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COVERS / VIRŠELIAI
Front Cover — Pirmas viršelio psi.
Š. m. vasario 12 d. Chicagoje susitikę posė
džiui trijų didžiųjų organizacijų pirmininkai:
Iš kairės Į dešinę —
Dr. J. K. Valiūnas — Vyriausiojo Lietuvos
Išlaisvinimo Komiteto (Vliko) pirmininkas;
Bronius Nainys — JAV Lietuvių Bendruo
menės centro valdybos pirmininkas;
Eugenijus Bartkus — Amerikos Lietuvių
Tarybos (Alto) pirmininkas.
žiūr. jų pasitarimo išleistų komunikatą šio
LD nr. 5 puslapyje.

Back Cover — Paskutinis virš. psi.
Vasario 16-tos minėjime Nashua, N. H.,
pagrindinis kalbėtojas gubernatorius John W.
King pirmam šokiui išveda programos solistę
Stasę Daugėlienę.

A meeting of leaders of three major Lithu
anian organizations. They are, left to right:

Šiais metais maša New Hampshire valsti’i
su nedidele lietuvių kolonija turi kuo pas girti:
i minėjimą Nashua, N. H., susirinko virš 500
svečių. Už garbės stalo sėdėjo gub. John. W.
King, senatorius T. McIntyre, vyr. teismo te sėjas ir kt. Visi garbės svečiai pasakė ugnin.
kas kalbas ir parodė didelį mūsų reikalų su
pratimą.
Foto J. Daugėla

Dr. J. K. Valiūnas, President of the Supreme
Committee for Liberation of Lithuania;
Bro
nius Nainys, President of the Lithuanian Ame
rican Community of the U.S.A.; and Eugenijus
Bartkus, President of the Lithuanian American
Council.

Guest speaker Governor John W. King and
soloist Stasė Daugėlienė during banquet, which
followed the commemoration of Lithuanian In
dependence Day, in Nashua, N. H.

Lietuvių liaudies meno paroda specialioje televizijos programoje, kurią
surengė ir rodė WBZ.TV grupės W stotis Bostone, sponsoruojama West
inghouse Broadcasting Co. Čia matome Ina Nenortas su Ira Nottonson.

Daugiau — žiūr. 26 ipsl.
Ina Nenortas of Boston displays Lithuanian art objects during the

special program produced by WBZ-TV, the Group W station of Boston,
commemorating the 50th Anniversary of the Restoration of Lithuanian
Independence. With her is program host Ira Nottonson.

More — page 26.

Vardan tos Lietuvos...
Šitais himno žodžiais šaukiamės ne vien tik vienybės. Visos mū
sų dienos ir darbai, mūsų kultūrinė ir politinė veikla, mūsų bendruo
meniniai siekimai gyvenantiems laisvajame pasaulyje — viskas vie
nam tikslui — Lietuvos laisvės atgavimui ir vienu šūkiu — vardan
Lietuvos!
Jų — gyvenančių tėvynėje — rankos surakintos, mūsų — laisvos,
jų žingsniai supančioti ir sekami čekisto, mūsų — laisvi ir mekeno
nevaržomi, neisakomi; jų burnos — užrištos užspaustos komunistinio
partinio kumščio, mūsų — laisvos, neužčiautos kiekvieno — nei išmin
tingo, nei neatsakingo, nei gudraus, nei navuolio, nei tiesaus idea
listo, nei sukčiaus parsidavėlio. Tat mūsų pareiga savyje ir svetimuo
siuose, namie ir pasaulinėje tribūnoje kalbėti, dirbti, kovoti ne tik už
save, bet ir už tuos, kurie širdimi pritaria ir šaukia, bet viešumoje
turi būt santūrūs ir tylėti. Tylėti ir laukti — vardan Lietuvos!
Visas mūsų susikrautas materialinis palikimas bus nurašytas Į
nuostolius, jeigu gyvendami neprisidėsime prie Lietuvos laisvės ko
vos, ir jeigu mums iš rikiuotės išėjus, už mus nedirbs mūsų materia
LIETUVIŲ DIENOS, 1968, VASARIS

liniai turtai ar dvasiniai (mokslo, meno, literatūros) lobiai.
Dažnai, kartodami himno žodžius, mes guodžiamės apgailestauda
mi, kad gyvename ne anais didvyrių laikais, o iš praeities stiprybės
pasisėmę neturime jėgų kur išlieti; niekas nešaukia mūsų savanoriais
realų kovos frontą, ir niekas netremia u patriotizmą į Sibirą...
Bet ar teisybė? Ar ne dėl to mūsų veiksniai, išstatyti Į veiklos
frontą, skundžiasi paliekami be užfrontės paramos, ar ne dėl to gesta
lietuvybė, kad mes dirbame labai banaliai supratę raginimą “savo
naudai”, o ne “žmonių (reiškia kitų) gėrybei”.
Kada kalbame apie idealizmą ir pasiaukojimą, negalvotina tik apie
save, kada smerkiame savanaudiškumą ir netoleranciją, neadresuotina
tik Į kitus; reikia išmokti ne tik sakyti, bet ir atsisakyti (pavyzdžiui,
ambicijos), ne tik žadėti, bet ir atsižadėti (pavyzdžiui, neapykantos),
ne tik pažinti, bet ir pripažinti (pavyzdžiui, kito nuomonę)... “Var
dan tos Lietuvos” lietuviškai, kaip “vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus”
krikščioniškai tebūna mūsų ryto vakaro malda, o tuomet ant mūsų
darbų nužengs ir mums padės viską laiminanti “šventoji Dvasia”.

“Tą vakarą, kaip visada, tylioje rimtyje
stovėjo žmonės. Prie vartų glaudėsi jaunas
ąžuoliukas... Grojant mūsų “Trimitui“, prie
kapo eina vaikinai ir merginos su raudonais
gvazdikais. Tai ansamblis “Lietuva”. Plaiks
tosi vėjyje liepsnos... Tamsia siena rikiuojasi
“Varpo” vyrai. Sustoja abipus amžinosios ug
nies. Priešais juos, kaip žalias pavasaris, nusivilnija Čiurlionio vardo meno mokyklos
choras...”
Skaitau tuos jautrius Danutės Kadžiulytės žodžius, aprašant nežinomo kareivio pa
gerbimą ir netikiu savo akimis. Perbėgu tas
eilutes antrą kartą tą reportažą, išspausdin
tą sovietinėje “Tiesoje” — taip, visa tai tie
sa... Trykšta ašara.. Nejaugi lietuviai su cho
rais ir orkestrais susirinkę i Kauno karo mu
ziejaus sodelį taip pagerbia nežinomą karį,
žuvusį už Lietuvos laisvę. Nejaugi?
Kauno Laisvės alėjai grąžintas Laisvės
jos vardas, jeigu Vilniaus katedroje skamba
Avė Marija ir kiti religiniai muzikos kūri
niai... jeigu... Deja... iš tolimesnių reportažo
žodžių paaiškėja, kad tos ceremonijos vyksta
ne Kaune, bet Maskvoje, kad tai pagerbia
mas rusas karys, ne lietuvis, kad jo pamink
las ne iš Lietuvos kovos vietų surinktų akme
nų, bet žemė iš didvyriškų rusu miestų —
Leningrado ir Kijevo, Volgogrado ir Sevastoool'o, Odesos ir Bresto... Svetimam kariui,
už svetimo krašto laisvę, o už Lietuvos ver
gija kritusiam kareiviui suvarvti ir Lietuvos
ansamblis, ir Varpo vyrai, ir Čiurlionio vardo
meno mokvklos mokiniai gal būt nuliejo ištrvškus;a iš širdies ašarą, kad turi gerbti
okupanto didvvri, lyg sutrypdami savo lais
vės idėia savo lietuvišką garbę ir savo tėvų
pralieta kraują...
Lietuviškos apeigos prie Nežinomo Lietu
vos kario Kauno karo muziejaus sodely buvo
nepaprastai įaugę į lietuvio sielą ir širdį;
daugelis yra tose apeigose dalyvavę, arba jas
sekę per radiją; tik jaunimas, gimęs okupa
cijų metais, to nėra patyręs. Todėl gal ne
vienam lietuviui, skaitančiam aną reportažą,
lyg cinišką Lietuvos nežinomo kareivio išjuo
kimą, kilo mintis: kodėl mes turime gerbti
rusą karį, atnešusi mums sveimą vergiją, o
kur mūsų laisvės karys, kur jo šventas atntf
nimas? Todėl gal vienas tų, o gal vienas^J
pačių jaunųjų lietuviškos sovietinės spaudos
skaitytojų ir parašė laišką žurnalui “Mokslas
ir gyvenimas”, klausdamas apie nežinomo
kareivio kapą.

