, 1’artiste
d’une solitude, d’une noblesse”.
A. Rannit has delivered lectures
on K. D. at University of California,
Los Angeles, University of Califor
nia, Berkeley, Washington Univer
sity, Seattle, Indiana University,
Iowa University, Princeton Univer
sity, University of Madrid, Univer
sity of Zuerich, and Helsinki Uni
versity.
Ed.

Together gratefully they gave their thanks to God.
You, too, o futile man, be thankful and content:
Since you far better fare, fail not to thank your God!

From the Lithuanian translated
by Nadas Rastenis
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BOOKS & PERIODICALS
LITU AN US. Lithuanian Quarter
ly. Spring 1946. Editor Thomas Remeikis.
Lituanus is a journal of arts and
sciences, dedicated to a scholarly
presentation and examination of all
questions pertaining to the coun
tries and peoples of the Baltic
States, particularly Lithuania.
LITUANUS published a comme
morative issue dedicated to the
classic Lithuanian poet Kristijonas
Donelaitis, born 250 years ago, Ja
nuary 1, 1714 in Lithuania Minor
(Prussia). His classic poem “The
Seasons” was translated in sever
al dozen languages. The commemo
rative issue contains a brief history
of Lithuania Minor, the Lithuanian
language during the 18th century,
biography of Donelaitis (by Alek
sas Vakselis), A Question of Influ
ences by Dr. A. šešplaukis, Lithua
nian Peasant in Lithuania Minor by
Dr. P. Rėklaitis (with maps and
costumes in Lithuania Minor going
back as far as the 16th century),
Historical Materials, the translation
of Donelaitis’ “The Seasons”, made
by N. Rastenis, Clark Mills, Demie
Jonaitis. There are many illustra
tions by the noted Lithuanian artist
Vytautas K. Jonynas.
This is a volume which should be
of interest to the poet and histo
rian, folklorist and also all others.
Available from: Lituanus, P. O.
Box 9318, Chicago, Ill. 60690. $1 per
copy. (V. B.)

• The epic poem “The Seasons
of the Year”, by Kristijonas Done
laitis, one of the greatest Lithua
nian writers, born 250 years ago,
Is being translated into German by
Hermann Buddensieg. He considers
earlier German versions (1869 and
1894) unsatisfactory.
• The well known Air Force or
chestra of Washington, D. C., which
has played at many White House
functions, is under the direction of
Captain John F. Yesulaitis (Jesulaitis) who was conductor for the past
11 years. On August of this year
Mr. Yesulaitis left his post to be
come orchestra director at the N.
Carolina University. Captain Yesu
laitis previously headed the radio
program “Serenade in Blue” which
was heard throughout the world;
later he headed a string ensemble
and eleven years ago he took over
his post with the Air Force Orches
tra.

• Miss Jūrate Kazickaitė, daugh
ter of Dr. Juozas and Mrs. Aleksan
dra Kazickas, on July 23rd left for
Europe and from there on to Kenya
in Africa. She is a volunteer mis
sion worker and will teach English
at the Mission High School. Jūratė
is 21 yrs. old, a graduate of Holy
Trinity College in Washington. She
will stay at the mission until 1966.

Vaclovas Sidzikauskas presenting the Captive Nations’ Freedom medal and
diploma to former Assistant Secretary of State, A. Berle.
Gruodžio 1 d. Pavergtųjų Seimo pilnaties posėdyje jo pirmininkas V.
Sidzikauskas įteikia buv. Valstybės Departamento pasekretoriui ir amba
sadoriui A. Berle Jr. Pavergtųjų Tautų Seimo Laisvės Kovos medalį ir
diplomų.
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1. On October 20, 1920 the first stamps for the occupied territory of Vilnius
were issued, showing the new Coat-of-Arms, consisting of the Polish
White Eagle and the Lithuanian Vytis. These stamps were printed in
Zawadski’s printing shop, well known to all Lithuanians. — Okupuotam
Villniaute kraštui lenkai 1920 m. spalio 20 d. išleido pirmuosius pašto ženk
lus, kuriuose nupieštas naujai sugalvotas herbas, sudarytas iš lenkų Erelio
ir Lietuvos Vyties, ženklai buvo atspausdinti lietuviams gerai žinomoje
Zawadlskio spaustuvėje.
2. Polish Army entering Vilnius on October 9, 1920. — Lenkų kariuomenė
įžengia į Vilnių 1920 m. spalio 9 dienų.
3. Polish General Lucien Zeligowski, who occupied the Vilnius territory.
— Lenkų generolas L. Želigovskis, okupavęs Vilniaus kraštų.