Nežinomo Kareivio kapas ir paminklas Karo
Muziejaus sodely Kaune.
Paskutinės ceremonijos prie kapo įvyko 1940
metų birželio 26 d. Visą vokiečių okupacijos
metą nei kapo, nei paminklo niekas nelietė.
Komunistams užėmus Lietuvą antrą kartą, pa
minklas slapta nugriautas, kapas sulygintas su

žeme — kovojusių ir žuvusių už Lietuvos laisvę
relikvija išniekinta, šventa ugnelė užgesinta.

The grave of the Unknown Soldier and mo
nument to those fallen in battle for Lithuania’s
freedom and independence.
The last commemoration in honor of the Un
known Soldier took place on June 26, 1940.

Atsakymas duotas trumpas, sausas, enci
klopedinis: Pirmasis kapas Nežinomajam ka
reiviui supiltas 1920 m. lapkričio 11 d. Pary
žiuje, pagerbiant visus pas. kare žuvusius
vieną milijoną 400 tūkst. Prancūzijos pilie
čių... Prie Nežinomojo kareivio kapo dega
amžinoji ugnis. Kapą kasdien lanko svečiai,
turistai. Nežinomajam kareiviui gėlių vaini
kus deda užsienio valstybių delegacijos. Pa
stebėję, kad Prancūzijos pavyzdžiu paseku
sios Anglija, Kanada, Belgija, Italija, JAV,
Portugalija, Lenkija ir kt...
Apie Lietuvą, žinoma, nė žodžio.

Nežinomasis kareivis
4

Toliau pridedama: Dabar Nežinomojo ka
reivio kapai yra daugelyje valstybių. Bet kad
Lietuvos Nežinomojo kareivio kapą išniekino
ir panaikino komunistai, aišku, taip pat nė
žodžio.
LIETUVIŲ DIENOS, 1968, VASARIS

Gale pridedama apie ką tik prie Kremliaus
sienų palaidotus “tarybinio Nežinomojo ka
reivio palaikus”, kur vėliau būsiąs pastatytas
paminklas ir uždegta amžina ugnis.
Kad sovietiniai Lietuvos rusiškieji okupan
tai užgesino amžiną ugnį prie lietuvio Neži
nomojo kareivio kapo — nė atsakytojui, nė
žurnalo redakcijai taip pat neskauda...

“Sutrypę brangiausias mūsų tautos šven
tenybes Karo muziejaus sodelyje, išrovę kry
žius, nugriovė Kudirkos, Basanavičiaus, Dau
kanto, Maironio ir kitų didžiųjų lietuvių pa
minklus, pašalinę Laisvės statulą, — rašo
Australijos “Tėviškės Aidai” (1967, lapkr. 21,
nr. 46) okupantai šiemet įsirengė savo neži
nomojo kareivio kapą prie Kremliaus sienos.
Jie dabar veža lietuvius Maskvon nusilenkti
tam kapui. Ir liepos pabaigoje, kai okupuo
tos Lietuvos menininkai buvo pasiųsti kon•tvoti į Rusijos sostine. Kremliaus statytii Šumauskas, Barkauskas ir kiti, ispraudę
i rankas geliu puokštes, nusitempė juos prie
Kremliaus mūro pagerbti nežinomojo karei
vio ruso... Kadžiulytė pagerbimo iškilmių
anrašvmą baigia klausimu: ką mąsto žmonės,
kad iie nesiskirsto, bet ilgai dar stovi prie
kapo? Gal galvoja apie tai, kad didvyriais
negimstama, jais tampama, kai šaukia tėvy
nė?

Žinoma, plačioji tėvynė, rašoma didžiąja
raide. Reikia pasakyti, jog “Tiesos” kores
pondentė, taigodama tokias mintis, įžeidžia
savo tautiečius. Panašiai galvoti galėtų tik
labai tamsūs, sovietinės propagandos visiškai
apakinti žmonės. Lietuviai menininkai, ati
tempti pagerbti žuvusio sovietinio kario, nė
ra jokie tamsuoliai. Jie žino, kad prie Krem
liaus sienos palaidoti ne Lietuvos didvyriai...
Savo didvyrių lietuviai turi ieškoti ne Mas
kvoje, bet tėvynėje. Mūsų tautos senieji kar
žygiai ilsisi piliakalniuose bei milžinkapiuo
se. Atgimusios Lietuvos didvyriu kapai bu
vo papuošti kryžiais ir kiekvieno lietuvio šir
džiai brangiais paminklais, kuriuos komunis
tai sunaikino. Okupacijos laikais žuvusius
didvyrius priglaudė tėvynės girios ir laukai,
už kuriuos jie savo galvas paguldė.”

■ Dabar tėvynėje gyvenantieji negali reika
lauti. kad būtų atstatvtas Nežinomojo Lietu
vio Kario Kapas. Jis išplėštas iš Karo Muzie
jaus sodelio, bet ne iš lietuvio širdies ir at
minimo. “Paminkle žuvusiems už Lietuvos
laisvę, — rašo tas pats autorius “Tėviškės
Aiduose”, — buvo įrašyti prasmingi žodžiai:
“Redde quod debes” — atiduok, ką privalai,
arba — grąžink skolą. Tai didelis įpareigoiimas visiems lietuviams. Žuvusieji savo skolą
Gražino su kaunu. Tie ant tėvynės aukuro su
dėjo brangiausia, turtą — savo gyvybę. Gyvie
ji tain pat nėra laisvi nuo skolų tėvvnei. Už
gvvvbę, už kraują, už lietuvišką kalbą ir šir
dį, už teisę būti garbingos tautos nariais sko
las turime mokėti, dirbdami jos Barbei ir ge
rovei ir kovodami už jos laisvę.”
R. N.

LIETUVIŲ DIENOS, 1968, VASARIS

Nauja Amerikos Lietuvių Tarybos (trumpai —
Alto) valdyba, pasiskirsčiusi pareigomis š. m.
vasario 3 d.

I vicepirm. dr. P. Grigaitis; stovi: vicepirm.
T. Blinstrubas, ižd. M. Vaidyla, sekr. J. Jasai,
tis, vicepirm. J. Evans, I sekr. dr. V. Šimaitis,
finansų sekretorius J. Talalas.

Iš kairės (sėdi) Alto garbės pirm. L. šimutis.,
buv. pirm. A. J. Rudis, pirmininkas E. Bartkus,

Newly elected Executive Committee of the
Lithuanian American Council, Chicago, Ill.

MŪSŲ PAREIGOS: DIRBTI, KOVOTI, AUKOTI
Iš kalbos, pasakytos per Chicagos radiją Vasario 16-tos proga

...Mums, Amerikos lietuviams, yra ypatin
ga pareiga ir proga, minint 50 metų laisvės ir
kovos jubiliejų, iškelti lietuvių tautai daro
mas skriaudas, burti kuo didesnį amerikie
čių politikos, spaudos bei visuomenės žmo
nių draugų skaičių. Amerikos vyriausybė ne
pripažįsta Lietuvos okupanto. Ji talkininkau
ja mums, saugodama Lietuvos valstybinį
tęstinumo siūlą, pripažindama Lietuvos di
plomatinį korpusą kaip teisėtą ir vienintelį
Lietuvos reprezentantą. Bolševikas okupan
tas visokiomis priemonėmis bandė ir bando
sunaikinti šią instituciją. Amerikos lietuvių
organizacijų centras — Amerikos Lietuvių
Taryba — nuolatos budi, saugodama okupa
cijos nepripažinimą ir nuolatos deda pastan
gas valstybės departamente, atstovų rūmuo
se, senate ir Baltuosiuose Rūmuose, kad šis
statusas ir toliau būtų palaikytas.
Alto veiklos neužtenka — visiems Ameri
kos lietuviams reikia prisidėti prie to, sau
gantis veiksmų, kurie gali pažeisti valstybės
tęstinumo principą. Okupantas, lapės kailiu
prisidengęs, bando skverbtis į lietuvių susi
būrimus, šeimas, pavienius asmenis, siūlyda
mas kultūrinį bendarbiavimą ir kitus mainus,
vietoje valstybinės nepriklausomybės. Mūsų
atsakymas yra demaskuoti agentą ir atmesti
jo pastangas. Lietuvis neina ir neis į jokius
kompromisus, ir tol nenurims, kol Lietuva
bus pavergta, ir kol okupanto batas mindo
jos kūną, o jo veiksmai žudo jos sielą.