LITHUANIAN HISTORY IN STAMPS
Part LXXII
By A. Bernotas, Waterbury, Conn.
The Lithuanians agreed to parti
cipate in these negotiations and as
signed a special delegation to go to
Suvalkai. The negotiations proved
fruitful and ended on October 7,
1920 in the signing of the “Treaty
of Suvalkai”. On behalf of Lithua
nia the above-mentioned treaty was
signed by the leader of the dele
gation, Lieutenant General Maksi
mas Katche, and by Bronius Balu
tis, Valdemaras Čarneckis, Profes
sor Mykolas Biržiška and Major
šumskis; on behalf of Poland by
Colonel M. Mackiewicz and J. Lu
kasiewicz.
The agreement set a temporary
demarcation line between the two
belligerent countries (the border
question excluded). The Curzonline was left as the demarcation
line in the region of Suvalkai. It
extended beyond to Bastūnai (on
the railroad line from Lyda to Vil
nius , Gardinas and the Polish
frontier; it also ran to the Russian
border, already agreed upon with
Russia on July 12, 1920, but not
yet settled because the Russian ar
my was still stationed in this re
gion. That is to say, the Lithuanian
army had to be withdrawn in the
Suvalkai region to the Curzon-line,
leaving Poland with the whole
southern part of Lithuania, includ
ing such towns as Seinai, Suvalkai,
Augustavas, Gardinas and Lyda.
But Lithuania was to hold the
whole territory of Vilnius, touching
the border with Russia on the
east. The treaty also called for the
halting of all military actions at
once and the exchanging of prison
ers of war. The Poles agreed to let
Lithuanian trains use the railroad
station at Varėna, already occupied
by them, but excluding military
transports.
Further negotiations
were scheduled at Varėna on Octo
ber 8th. The formation of this
treaty was left to the International
Control Commission, already con
vened at Suvalkai.
But, as it turned out much later,
the Poles were negotiating with the
Lithuanians for the sole purpose
of disguising their onw milita,ry
operations and concentrating more

troops at sectors on the frontier.
Already while peace-treaty talks
were underway Polish army units
were pushing toward Vilnius osten
sibly in an action against the Bol
sheviks. As a matter of the fact the
Bolsheviks had left Vilnius a long
time before and the Lithuanian
army was stationed there.
On the same day, October 8th,
when the negotiations were to be
renewed at Varėna, strong Polish
forces began an attack from Lyda
along the rail line to Vilnius. The
next day, October 9, 1920, these
forces, consisting of two divisions
of infantry and one division of cav
alry—-composed in the main of sold
iers drafted from the Vilnius terrytory and called the “Lithuanian and
White-tRussiian divisions”, under
their commanding General Lucien
želigowski in a sudden move attack
ed Vilnius and occupied it. There
were only three Lithuanian battal
ions in Vilnius at the time and they
were unable to offer resistance against the Poles. Other Polish
army units, waiting for further
orders, moved up to the demarca
tion line establisched by the “Trea
ty of Suvalkai”.
Even the International Control
Commission could do nothing in
this matter, and in fact did nothing
at all. When Lithuania protested
against this unwarranted and insi
dious breach of treaty, signed by
Poland itself, the Polish government
explained to the world that it had
nothing to do with it; that it was
the fault of General želigowski who
had acted in defiance of his orders
and at his own risk. But the Polish
government did do nothing to re
store the situation and issued no
new orders to the “rebel” General
želigowski to pull his troops out
of the Vilnius territory. On the
contrary, Polish army units occu
pied the town of Vilnius, marched
northward and seized the rest of
the territory. Other Polish army
units continued their attacks west
ward in the directiof the Lithuanian
towns of Ukmergė and Jonava.

(To be continued)
LIETUVIŲ DIENOS, 1964, GRUODIS

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų linkėjimai nuo

Linksmų šv. Kalėdų ir

ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOS KLEBONO IR KUNIGŲ.