Švęsdami 50 metų nepriklausomybės su
kaktį, broliai ir sesės, Amerikos Lietuvių Ta
rybos vardu sveikinu lietuvius Nemuno šaly
je ir Sibiro tremtyje ir linkiu jiems ištvermės.
O jus, gyvenančius šioje palaimintoje šalyje,
kviečiu ir toliau dirbti ir aukoti lietuviškam
— patriotiniam ir valstybiniam darbui. Tebū
na trečiasis šimtmečio ketvirtis laimingesnis
mūsų tėvų kraštui. Žinau, kad dar visiems
mums reikės daug aukotis, bet tvirtai tikiu,
kad galutinis tikslas — pilna Lietuvos nepri
klausomybė — ne už kalnų!

Eugenijus A. Bartkus,
Amerikos Lietuvių Tarybos
pirmininkas

Bendradarbiavimo dvasioje
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto,
Amerikos Lietuvių Tarybos ir JAV Lietuvių
Bendruomenes pirmininkų posėdžio
komunikatas
Šių metų vasario 12 d. jubiliejinės Lietu
vos nepriklausomybės 50 metų atstatymo
šventės išvakarėse, Chicagoje įvykusiame
Vliko, Alto ir JAV Lietuvių Bendruomenės
pirmininkų posėdyje, apžvelgus šių institu
cijų ateities veiklą ir priėjus išvados, kad
lietuvių tautos pagrindinių tikslų, jos nepriNukelta į 6 psl.
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VIETNAMAS IR LIETUVA
Imperialistinė komunistų partija pradėjo savo
kruviną ofenzyvą pietiniame Vietname prieš
JAV-bių ginkluotas pajėgas, saugančias Azijos
tautų laisvę ir nepriklausomybę.
Ta ofenzyva sprogo visame krašte įvairiais
frontais: banditiškai puolė JAV-bių ambasadą,
įsiveržė į vidų, kur paliko kruvinus vandalizmo
pėdsakus; išniekino šventyklas ir jų tarnautojus;
daužė policijos ir karinius postus, terorizavo ci
vilius gyventojus, degino kaimus ir pn. Ofenzy
va pradėta tuo metu, kai sutiko laikytis paliau
bų kiniečių Naujų Metų proga. Komunistai, kaip
jau daugel kartų praeityje, pirmieji sulaužė su
sitarimą paliauboms. Mestos ištisos divizijos
pavergti pietinį Vietnamą naujai kolonijai, žu
dyti nekaltus taikius gyventojus, deginti jų so
dybas ir naikinti jų turtą. Laisvas ir nepriklau
somas pietinis Vietnamas šių metų vasario mė
nesyje pražydo pakartojamais katynų, pravieniškių ir rainių kapais! Mums, lietuviams, tai ne
naujiena, bet raudonųjų simpatikams, kurie tiki
ir skelbia, kad komunistai yra nekalti avinėliai,
ir tik “imperialistai" amerikiečiai kelia karus,
užpuola nekaltus žmones,, nemažai teko nustebti
ir šiek tiek pritilti. Imperialistinė komunistų
partija sumirko kraujuje: raudonoji armija ne
teko užmuštais 30-35 tūkstančių karių (žinomas
skaičius šiuos žodžius rašant — vasalrio 16 d.);
sužeistų ir belaisvių skaičiai baisūs!
Pietiniame Vietname vyksta dideli įvykiai,
kuriais iš dalies sprendžiama ir Lietuvos ateitis.
Komunistų partija jaučia savo galą, o tas galas
ir jai pačiai baisus! Sunaikinus raudonąsias di
vizijas, sujungus abi Vietnamo valstybes į vieną,
pravedus laisvus demokratinius rinkimus Jungti
nių Tautų kontrolėje, laisvės ir nepriklausomy
bės vėjai turės pasiekti ir mūsų tėvynę Lietuvą,
o taip pat ir kitas Sovietų Rusijos pavergtas
tautas.
J. Prūsas

Atkelta iš 5 psl.
klausomos valstybės atstatymo Įgyvendini
mas ir lietuvybės išlaikymo užtikrinimas sali
būti sėkmingas tik visų mūsų jungtinėmis
pastangomis, vieningu visų lietuvių sutari
mu ir darbu, buvo sutarta:
Tūkstantis devyni šimtai aštuonioliktu me
tų Vasario 16-tos akto ir Lietuvos nenriklausomvbės atstatymo 50 metų manifesto, pa
skelbto Washingtone 1967 metų snalio 21-22
dienomis, idėjų Įgyvendinimo siekti vienin
gai. i ta vieningą darbą kviesti visus geros
valios lietuvius;
Skirtingos organizacinės apimties rėmuose
ir skirtingose veiklos srityse tikslų siekiant
savo veiksmus derinti ir darbus koordinuoti;
Nuoširdaus bendradarbiavimo dvasioje
nalaikvfi tarnusavv nuolatinius rvšius ir. vi
sus uždavinius vykdant, remti vieniems kitų
pastangas;
Bendrai siekti Jubiliejiniu Metu nrovramos
igvvendinimo, remti jungtinio lėšų telk;mo
idėją ir kviesti visus lietuvius gausiai aukoti
Lietuvos laisvinimo ir lietuvybės išlaikymo
darbams.
Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!

Dr. J. K. Valiūnas, E. Bartkus,
Vliko pirm.
Alto pirm.

Br. Nainys
JAV LB cv
pirm.

Čikaga,
1968 Lietuvos Laisvės Kovos Metai
Vasario 12 d.
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Spaudoj ir gyvenime

Knygos ir jų tiražai okupuotoje Lietuvoje

“Mokslo ir Gyvenimo”, leidžiamo okupuoto
je Lietuvoje, pernai metų nr. 9 rašoma:
“...išaugo labai gausi nauja inteligentija, kuri
gyvai domisi lietuvių kultūros bei mokslo reiš
kiniais ir atidžiai seka visą leidžiamą literatūrą.
Tai jau nebe pirmas kaktas, kai leidinys, vos tik
išėjęs iš spaudos, tampa bibliografine retenybe.
Taip, pavyzdžiui, atsitiko ir su “Gedimino laiš
kais”. Šis leidinys išleistas dar mažesniu tiražu.
(Tos knygos išleista tik 1500 egz. LD red.). Ky
la klausimas, kam gi naudinga tokia leidybinė
politika.”
Atsakymas į klausimą, kam naudinga tokia
“leidybinė politika” aiškėja, kai pasižiūri į kitų
knygų tiražus kurių dažniausia yra 10 000. Ko
kios gi vertybės leidžiamos naujajai “inteligen
tijai” tais dešimttūkstantiniais tiražais? Tik pa
vartykime “Minties” leidyklos 1966 metų kata
logą.
LKP istorijos apybraižos. 10 000 egz. - Kny
goje “nušviečiama darbininkų judėjimo pradžia,
malrksizmo-leninizmo plitimas Lietuvoje, social
demokratų ir bolševikų veikla 1905 metų Rusi
jos revoliucijos metu... kova už partijos sukūri
mą, už Tarybų valdžią Lietuvoje.”
Jūronienė G. Neužpirktos mišios. 10 000 egz.
— “Daug vargų ir nelaimių patyrė autorė, kol
priėjo tiesų ateizmo kelią.. Religingoje šeimoje
išaugusi mergaitė ruošėsi stoti į vienuolyną. Ta
čiau laikai pasikeitė. Tarybų valdžia (! K. L.) at
vėrė jai akis į mokslą, kurio taip tlroško jaunuolė.
Praūžusios hitlerinės okupacijos žiaurumus bei
klaikybes teko patirti ir autorės šeimai. Visa tai
ją vertė vis giliau susimąstyti — kur yra tikroji
tiesa, kur gi yra tasai dievas, jeigu jis leidžia
žmonėms tiek kentėti. Didingi tarybinių žmonių
pasiekimai, knygos, geri draugai padėjo mergi
nai pagaliau nusiklratyti religiniais prietarais.”
Ragauskas J. Kodėl tikite?. 10 000 egz. —
Autorius “įrodo skaitytojui, kad religinė pasau
lėžiūra neteisinga, kad nėra amžinų religijos tie
sų, kad jos — nesąmonė...”
Lacis A. Abejingieji, stokit. — 10 000 egz.
— “Autorius su meile rašo apie aukštos komu
nistinės moralės Principingus, veiklius žmones,
aktyviai dalyvaujančius tarybinės visuomenės
gyvenime, griežtai smerkdamas tuos, kurie el
giasi kaip pašaliniai stebėtojai...”
Kornešovas D. Apie komjaunuolišką garbę,
meile ir šimtą “kodėl” 12 000 egz. — “...apie
komjaunuolius — vyresniųjų klasių moksleivius,
apie mokyklų komjaunimo oirganizacijų darbą,
idėjiškai grūdinant, darbiniu požiūriu auklėjant
jauimą, apie komjaunimo organizacijų savitar
pio santykius su pedagogų kolektyvu.”
Dokumentų rinkinys. Buržuazinių nacionalis
tų LLA junginys (1941 - 1948). Dešimtas leidi
mas. — 10 000 egz. — “Ši knyga — dokumen
tų rinkinys apie nacionalistų gaujas, pasivadinu
sias “Lietuvos laisvės armija”. Tai stambiausia
karinio pobūdžio organizacija, kuri buvo hitle
rininkų ir buržuazinių nacionalistų įsteigta ir iš
ugdyta hitlerinės okupacijos metais. Organizaci
jai priklausė okupantų talkininkai: apsaugos ba
talionų karininkai, policijos tarnautojai, masinių
žmonių žudynių dalyviai ir kt. Organizacijos
kadrai buvo paruošti hitlerininkų šnipinėjimo ir
diversijos mokyklose. Savo veiklą LLA gaujos
ypač suaktyvino karo pabaigoje ir jau išlaisvin
toje nuo hitlerinių okupantų Tarybų Lietuvoje.
Jų vadovai susirišo su Anglijos bei JAV žvalgy
bomis, ir jų kurstomos gaujos trukdė Tarybų
Lietuvoje socializmo statybą, vykdė diversijas,
tetroro aktus prieš tarybinį aktyvą ir naujakurius,
gavusius iš Tarybų valdžios žemės.”
Valius R. Blėstantys miražai. IILčias leidimas.
7000 egz. —
“Knygelėje aprašoma, kaip iš
Lietuvos pabėgę įvairūs “patriotai” visokiais bū

dais šmeižia Tarybų Lietuvą, ragina “vaduoti tė
vynę”. Tačiau tiesa apie Tarybų Lietuvą pasiekia
vis daugiau paprastų darbo žmonių — lietuvių
išeivių, kurie supranta, kokią būtent “tėvynę”
rengiasi vaduoti Lietuvoje viešpatavę dvarinin
kai bei kapitalistai. Vis daugiau lietuvių pareiš
kia norą grįžti į Tarybų Lietuvą, ir jų negali su
laikyti jokios “tėvynės vaduotojų” daromos klūtys.”
Dešimttūkstantiniais tiražais išleista knygų bei
brošiūrų “apie hitlerininkų ir buržujų nacionalis
tų nusikaltimus Lietuvoje” — jų sąrašas užima
4 katalogo puslapius; apie “kapitalistinius Vaka
rus ir tikrovę”, apie komunistinius didvyrius —
vėl 3 puslapiai... — Šie ir panašūs raštaai kaip
“inteligentijai”, taip ir “liaudžiai” įgrisę iki gyvo
kaulo. Kai beviešint vieno jauno inteligento pa
siteiravau apie vieną panašaus turinio knygą, jis
trumpai atsakė nežinąs, nes “Minties” leidinių
jie neskaitą. Tat į klausimą “kam gi naudinga
tokia leidybinė politika”, po šių kelių pavyzdžių,
aiškėja atsakymas, kurio “Mokslo ir Gyvenimo”
autorius negalėjo pasakyti: ši politika naudinga
komunistų partijai, mulkinančiai žmones, ir^k
rašeivoms, gyvenantiems iš riebių honorarų.^^
K. L-kas

Lietuvos bėda — “visokios rūšies perėjūnai”

Jau kelinti metai okupuotos Lietuvos spaudo
je epidemiškai siaučia “miesčioniškumo” nešamų
negerovių klausimas. Polemika, grožinės litera
tūros veikalai ilgai “miesčioniškukumo” negero
vių šaknų ieškojo “buržuazinių nacionalistų” pa
likime. Bet pagaliau atsiirado ir blaivesnių balsų
— imta ironiškai rodyti, kad “miesčioniškumo”
ligomis serga daugiausia tie žmonės ir toji karta,
kuri išaugo, iškilo ir asakingas vietas užėmė jau
“tarybinėje” santvarkoje. Pagaliau pirštu ėmė
durti ir į tiesioginius kaltininkus, atviru žodžiu
jų nepavadindami, bet tik duodami įsakmų jų
kategorijos apibrėžimą. Skaitome (J. Mikelins
kas, “Literatūra ir Menas’’, 1967 m. lapkr. 11):
“Užuot smetrkus žmogaus prisirišimą prie
daiktų, ar nevertėtų bent retkarčiais nukreipti
kryžminę ugnį į visokios rūšies perėjūnus, nesu
gebančius prisirišti ne tik prie daiktų, šeimos
židinio, savojo krašto, bet ir prie pačių žmonių,
nes svarbiausias jų tikslas — būti visur ir drau
ge niekur, kuo mažiausiai įdėjus į bendlrą katilą,
susidarytų galimybę kuo daugiausiai pasinaudoti
kitu sukurtais darbo vaisiais (deja, bent kol kas
tokių žmonių kategorija nerodo tendencijos ma
žėti). O panašių subjektų savo kelyje esame, tur
būt, kiekvienas iš mūsų sutikę ne vieną, nes
kūrybinė geografija paprastai aprėpia didžioj
veiklos plotą: nuo Šalčininkų iki Vladivostoko,
nuo Batumio iki Šiaurės Ledjūrio. Šitokie pilie
čiai visur stengiasi būti svečiais, o prisirišti su
geba tik prie savo pilvo. Užtat jiems dingus iš
akiračio, pasilieka vien sugadinto oro kvapas.”
Dair toliau autorius rašo: “Neretai smulkme
niškumui mes priešpastatome “plačią prigimtį”
ir beveik visada atiduodame pastarajai pirmeny
bę”. O kaip tu jai neatiduosi pirmenybės, jei tas
“plačios prigimties” (širokaja natūra) yra asmuo
iš “plačiosios tėvynės” (široka strana maja radnaja) ir jei jis yra “didysis brolis”, tiesiai sakant,
rusas. Pasitaisys Lietuvoje oras, parafrazuojant
straipsnio autorių, tam “plačios prigimties” pi
liečiui amžinai dingus iš lietuviško akiračio.
K. L.
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tuvos operos steigimo ir 1920 m.
gruodžio 31 dainavo “Traviatoje”,
kuri ilgainiui tapo tradicine naujų
metų išvakarių opera.
Lietuvos operoje K. Petrauskas
dainavo apie 40 metų. Operų pla
katuose ir pranešimuose Kipro
Petrausko pavardė būdavo rašoma
didžiosiomis raidėmis. Nė vienas
kitas dainininkas nebuvo sulaukęs
tokio garso ir tokios garbės.