Laimingų Naujųjų Metų
linki

KUN. EDWARD ABROMAITIS

Prel. Ignas Albavičius

4557 So. Wood Street, CHICAGO 9, ILLINOIS

šv. Antano parapijos klebonas.
CICERO, ILLINOIS

Tel.: FR 6-3900
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| HEALTHY FOOD RESTAURANT

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2454 West 71st Street, Chicago, Illinois
(71-sios ir Campbell Avė. kampas)
HE 4-1818
Res. PR 6-9801
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JULIA BIČIŪNIENĖ, sav.

Interstate Insurance Agency
LIETUVIŠKA APDRAUDŲ AGENTŪRA

6108 So. Ashland Ave., Chicago 36, Illinois
Telefonas: WAIbrook 5-5671

CUSTOM TAILOR
S. Šimulis, Prop.
| 2150 S. Hoyne Ave., Chicago, Ill.
Virginia 7-6494

Hi-Fi, — TV, Stereo,
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Juozas Bendoraitis ir

Paulius F. Endzelis H

linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Neujų Metų linki

2212 West Cermak Road
Chicago,

Illinois 60608

Tel. VI 7-7747

John Kazanauskas, Pres.

"MARGINIAI"- KRAUTUVĖ

3240 S. Halsted, Chicago Ill. 60608
Tel.; CAlumet 5-7252

BRUNO'S BAKERY

čia rasite didelį pasirinkimą
kristalinių dalykų, suvenirų, ’’dry goods” prekių,
drožinių, audinių, visų liet, knygų, žurnalų.

GINTARAS
Lietuviško maisto valgykla
Atdara: kasdien nuo 7 ryto iki 8 vai. vak; sekmad. nuo 11 ryto iki 8 v. v.

2151 West Cermak Rd., Chicago 8, Illinois
Tel. VI 7-8179
Savininkai Marija ir Juozas Ročkai kvieča visus lietuvius aplankyti juos
naujoje vietoje.

3459 W. 64th PI.,

Rl 7-6630

General Contractor
JONAS STANKUS

7105 So Artesian Ave., CHICAGO, ILL. 60636
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PR 6-5577
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3436 S. Lituanica Ave.
CHICAGO 8, ILLINOIS
Tel.: VI 7-9601

Phone CL 4-6376

GRANT WORK
ALYVA, ANGLYS

|

NERIS REAL ESTATE

H 6924 So. Western Ave., Chicago 29
Sąžiningas patrnavimas
L. Norus
Geriausios rūšies anglys ir alyva.
Telefonai:
ADOMAS BERNADIŠIUS
a Res.:
Ofiso:
1546 So. 49th Ct., Cicero 50, Illinois
| RE 7-9241
471-0321
OLympic 2-9311
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Gift Parcel Service
3320 South Halsted
CHICAGO, ILLINOIS 60608
Telephone LA 3-2021
A. Kavaliauskienė, sav.

TAUPA

Mart

Pranas Pakštas, savininkas
Home-Made Delicatessesn
2819 W. 71st Street, Chicago, III.
RE 7-1996

STANKUS CONSTRUCTION CO.

j PRospect 8-1223

3339 S. Lituanica Ave., Chicago, Ill.

Food

Chicago 29, Illinois

Gydytojas ir chirurgas
Bendra praktika ir moterų ligos
Ofisas ir rezidencija
2652 W. 59th St., Chicago, III.

Kazimieras Ūkelis
LITUANICA TAVERN

LAPKUS BUILDERS, INC.
A. LAPKUS, savininkas

DR. VYT. TAURAS

Bread, Pies, Pastries Always Fresh
Br. Macianskis, Owner

Sav. I. SINKEVIČIŪTĖ
2511 W. 69th St., Chicago 29, Illinois
Tel.: PR 8-4585

DIENOS,

STANLEY CLEANER

Importuoti ir vietiniai
Pardavimas ir pataisymas

Savininkai:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

CHICAGO 8, Illinois

Telefonas: DA 6-9837

■

Dienų” skaitytojams

ir bendradarbiams

LIETUVIŲ

—

3236 So. Halsted Street

FRANK'S TELEVISION
& RADIO, INC.