Kipras Petrauskas paskutiniaisiais savo gyvenimo metais.

The late Kipras Petrauskas, the most prominent Lithuanian opera singer.

Savo atsisveikinimo žodyje An
tanas Sodeika rašė: “Otelo nėr”
— ši operos frazė persmelkia mano
mintis nuo tos akimirkos, kai suži
nojau, jog didžiojo mūsų daininko
Kipro Petrausko nebėra gyvųjų
tarpe... Kipras Petrauskas — ištisa
mūsų muzikinės kultūros epocha.
Be jo mes tiesiog negalime įsivaiz
duoti mūsų operos meno kelio, kurį
nepakartojamomis savo meno, ta
lento ir asmenybės varsomis nu
spalvino tas įstabus žmogus ir kū
rėjas...Aš su mūsų Kipru nuo 1920
iki 1960 metų — net keturis de
šimtmečius — kartu dalyvavau
operos spektakliuose ir mokiausi iš
to nuostabaus menininko ir artimo
bičiulio.”
Mūsų muzikos kritikai jį laiko
vienu didžiųjų tenorų pasaulyje.
Savo eulogijoje J. Kardelis taip ra
šo, sakydamas: “Kipras buvo gam

tos apdovanotas nepaprastais meni
ninko gabumais, kurie meniškoje jo
asmenybėje sudarė tobulą harmo
niją: unikalinis lyrinis balsas, ne
paprastai meninis jautrumas, dideli
vaidybiniai gabumai ir intuicija ir
meniška figūra. Tai nuostabus de
rinys, koks tiktai unikaliai gali pa
sireikšti... Jo balsas nuostabiai ly
riškas, nepaprasto švelnumo ir
grakštumo, bet toks didelis, kad
galėjo tęsėti dramatiškiausias par
tijas. Ypatinga jo balso savybė: jis
buvo sudėtingas, iš kelių tonų, ku
rie sudarė harmoningą nuostabaus
grožio sąskambį. Tame buvo jo
grožis ir galybė, ir žavumo paslap
tis. Kipras šia prasme buvo pasau
linis unikumas, ypač, kad turėjo
nepaprasto platumo, jėgos ir islaisvas ribas. Jis niekad nenaudojo
tvermės, o taipgi ir skalės platumo
falceto...
Dainavęs apie 80 operų, Kipras
sukūrė nuostabių vaidmenų, kiek
vieną savaimingą, originalų iir ne
pakartojamą... Kipro masto daini
ninko ir aktoriaus Lietuvai reiks
laukti šimtmečius.”

Kipras Petrauskas Otelio vaid
menyje Verdi operoj “Otelio”.

Kipras Petrauskas
opera Othello.

in

Verdi’s

KIPRUI PETRAUSKUI NUTILUS
Pamažu vienas po kito išeina di
dieji Nepriklausomoje Lietuvoje su
brendę ir jai savo talentus atidavę
žmonės: poetai, dailininkai, muzi
kai, dainininkai...
Kipras Petrauskas — vienas iš
paskutiniųjų — mirė š. m. sausio
17 d., eidamas 83 metus (Buvo gi
męs 1885 m. lapkr. 23 d. Švenčio
nių apskrityje).
Dzūkų žemė, nederlinga javais ir
kitais turtais, bet turtinga talentais,
širdies žmonėmis, dovanojo šį sūK Lietuvai.
®“Tai žinau aš vienų kraštų
Mūs šalalėn mylimon —
Dzidzį vargų, sunkių naštų
Tysia jis dziena dzienon... —
dainavo jis jaunystėje, bet dar la
biau tiko ši daina jo saulėleidžio
dienose.

Į dainą paskatintas bene brolio
kompozitoriaus Miko Petrausko,
vaidinęs ir dainavęs jo operoj “Bi
rutėj”, Kipras išvyko į Petrapilio
Imperatorišką muzikos konservatotriją, kurią baigė 1911 metais ir de
biutavo Maskvos Didžiajame Teat
re, atlikdamas Ch. Gounod “Ro
meo ir Julijos” opelroje Romeo
vaidmenį. Netrukus buvo priimtas
į Marijos Teatrą Peterburge; de
biutavo G. Verdi “Rigoletto” ope
roje, atlikdamas Hercogo vaidmenį.
Čia Kipras Petrauskas išdainavo
apie 10 metų. Turėjo progos išeiti
į pasaulio sceną, bet pasuko į Lie
tuvą, jai pradedant laisvą gyveni
mą. Tuojau jis prisidėjo prie LieLIETUVIŲ DIENOS, 1968, VASARIS
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„Pakarti! Pakar
ti! Pakarti!“
Iš “Sukilėlių’' II dalies — “Ginklai prabyla"

XXIV
Gegužės 26 d. į Vilnių atvyko naujasis
generalbubematorius grafas Michailas Mu
ravjovas. Trečią valandą po pietų lydima rai
tų žandarų karieta sustojo prie generalguber
natoriaus rezidencijos. Iš karietos išlipo že
mo ūgio, storas, sudribęs, nukarusiais žan
dais generolas ir, pasiramsčiuodamas lazda,
lydimas adjutantų, Įėjo Į rūmus. Nezimovas
laukė jų su pietumis.
Dar pakeliui Į Vilnių Muravjovas pradėjo
eiti savo pareigas — malšinti sukilimą. Trum
pai apsistojęs Dinaburge, jis susipažino su
tvirtovės padėtim, surinko žinių apie gre
sianti pavojų iš sukilėlių pusės, davė Įsaky
mus, kaip užtikrinti saugumą. Čia pat pasi
rašė mirties nuosprendi jaunajam grafui Fla
teriui, kuris neseniai su maištininkų būriu
kėsinosi pulti ginklų transportą ir paimti
tvirtovę. Jau Dvinske naujasis generalguber
natorius apsigaubė nepalaužiamo, griežto,
žiauraus imperijos priešų tramdytojo Šlove.
Pasilsėjęs po kelionės, praleidęs pirmąją
naktĮ Vilniuje, Muravjovas rytojaus dieną
pirmiausia atlankė metropolitą Josifą ir nu
važiavo pasimelsti į Mikalojaus soborą. Čia
jis patyrė pirmą šiurpų sukilimo Įspūdi. So
boro viduje stovėjo katafalkas su karstu, o
jame sukilėlių nukauto gvardijos kareivio
kūnas. Apie karstą stovėjo jo draugų kuopa,
atvesta dalyvauti laidotuvėse.
Sužinojęs apie tai negenralgubematorius
žemai nusilenkė karstui, tris kartus plačiai
persižegnojo ir čia pat prisiekė dievui, kad be
jokio pasigailėjimo naikins miatežnikus šia
me krašte. Piktas, paniuręs, susiraukęs, kauk
šėdamas lazda Į akmenines grindis, išėjo
Muravjovas iš soboro, sėdo i karietą ir nu
bildėjo Į savo rezidenciją. Salėje jo laukė ka
riškiai, valdininkai ir bajorijos maršalkos.
Generolas pirmiausia kreipėsi Į kariškius,
kurių tarpe buvo nemaža gvardijos karinin
kų, ir imperatoriaus vardu dėkojo jiems už
narsą, ginant caro imperijos neliečiamybę.
Maloningasis ciesorius jiems gausiai už tai
atlyginsiąs.
Bajorijos atstovų priešakyje stovėjo su ki
tais Vilniaus maršalka Domeika ir Gardino
— grovas Stašinskis. Nemėgo jo Muravjovas.
Jis girdėjo, kad tai atkaklus, priešiškai nusi
teikęs lenkų ponas. Tad ėmė kalbėti apie
kiekvieno pareigą būti ištikimam vyriausybei
ir kad maršalkos turį pranešti apie priešiš
kai nusiteikusius žmones, ypačiai iš bajori
jos sluoksnių. Į tai Stašinskis atsakė, kad šiuo
metu yra Įsigalėjusios tokios nuotaikos, jog
vyriausybė niekuo iš bajorijos pasitikėti ne
negali. Muravjovas Įniršęs nutvėrė maršalką
neapykantos kupinu žvilgsniu, tačiau susi
valdęs atšovė:
8