JONAS KIRVAITIS

’’Lietuvių

LIETUVIŲ VALGYKLA

|

Specialybė — vidaus ligos

COSMOS PARCELS
Express Corporation
Licensed by Intourist
2439 and 2608 W. 69th Street
CHICAGO 29, Illinois
H 3212 S. Halsted St., Chicago 8, III.
E. & V. ŽUKAUSKAS
Managers

|

Telefonai:
E Ofiso:
| WA 5-2737; AB 5-1864

Res.:
HE 4-8123

| '&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&<

CIRCUIT T. V.

& RADIO
(Lietuviai)
Sav. Dan Liutikas
LIBERTY VALGYKLA
S * Taisymas yra mūsų specialybė **
** Visų gamybos *
Sav. Mečys ir Pranė Skruodys
B ° Greitas patarnavimas ° Garantija
Kreditas
4915 W. 14th St., Cicero 50, Illinois
■ 2412 W. 71st St., Chicavo, III. 60629
Tel.: TO 3-9371
Tel.; 471-2446
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VISIEMS “LIETUVIŲ DIENŲ" SKAITYTOJAMS LINKSMŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ VIETŲ LINKI
DR. PETER ATKOČIŪNAS

S. ir M. BUDRYS, M. D.

Dantistas

Gydytojai ir chirurgai

1405 — 49th Court

Cicero,

Illinois

(Bendra praktika ir alergija)

Tel.: O L 2-4276

2751 W. 51st Street, Chicago, Illinois
Tel.: Ofiso — HE 4-5758
Res. — HI 5-3225

DR. WALTER J. KIRSTUK
Physician and Surgeon
3925 W. 59th Street,

DR. LEONAS

KRIAUČELIŪNAS

CHICAGO 29, Illinois

6132 S. Harlem Ave., SUMMIT, Illinois

Tel.: REliance 5-1811

4938

15th

Tel.: GLobe 8-2970

DR. PETER KISIELIUS

JOHN ZURIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

LAWYER

Street

CHICAGO, Illinois

11 So. La Salle Street

Cicero, Illinois

Phone:

RA 8-2688

Tel.: OL 2-4159
OUIIlllllllllllllllllllllffllM
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PARAMA

BRIGHTON BAKERY

MAISTO IR GĖRIMŲ KRAUTUVĖ
2534 W. 69th

Street, Chicago 32,
Tel.: RE 7-3332

2457 W. 46th PI.,

Illinois

CHICAGO 32, ILLINOIS

Tel.: VI 7-1250

Būdami Chicagoje aplankykite mūsų krautuvę —

Savininkai: Jurgis Janušaitis ir Jurgis Mažeika

Savininkai:
|

Feliksas ir Jadvyga MACKEVIČIAI

Tikrai lietuviška ruginė ir balta duona, tortai,, pyragai, pyragaičiai

{

Patarnauja vestuvėms ir pobūviams.
.. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiin............................. .

AL'S HILLTOP LOUNGE
JUSTINE, ILL. (prie Chicagos)

8514 Roberts Road

LUNAX MFRS CHEMICAL C0.

Tel.: GA 2-9561
Savininkas — solistas ALGIRDAS A.

Waxes — Finishes — Cleaners

BRAZIS

3834 SO. KEDZIE AVENUE
CH l C A G O, ILLINOIS

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Tel. 523-3611

John Pakel, Sr.

Savininkas

Chairman
6245 So. Western Avenue

Chicago, Illinois
Telefonas: HO 1-4950

KAZYS ŽIRGULIS

Phone GRovehill 6-7575

Taupykite Lietuviškos Sostinės Seniausioje Taupymo Bendrovėje

at

The oldest Savings Association
in our Community

Founded 1914

MIDLAND Savings 41/296
ASSETS

10,000,000.00

ON ALL BONUS
ACCOUNTS

X-mas Greetings from

GARDNER'S FLOWERS
— Since 1926 —
751-753 West Washington Bouleward

Los Angeles 15, California
Richmond 9-3378

Archer Ave., Chicago 32, III.
Member of the Federal Home Loan Bank System

F. & M. Schilling

Each Account up to $10,000.00 insured by Federal Government Agency
Owners

August SALDUKAS, President

LIETUVIŲ

DIENOS,

1964, GRUODIS

Pinigus galite siųsti paštu; mes mokame persiuntimo išlaidas
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LIETUVIŲ

RADIJO

PROGRAMOS,

kurios bendradarbiauja su “Lietuvių Dienomis'’.

Los Angeles, Calif.

Detroit, Mich.