— Jūs, šviesiausiasis pone, visados rasda
vote priežasčių išsisukti iš jums pavedamų
Įsakymų. Patariu jums nuo šiol sąžiningiau
siai, be jokių išsisukinėjimų pildyti mano
Įsakymus.
Ir, paliesdamas pirštu ordino kryžių bei
kaspiną, kuriais buvo pasipuošęs maršalka,
pridėjo;
— Priešingu atveju, jūsų šviesybe, nei ši
tas, nei šitas neapsaugos jūsų nuo kartuvių.
Nustėro susirinkusieji, išgirdę tokius sa
trapo žodžius.
Rytojaus dieną, audiencijoje katalikų dva
sininkijai, Muravjovas vėl grasino maištinin
kams ir reikalavo visiškos ištikimybės vyriau
sybei. Labai nepatiko satrapui, kai Vilniaus
vyskupas Krasinskis bandė sumenkinti suki
limo pobūdi ir reikšmę Lietuvoje. Vyskupo
žodžiuose generalgubernatorius Įžvelgė jo
paties, jo vaidmens tokiu pavojingu imperi
jai momentu menkinimą. Į vyskupo pastabą,
kad katalikų dvasininkija esanti ištikima cie
soriaus vyriausybei, Muravjovas piktai atkir
to, bene vyskupas turis galvoje kunigą Mackavičių kaip dvasininkų ištikimybės pavyz
dį! Jeigu taip, tai tegu vyskupas žino, kad
jis, generalgubernatorius, imsis kuo griež
čiausių priemonių tokiems kunigams su
drausti. Nusiminę, Įbauginti paliko dvasinin
kai Muravjovo rezidenciją.
Prasidėjo niūri naujojo generalguberna
toriaus veikla, malšinant sukilimą Lietuvoje.
Pradėta nuo Vilniaus miesto. Išleista įsaky
mas areštuoti ir varyti Į kalėjimus už ma
žiausią pasipriešinimą policijai, kariuome
nei, valdžios pareigūnams. Buvo Įvesta
griežta priežiūra atvykstančių ir išvykstančių
iš miesto žmonių. Įmonių savininkai, meis
trai, vienuolynai, parapijų administratoriai,
ūkiai turėjo mokėti stambią piniginę pabau
dą už kiekvieną be policijos žinios išvykusį
jų žmogų. Buvo baudžiamii ir nešiojantiej
gedulą dėl žuvusių sukilėlių.
Įsidrąsino ir suįžūlėjo policininkai, žanda
rai, visi, kas tik buvo ar dėjosi veikiančiu
prieš sukilimą bei Muravjovo valios vykin
toju. Prasidėjo sauvaliavimai, neregėtas te
roras. Pats Vilniaus policmeisteris majoras
Sarančevas landžiojo po bažnyčias, atiminė
damas ten renkamas sukilėliams aukas. Grei
tai prisipildė visi Vilniaus kalėjimai.
Į svarbesniuosius nusikaltėlius, jau seniau
uždarytus Į kalėjimą, tuojau atkreipė dėmesį
naujasis generalgubernatorius. Tai buvo du
kunigai — 25 metų Stanislovas Išora, Zaludzės bažnyčioje paskaitęs sausio 22 dienos
sukilimo manifestą, ir seniukas Raimundas
Ziemackis, taip pat paskelbęs tą patį mani
festą. Kartu su jais kalėjime sėdėjo jaunas
šlėkta Albertas Leskavičius. Visų trijų laukė
ta pati žiauri bausmė — sušaudymas Lukiškio rinkoje.

XXV
Tą rytą naujasis Vilniaus generalguberna
torius generolas grafas Muravjovas pabudo
gana anksti, jautėsi išsimiegojęs, po kelionės
pailsėjęs ir tuoj ketino imtis darbo. Po pus
ryčių, žvaliau negu paprastai, pakilo nuo
stalo ir, pasiramsčiuodamas lazda, ėjo Į savo
kabinetą. Nauja vieta, naujos atsakingos pa
reigos stiprino jo jėgas. Visame sudribusiame
savo kūne jautė pagyvėjimą, o apgriuvusios

mažos akutės žvitriai bėgiojo plikomis kori
doriaus sienomis, neturėdamos kur sustoti,
prie ko susitelkti. Vieną kitą kartą akys pro
langus nuklydo Į toli, kur stūksojo katedros
kryžius ir bokštas. Pasibiaurėjimo girmasa
iškreipė generolo veidą. Juk tai miatežnikų
lizdas! Šlykštus vaizdas!
Adjutantas atidarė kabineto duris, Įleido
generalgubernatorių, pribėgęs prie rašomojo
stalo, atitraukė krėslą, pagarbiai paėmė iš jo
šviesybės rankos lazdą. Muravjovas sudribo
krėsle visu riebalais aptekusiu savo kūnu, pa
dėjo ant stalo rankas, atsilošė, primerkė akis
ir valandėlę susimąstė. Tai štai čia, šitoj vie
toj, šiandien jis pradeda savo pareigas. —
tarnauti jo didenybei imperatoriui, be ato
dairos naikinti jo priešus, numalšinti maištą
šiame krašte. Jis tą uždavinį atliks, cieso
riaus neužvils. Jis atsimena savo žodžius, pa
sakytus monarchui “Šviesiausiasai Pone! Esu
žiaurus ir savo charakteriu, ir savo Įsitikifcįmais. Krauju sutepsiu tavo viešpatavinHJ
Jis dar prisimena, kaip kadaise šito paties
krašto mieste, Gardine, gyrėsi, kad esąs “ne
iš tų Muravjovų, kuriuos karia, bet iš tų,
kurie karia.” Ir jis pajunta širdy sadistišką
malonumą, pagalvojęs, kad štai dabar turės
progą tuoss savo žodžius pateisinti darbais.
— Kas laukia? — kreipėsi Į adjutantą švel
niu, plonu balseliu, keistai nesiderinančiu su
visa gremėzdiška jo išvaizda ir piktu veidu.
— Pirmoj eilės vyresnysis auditorius Nejelovas, jūsų šviesybe, — atraportavo adjutan
tas, išsitempęs ir kaukštelėjęs kulnimis.
— Prašyk!
Įėjo auditorius bylom nešinas.
— Ką čia man atnešat, jūsų kilnybe, — sal
džiai paklausė generolas, Įsmeigdamas Į Nejelovą žvitrias akutes.
Auditorius taip pat išsitempė ir kaukštelė
jo kulnimis.
— Laisvai, — maloningai mostelėjo ranka
generolas. — Rodyk, ką atnešei.
— Patvirtinti tris teismo nuosprendžius,
jūsų šviesybe. Jūsų pirmatakas generolas Na
zimovas nesuspėjo jų pasirašyti.
— Kokiems nusikaltėliams tie nusprendžiai?
— Miatežnikams, jūsų šviesybe.
Pikto džiagsmo banga perliejo Muravjovo
širdį, o akyse plykterėjo žalsvos liepsnelės.
Bet jis atsiliepė tokiu pat tyliu, švelniu
sėliu:
— Sakai, miatežnikams? Kas jie tokie?
— Du kunigai ir vienas šlėkta. Kunigas
Stanislovas Išora 25 metų, kunigas Raimundas Ziameckis 53 metų ir šlėkta Albertas
Leskavičius 20 metų.
— Už ką jie nubausti?
— Kunigai, kad skaitė bažnvčiose kurstan
čius miatežą atsišaukimus, o šlėkta, kad tam
pritarė ir pats ruošėsi stoti Į sukilėlius.
— Kaip nubausti?
— Po 10 metų katorgos darbų, jūsų švie
sybe.
Muravjovas piktai šypteljo ir dešinės ran
kos pirštais ėmė barbenti Į stalą. Jis kažką
mąstė. Jis prisiminė, kad jo pirmatakas Nazi
movas vakar patarė jam elgtis atsargiai su
kunigais, kadangi juos liaudis labai gerbianti.
— Paikas senis, — pabalvojo Muravjovas.
— Jeigu juos liaudis gerbia, tai reikėtų Įva
ryti baimės ir jiems, ir liaudžiai...
Nieko netardamas, jis paėmė teismų spren
dimus ir ant kiekvieno užrašė: “Pakarti”,
“Pakarti”, “Pakarti” — ir pasirašė visą savo
titulą ir pavardę.
/ Nukelta į 10 psl.
LIETUVIŲ DIENOS, 1968, VASARIS

GRAŽINA TULAUSKAITĖ

Z> OV^NOS
DOVANOS

Savu keliu viena einu.
Nenoriu jokių dovanų.