LITHUANIAN MELODY HOUR
Transliuojamo šeštadieniais 9 vai. ryto
iš KBLA — 1490 kc stoties.
Direktorius Bruno Gediminas, 4023 W. 60
St., Los Angeles 43, Calif.
AX 5-2260
Reikalų vedėjas —-■ George Rudelis, 5027
Zelzah St., Encino, Calif.

LITHUANIAN MELODIES Radijo valandėlė
girdima kiekv. šeštadienį 8:45—945 p.p.
iš Detroito stoties WJLB — 1400 kilPranešėjai: Patricia Brandza ir
Algis Zaparackas
Vedėjas Ralph Valatka.
15756 Lesure Ave., Detroit 27, Mich.
Telephone: BRoadway 3-2224
"LITHUANIAN VOICE"

Amsterdam, N. Y.
LAIKINA! NUTRAUKTA.

WQRS stotis, FM banga 105,1.
Sekmadienio rytą nuo 8:30 iki 9 vai.
Programos vedėjas J. Kriščiūnas,
803 N. Crawford, Detroit, Mich.
Tel.: VI 1-5724

Baltimore, Md.

Hartford, Conn.

"RADIJO PROGRAMA LIETUVIAMS"
Girdima Marylande ir Washington, D. CSekmadienių popietėmis 12:30—1:00
STATION WWIN — 1400 K- C.
Programos vedėjai: Albertas Juškus,
4515 Wilmslow Rd., Baltimore 10, Md.,
Phone: Tuxedo 9-8693;
Kęstutis Laskauskas, 1312 Birch Ave.,
Baltimore 27, Md- Phone: Circle 2-1779

"TĖVYNĖS GARSAI"

Lietuviška programa

Connecticut valstybės kultūrinė valandėlė
WBMI — FM
95.7 mc.
Kiekvieną sekmadienį 12:00 — 1:00 p. p.
Programos vedėjas
A. Dragūnevičius,
273 Victoria Rd., Hartford, Tek CH 9-4502

Madrid, Espana
So. Boston, Mass.
LAISVĖS VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių kultūrinė
Radijo Programa
Sekmadieniais — 8_9 vai. rytą.
AM bangomis 1190 kilociklų; FM bango
mis 105.7 megaciklų iš
WKOX, Framingham, Mass.
P. Viščinis, programos vedėjas,
173 Arthur Street, Brockton 18, Mass.
Tel. JUniper 6-7209.
LIETUVIŲ RADIJO KORP. PROGRAMA
Seniausia liet. Radijo programa Naujojoje
Anglijoje, veikianti nuo 1934 m. bal. m.
vedama Stepono ir Valentinos Minkų, gir
dima nauju laiku (viena valanda anksčiau):
Sekmadieniais nuo 1:00 iki 1:30.
Boston, Mass. — WLYN - 1360
Programoje: pasauk žinių santrauka, mu
zika, dainos ir Magdutės pasaka.
502 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.
Tek: AN 8-0489
Lietuvių Radijo valanda
Sekmadieniais nuo 11:00 iki 12:00 vai.
WHIL — 1430 banga, Medford 55, Mass.
Jonas J. Romanas, vedėjas
170 H Street, South Boston 27, Mass.
Tek ANdrew 8-7635

VYKDOMOSIOS VL1KO TARYBOS
RADIJO BIURAS MADRIDE
TAUTINIS ISPANUOS RADIJAS
transliuoja lietuviškai 21:30 — 21:55
Lietuvos laiku (arba 19:35—1955 Vid.
Europos laiku) 25 ir 42 metrų bangomis.
(Kartojama kitos dienos rytą 8:25 Lietuvos
laiku [6:10—6:25 Vid. Eur. laiku] 42
metrų banga) ir nuo 17:40 iki 17:55 vak
42metrų banga (9.370 kk).

Cleveland, Ohio
Lietuvių Radijo programa
TĖVYNĖS GARSAI
penktadieniais 8—9 vak vakaro
per WXEN-FM stotį 106,5 mc
Vedėjas — Juozas Stempužis.
4249 Lambert Rd., Cleveland 21, Ohio
Tek 382-9268

First Lithuanian Radio Program in
Pittsburgh, Penn.
Pittsburgh, Penn. - WP1T - 730 kilocycles.
Sekmadieniais 12:30—1:00 p. p.
Programos vedėjai:
Povilas ir Gertruda Dargiai.
Visais reikalais kreiptis:
2040 Spring Hill Road, Pittsburgh 16, Pa.

The

Rochester, N. Y.
Lietuvių Radijo Klubas

Rochester, N. Y. — WHEC — 1460 klc.
Programos kiekvieną sekmadienį
9:30 — 10:00 rytą.
Klubo valdyba:
Pr. Saladžius, garbės pirm-, 309 Alphonse
St.'(21); Pr. Puidokas, pirm. 38 St. Jacob
St. (21); A. Cieminis, vicapirm. 226 Lux St.
(21); Vyt. Žmuidzinas, ižd. 235 Furlong
St. (21); R. Kiršteinas, sekr. 213 Berlin St.
(21); Br. Krokys, narys 10 Dudley St. (5).
Programas praveda valdybos nariai ir šie
jredėjai:R. Gaidytė, St. Ilgūnas, D. Šiurilienė, H. Žemelis.

Roma, Italia
ROMOS RADIJAS
Transliuojama 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

Toronto, Ont, Canada
TĖVYNĖS PRISIMINIMAI

Kiekvieną sekmadienį nuo 1 iki
2 pp.
WHLD stotis, Niagara Fails, N. Y. Banga
1270. Programos ved. J. R. Simanavičius,
974 College St., Toronto 4, Ont., Canada.
T»>f.: LE 4-1274 — Daina Co.

Montrealis, Canada
LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS
Kiekvieną šeštadienį 5 vak 30 min. pp.
CFMB stotis — Banga 1410.
Programos vedėjas L. Stankevičius1053 Cr. Albanel, Duvernay, P. Q. Canada
Tel: 669-8834

New York - New Jersey
"LIETUVOS ATSIMINIMŲ"
Radijo valanda girdima
kiekvieną šeštadienį 5:00—6:00 vak p. p.
iš New Yorko stoties WEVD - 1330 kilv.
ir 97.9 meg. (FM).
Direktorius Jokūbas J. Stukas,
1016 Schleifer Rr., Hillside, N. J. 07205.
Tel: 289-6878 (Code 201)

Chicago, Illinois
SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS
Kas rytą nuo pirmadienio iki penktadienio
10:00 — 11:00.
Šeštadienį is sekmadienį 8:00—9:30.
"Vakaruškos" pirmadienio vak. 7:00-8:00Visos programos iš
WOPA Stoties 1490 klc. A. M. 102-7 F. M.
7159 S. Maplewood Ave., Chicago 29, III.
Tek: HEmlock 4-2413.

Pittsburgh, Pa.

Kultūrinė liet, radijo valanda anglų kalba
per SETON HALL Un-to stotį WSOU-FM
pirmadienio vakarais 9:30. 89.5 meg.
Vedėjas J. J- Stukas.

Vatikanas, Italia
Programa transliuojama 8 kartus savaitėje
Sekmad. rytais 10:30- 11:00 Lietuvos laiku
kiekviena vakarą 20:15-20:30 Liet, laiku.
Bangos: 31, 25, 19 ir 196 metrų.
Vedėjas Kun. Dr. V. Kaziūnas.
Adresas:
Sezione Lituana, Stazione Radio
CITTA DEL VATICANO.

WASHINGTON, D. C.
Voice of America - Amerikos Balsas
Voice of America, Washington 25, D. C.
Pusės valandos programa duodama kas
dien Lietuvos laiku 19 vai. 30 min. —
11, 13, 16, 19, 25 ir 31 metro bangomis;
jos kartojamos 21 vai. 30 min. — vidutine
251 m. banga ir 6 vai. ryto 25, 31, 41 ir
49 m. bangomis.
Pastaba: vasaros laiku, kai Lietuvoj 19:30,
— Washingtone 12 vai- 30 min. dieną,
Chicagoje — 11 vai. 30 min. ryto
ir Los Angeles — 9 vai. 30 min. ryto,
o Europoj Grinvičo laiku 16 vai. 30 vak.