Vy aš pati jums dalinu
Savus sapnus bangom dainų,
Kurias kaip gintarą semiu
Iš neramios širdies gelmių.

Tegu žiedais ir spinduliais
Širdy kiekvieno pasiskleis.

KŪRYBA

Vėl galva kaip pušynas man ūžia,
Ir vaizdų kupiniausia ir rimų,
Kad tie žodžiai pražystų gegužiu,
Širdyje kai pūga nenurimo.

Kad vidurnaktį gruodžio žvaigždėtą
Hiacintai svaigintų laukuos,
Kad lakštingalos audroj čiulbėtų,
Ąžuolai kai sugriuvę dejuos.

Galva ūžia, lyg miško audra
Taip staiga joje būtų užėjus:
Griaudžia mintys, žaibuoja vaizdai,
Baisiai blaškosi nuotaikos vėjas.
Sunkios mintys vagoja man kaktą,
Žiauri nemiga vagia naktis,
Ir širdis nebežino, kaip plakti,
Kai vėl alpsta sode pilnatis.
Kad diena vėl dainos nesupranta,
Joks eilėraštis tau nesiskundė,
O aguonom nuraudo pakrantė,
Volungės tik išgirdusi skundą.

MĮSLĖS
“Kas gali būt sunkiausias:
Akmuo, geležis ar švinas?”
“Kai be tavęs keliausiu
Viena ir nusiminus.”

“Kuri diena tamsiausia
Be jokių debesų?”
“Kai niekas nepaklausia,
Kur aš esu.”

“Kas žydi daug gražiau,
Kaip gėlės rojuj?”
“Svajonės”, atsakiau,
“Jei meilę pažinojai.”
“O kas šiam žemiškam kely
Mums niekad nepasikartoja?”
“Sapnų paršaukti negali
Arba pralenkt rytojaus.”
“Greičiausiai kas pro mus praskris,
Nepastebėjęs, grįžt kad moji?”
“Jaunystė”, atsakys širdis
Pavargusi tavoji.

GINTARO INKARAS

Akrostichas

Gintaro inkaras rankoje.
Rasa sidabruoja akis.
Atminimų skeveldras rankioju:
Žvaigždė gal kur sušvis.
Išplauks ne vienas laivas
Naktin...
Audra širdies nenuskandins.

ĮNORINGA MERGAITE
Jikyg degtų, dienos bėga!” — “Tai gerai:
WHgul , kad jaunos, bėga.
Kada tu vėją sugavai,
Užmigusį ant sniego?”

“O sninga, sninga ir sninga!
Net danguje nuobodu!”
Ir tu tokia nelaiminga,
Kaip ta daina po ledu.
“Kaip koks plėšikas vėjas!
Man galvą gali net nuplėšti!”
O jis, tyliai parėjęs,
Pradėjo debesis piešti.

“Vis lyja ir lyja!” — vėl surikai
Ir saulę nori pavyti
Ir imi akimis taip piktai
Tuos debesis juodus draskyti.
“Toks karštis! Mirti net galiu!
Ko vėjas dar kur laukia!”
Tu sėdi ties langeliu,
Staiga krinti nualpus.
LIETUVIŲ DIENOS, 1968, VASARIS

PAGUODA
LAIŠKAS
“Kodėl dabar tu nerašai?” —
Jūs klausiate: “Ar tingi?”
O, ne. Bet, žinote, tiktai
Gyvenimo visokį vingiai
Ir duobės baisios ir kalnai...
Kai iš žvaigždžių tik pelenai
Čia lieka, —
Tą juodą naktį atvirai
Jums rodyti nenoriu niekad.

Aš vienumoj dažnai mąstau:
Tegul visur jums žydi gėlės,
O jūsų akmenis paliksiu sau
Tam atminimui, kad prie jūsų
Draugystės pripratau,
Kaip rudenį prie darganos
Rūsčios
Pripranta sodas,
Ir jūsų nepamiršiu niekados.
Nors nematysit mano ašarų
Ir negirdėsit vakarais tylios
Už jus čia kalbamos maldos, —
Širdy jūs liksite giliai.
Tegul tik saulės spinduliai
Visur jus lydi nuolatos,
Linkėsiu jums,
Kol tik mana
Širdis jau amžinai
Sustos.

Saulė geria ryto rasą,
Keldama taures gėlių,
Aš spėlioju, ką vėl rasiu
Ir ko dar netekt galiu.
Neskaičiau išminčiųc raštuos
Nei didžiųjų pranašų,
Skausmo kiek širdis paneštų,
Kiek danguj tilps debesų,

Kiek pavasarių žaliųjų
Su žiedais pro mus praskris
Ir kada sutikt galiu jau
Naktį, darančią duris
Į tenai, kur vienas veidas
Švies virš saulės ir žvaigždžių...
Guodžiantį jo balso aidą
Nuolatos širdy girdžiu.