Philadelphia, Pa.
Lietuvių Bendruomenės Radijo Programa
BENDRUOMENĖS BALSAS
Stotis WTEL — 860 kilocyck
Šeštadieniais nuo 3:40 iki 4:30 p.p.
Kultūrinės, politinės apžvalgos, žinios,
vietos kronika, muzika ir skelbimai.
Programas tvarko ir praveda redakcinis
kolektyvas.
Rašyti: "Bendruomenės Balsas",
1203 Green St., Phila., 23, Pa.
Telef. PO 5-0932

LIETUVIŲ DIENŲ
žurnalo ir knygų
PLATINTOJAI
JUNGT. AMERIKOS VALST.:

Baltimore, Md„ — Ą. Cesonis,
Brooklyn, N. Y. — DARBININKAS; J. Pa
šukoms.
So. Boston, Mass. — D. Giedraitis, S. MiP
kus,

Chicago, Lil. — K. Babickas; Balys Braz
džionis; DRAUGAS; J. Karveis; MARGI
NIAI; H. Naujoks; B. Pakštas; 1. Sakalai,
A. Semėnas; B. Štangenbergas; P. Šveinys; TERRA.
Cicero, III...— J. Memenąs, E. Stangenbergas.
Cleveland, Ohio — Dirva, V. Rodūnas.
Detroit, Mich. — Gaiva, Neringa, St. An
thony's Parish Library.
Elizabeth, N. J. — P. Kudulis, A. Rudzitas.
E. St. Louis, ill- — A. Vaitkus.
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis.

Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas.
Newark, N. J. — K. Trečiokas.
Omaha, Nebr. — E. Ribokienė, kun. L
Musteikis.
Philadelphia, Pa. — J. Karaška, B. Raugas,
V. Karalius.
Pittsburgh, Pa. — F. Žilionis.
Rochester, N. Y. — A. Sabalis.
Waterbury, Conn. — J. Gaidys, Spauda.
Waukegan, III. — V. Petrauskas.
Wilkes-Barre, Pa. — V. Ramanauskas.
ITALIJOJE:

Rome — Kun. V. Mincevičius.

ISPANIJOJE:
Madrid — Kun. K. Patalavičius.
NAUJ. ZELANDIJOJE:
Auckland — G. Procuta.

VENECUELOJE:
Rev. A. Perkumas. Z. Domeika
ANGLIJOJE:

London — D. Daunoraitė.

KANADOJE:
Toronto Ont. — A. Kuolas J. Smolskis
Time Cigar Store, V. Aušrotas.
Hamilton, Ont. — S. Bakšys; J. Pleinys.
St. Catherines, Ont. — K. Kudukis.
Montreal, Que.— P. Rudinskas (Parish LibWinnipeg, Man- — Br Bujokienė.
/rary.
W. Lome, Ont. — A. Kojelaltis.

AUSTRALIJOJE:

Melbourne — A. Vingis, B. Zumeris.
Canberra — V. Balsys.
N. Geelong — L- Bertašius.
St. Kida — N. Butkūnas.
Sydney — Kun. P. Butkus.
Adelaide, Edwardstown, — A. Kubilius.
Rivervale, W. Australia — Kun. L. Kemėšis,
Williamstown — Kun. L. Vaseris.
Cabramatta — J. Skirka.
Brisbane — K. Stankūnas.

Waterbury, Conn.
LIETUVIŲ RADIJO PARTIJA
WBRY, Waterbury, 1590 Kilocycles
Kiekvieną šeštadienio vakarą
6:10 iki 7:00 p. m.
Programos vedėjas ir direktorius,
John D. Adams (Adomaitis)
5 Harriet Ave., Waterbury, Conn. 06708
Telefonas: 753-8898

SKAITYKITE
“LIET. DIENŲ” LEIDYKLOS
IŠLEISTAS KNYGAS

Pakeitę adresą, tuojau praneškite,
kad nesusitrukdytų žurnalo
siuntimas.

ANDRULIS - MICHIGAN FARM CHEESE

"Skaniausias Sūris" (Tastiest Cheese)
PARDAVĖJAI - SKIRSTYTOJAI:

CHICAGO, ILL.: Stanley Metriks, 1804 W. 47 St.
John Shurna, 6557 So. San Francisco
DETROIT,

Mich.;

ELIZABETH,

George Galiūnas, 1400 Caniff

N. Y.:

HARTFORD, Conn.:

Frank
A.

HYDE PARK, Mass.:
PENNSYLVANIA —

Kupinski, 131

Ustjanauskas, 518

Eve

Inslee

PI.

Park Street

Kavaliauskas, 24 Prospect

Br. Buinys, 5001 N. 12 St., Phila. Pa.
John Tenzi, 9i/2 Union St., Inkermas, Pittston, Pa.

BALTIMORE, Md.:

NEW

J. Jakubauskas, 6728 Queens Ferry Rd.

BRITAIN, Conn.:

M.

Rosol, Inc., 45 Grove St.

Dėl informacijų prašome rašyti:
MICHIGAN

FARM

CHEESE CHANY, INC.,

FOUNTAIN,

MICHIGAN

MICHIGAN FARM CHEESE
Fountain, Michigan

POPULIARIOS

ŠOKIU MUZIKOS
U

PLOKŠTELĖS

ĮDAINUOTOS VANDOS STANKIENĖS
Vandos Stankuvienės įdainuoti šokiai — valsai, tango, cha-cha, net
polka — skamba maloniai ir pagaunančiai; žodžiai ištariami aiškiai,
taip kad sekant ritmą, kartu norisi sekti ir kartoti dainos žodžius,
prasiveržiančius pro melodijų žavesį. Stankuvienės lietuviškos plokš
telės drąsiai konkuruoja su geriausia kitų tautų pramogine muzika.
Šiuo tarpu ji yra vienintelė tos rūšies interpretatorė, toli pralenkusi
lietuviškai dainuotus šlagerius.
Vanda Panavaitė, prieš ištekėdama už inž. statybininko Jono Stan
kaus pasireiškė kaip scenos aktorė, turinti puikų, šiltai skambantį
balsą. Be to, ji buvo pasižymėjusi ir poezijoje: garsioji partizanų dai
na “Aš verkiau parimus...”, kurią liet, ansamblis įtraukė į savo reper
tuarą, yra V. Panavaitės parašyta. Poetiniai gabumai jai padeda ir
dabar, rengiant šokių plokšteles — daugelis tekstų yra jos pačios pa
rašyti su literatūriniu skoniu ir parinktais jautriais žodžiais.

SUTEMŲ GARSAI.
Plokštelės turinys-. I pusė — 1. Nakties padangėje, valsas; 2. Sva
jonė, rumba; 3. Joninių vabalėlis, cha-cha; 4. Nuostabi naktis, foks.;
5. Orchidėjos mėnesienoje, tango. II pusė— 1. Rymau po beržais,
angį, valsas; 2. Apkabink mane, tango; 3. Tik nežinau, cha-cha; 4.
Šviesiam mėnulio take, tango; 5. Kas iš to, polka.
Dainas palydi geras Bobby Christian orkestras ir jo trio.
ROŽES IR TYLŪS VAKARAI.
Plokštelės turinys: I pusė — 1. Rožių tango, 2. Domino, valsas, 3.
Bell Ami, fokstrotas, 4. Bučinio liepsna, tango, 5. Ramona, anglų val
sas; II pusė - 1. Rudens lapai, lėtas fokstrotas, 2. Capri žvejai, tango,
3. Bučiuok mane, lėtas rumba, 4. I love you, greitas fokstrotas, 5. Su
die, gražioji Roma, lėtas rumba, 6. Mano mažytė, tango.

AR PAMENI?
I pusė: 1. Neužmirštuolės, tango, 2. Ilgesys, lėtas valsas, 3. Prieš
daugel metų, fokstrotas, 4. Ar pameni, tango, 5. Vysta jau rožės,
valsas; II pusė: 6. Sudieu, tango, 7. Nereik liūdėti, fokstrotas, 8. Nu
skinsiu gėlę, lėtas valsas, 9. Sidabrinės naktys, fokstrotas, 10. Pava
sario takais, tango.
Išleido ir platina “Aidas”: 7105 S. Artesian, Chicago, Ill. 60636
Telefonas: PR 8-2013
Los Angeles mieste gaunama “Lietuvių Dienų” leidykloje li
pas knygų platintoją V. Prižgintą.

Sūrių karalaites Joyce Andriulytė ir Laura Metrikaitė
sveikina visa lietuviška jaunimą šv. Kalėdų ir Naujųjų Melų proga.

SŪRIŲ PARDAVĖJAS-SKIRSTYTOJAS

STANLEY METRICK
1804 W. 47th Street, CHICAGO, Illinois

Tel. YArds 7-8393