šie eilėraščiai parinkti iš naujo G. T. rinkinio
“Vakarė banga”, kurį netrukus išleidžia Lietuvių
Dienų leidykla. (Apie autorę žiūr. šio nr. 17 psl.)
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— Viešai paskelbti ir vykdyti nedelsiant!
Įsakė šį kartą jau piktu balsu.
Auditorius išbalo, virpančiais pirštais sugraibstė popierius, išsitempė, kaukštelėjo už
kulniais ir išėjo.
Gegužės 31 dieną tame pačiame kabinete
Vilniaus oberpolicmeisteris pranešė Murav
jovui, kad mirties bausmės nuosprendis, pa
skelbtas “Vilniaus kurjery”, padarė mieste
baisų, slegiantį įspūdį. Mirties bausmė kuni
gui Išorai būsianti įvykdyta birželio 3-čią,
o Ziemackiui ir Leskavičiui — birželio 6-tą
dieną.
— Jūsų šviesybe, — baigdamas savo rapor
tą, kalbėjo oberpolicmeisteris, — norėdamas
išvengti žmonių antplūdžio ir galimų nera
mumų, aš įsakiau mirties bausmę įvykdvti
Lukiškių aikštėje anksti rytą, kai miestas dar
miega.
Apdribę Muravjovo žandai paraudo, o už
griuvusios akys vėl plykstelėjo žalsvomis
liepsnelėmis. Jis rūsčiu žvilgsniu nuvėrė po
licmeisterį ir kimstančiu balsu sušuko:
— Ką?! Jūs bijotės minios, driskių?! Atsi
mink, jūsų malonybe, kad čia ne diplomati
nės derybos, ne flirtas, o bunto, miatežo
malšinimas. Tegu visas kraštas sužino, kad
aš turiu kietą ranką ir nebus pasigailėjimo
niekam. Tegul tą pirmąją egzekuciją mato
kuo didžiausios minios. Ji turi būti įvykdyta
pačiam vidurdieny, dvyliktą valandą, su de
ramu iškilmingumu, pagal karo baudžiamo
jo kodekso 549 straipsnį. Tamsta pats josi pa
radine forma pėstininkų bataliono prieky.
Turi mušti būgnai ir groti triūbos. Nusikal
tėlių kelias ligi kartuvių turi būti visų ma
tomas.
Oberpolicmeisteris buvo žmogus ne iš bai
liųjų. Išklausęs piktos Muravjovo tirados, jis
nuolankiai atsakė:
— Viskas bus padaryta pagal jūsų šviesy
bės įsakymą, tačiau leiskite išreikšti vieną
pageidavimą. Nuteistiesiems nuosprendis ne
gali būti šiomis dienomis įvykdytas paka
riant. Prašau jūsų šviesybę įsakyti juos su
šaudyti.
— Dėl ko? — nustebo Muravjovas.
— Dėl techniškų kliūčių, jūsų šviesybe.
Vilniuje neatsirado korimo specialisto.
— Jūs teikiatės juokauti, jūsų malonybe?
— prašvokštė generalgubernatorius.
Oberpolicmeisteris teisinosi kaip įmany
damas:
— Apklausinėjome kalėjime kriminalistus,
plėšikus, žmogžudžius, gatvėse visokius dris
kius, visus įtartinos reputacijos subjektus, bet
tokio, kuris apsiimtų karti kunigą, nesura
dome.
— Reikia surasti, balandėli, — vėl saldžiai
prašneko Muravjovas. — Miatežnikus, cieso
riaus priešus, aš noriu karti, o ne šaudyti.
Tai būtų jiems per didelė garbė. Kartuvės
ir minioms daugiau baimės įvaro. Suraskite
koriką!
— Surasime, jūsų šviesybe. Iš Varšuvos išrašvsime. Ten jau yra prityrusių. Bet kol kas
reikia šaudyti.
Muravjovas giliai atsiduso.
Jis paėmė iš oberpobcmeisterio lapus, iš
braukė “pakarti” ir aiškia rašysena įrašė:
“Sušaudyti”, “Sušaudyti”, “Sušaudyti”.
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1963 metų birželio 3 dienos rytas išaušo
vėsus, bet giedras, saulėtas. Kai kuriose baž
nyčiose skambino varpai, moterys skubėjo į
rytmetines pamaldas, krautuvininkai atida
rinėjo krautuves, kiemų sargai šlavė šaligat
vius, valdininkai ėjo į įstaigas, tarnaitės trau
kė į rinkas. Bet Lukiškių rinka buvo tuščia.
Didžiuliame plote nei vieno vežimo, nei vie
no prekystalio, nei vienos palapinės. Po rin
ką zujo policininkai ir vaikė visus, kas norė
jo išsidėlioti savo prekes.
Rinkos pakraščiais ima rinktis ir stovinėti
būreliai smalsuolių. Jie įtartinai apžvelgia
tuščią plotą, išgąstingai seka akimis polici
ninkus, patylomis kuždasi, kiti ginčijasi. Vi
siems žinoma, kad šiandien šitoje rinkoje turi
įvykdyti mirties bausmę kunigui Išorai. Bet
maža kas tuo tiki. Nužudyti kunigą? Negali
būti. Tai tik pagąsdinti norėjo. Paskutinę
valandą paskelbs, kad kunigo pasigailėta.
Apie dešimtą valandą rinkoje pasirodė bū
rys kareivių-sapiorų su kastuvais rankose.
Pietiniame rinkos pakrašty jie ėmė kasti duo
bę. Paskui prie duobės pastatė medinį stulpą
žmogaus dydžio. Šiurpas nuvėrė visus, kurie
tą darbą stebėjo. Vieni pakraščiais sėlino ar
čiau prie duobės, kiti protekine leidosi į
miestą pranešti pažįstamiems ir nepažįsta
miems apie baisius pasiruošimus Lukiškių
rinkoje. Šiurpi žinia kaip žaibas aplėkė mies
tą. Žmonės ėmė plūsti į rinką.
Vienuoliktą valandą penki kareiviai, išsi
rikiavę eilute, perėjo didžiausiomis Vilniaus
gatvėmis karišku tempu, smulkiu kirčiu tra
tindami būgnus. Visiems pasidarė aišku, ką
tai reiškia.Netrukus būgnų tratėjimas ir triūbų garsai pasigirdo iš Domininkonų gatvės.
Minia siūbtelėjo ta linkme ir pamatė nepaprastąprocesiją. Ji ėjo Pylimo gatve, pasuko
į Švento Jurgio prospektą ir traukė Lukiš
kių link. Priekyje jojo Vilniaus oberpolic
meisteris ir kazokų kuopa, toliau ėjo būgni
ninkų ir trimitininkų eilė, po jų sekė trys
pėstininkų batalionai su šautuvais ant peties,
dar toliau — žandarų su nuogais kardais ran
kose apsuptas kunigas Išora. Aukštas, jau
nas, gražus, šviesiaplaukis vyras — jis traukė
i save visų dėmesį, visų žvilgsnius. Jis ėjo
susikaupęs, ramus, pakelta galva, ir ne bai
mė, bet kažkoks vidinis gilus susitaikymas
su tuo, kas neišvengiama, švietė jo mėlynose
akyse. Jis žinojo, kad jis yra pirmoji žiau
raus tirono auka, bet ar jis numanė, kad juomi paseks kitos panašios aukos, kad savo ei
lės jau laukia Kolyška ir Sierakauskas ir kad
jo tėvynę kėsinsis pasmaugti kruvina koriko
ranka? Tur būt, jis tai nujautė, nes su giliu
liūdesiu ir susirūpinimu kartas nuo karto ap
žvelgdavo Vilniaus mūrus ir susigrūdusią
gatvės pakraščiais minią. Žmonės jį sekė iš
gąstingais veidais, kietai sučiauptomis lūpo
mis, moterys kūkčiojo, nebegalėdamos su
laikyti ašarų.
Posūkyje iš Trakų į Pylimo gatvę prie na
mo atsirėmęs stovėjo augalotas juodbruvys
vyras ir rūsčiu sutelktu žvilgsniu stebėjo pa
smerktąjį. Išora, tarsi kas būtų jį vardu pa
šaukęs, staiga dirstelėjo į tą pusę, ir širdis
smarkiai suplakė jo krūtinėje. Jųdviejų akys
susitiko, augalotas juodbruvys du kartus ne
žymiai linktelėjo galva. Kostas Kalinauskas!
Minčių ir atsiminimų srautas kyla Išoros gal
voje. Su Kalinausku jiedu susitikdavo Lydo
je, Druskininkuose, Vilniuje. Kalinauskas

įtraukė jį į revoliucinį sąjūdį, uždegė Lietu
vos ir Baltarusijos laisvės idėja. Kalinausko
paskatintas, jis ir sukilimo manifestą paskai
tė Zaludzės bažnyčioje. Ir už tai dabar eina
mirti. Tačiau jis nesigaili to, ką padarė, ir
jokio priekaišto Kalinauskui savo širdy ne
jaučia. Jis mirs už teisingą darbą, už bran
giausią idealą — už laisvę! Jo širdį užplūsta
dėkingumo jausmas draugui, kuris pats, se
kamas, ieškomas, rizikuodamas savo gyvybe,
atėjo štai jo palydėti ligi mirties vietos. Jis
vėl pažvelgia į Kalinauskai išsitiesia ir žen
gia į priekį, aukštyn pakelta galva.
Kalinauskas stebi Išora ir supranta jo min
tis. Jis gėrisi šito jauno lietuvio drąsa, pasi
ryžimu, kilnia turia siela. Jis žino dar vieną
tokį Antaną Mackevičių, sukilusių lietuvių
valstiečiu vadą, Sierakausko draugą. Siera
kausko dienos suskaitytos, jis netrukus pa
seks Išora. Tačiau Mackevičius Žemaitijoje
narsiai neša sukilimo vėliavą. Ak, išjuctfk'
valstiečių milijonus!
Su nauja jėga siūbtelėję triūbų ir būgnų
garsai nutraukia Kalinausko mintis. Jis pa
siunčia Išorai pritariantį, paguodžiantį, vil
tingą žvilgsni ir traukia su minia tolyn, ne
paleisdamas draugo iš akių.
Kai procesija įsuko į Lukiškių aikštę, mi
nios žmonių grūdosi jos pakraščiuose. Raiti
ir pėsti policininkai vos beįstengė atlaikyti
minios spaudimą. Pro duslų daugelio balsų
gaudimą vienur kitur prasiverždavo moterų
klyksmas ir įsakmūs policijos šauksmai.
Eisena pasuko duobės link. Abipus išsiri
kiavo pėstininkų batalionai, atokiau sustojo
raiti kazokai. Žandarų eskortos apsuptą pa
smerktąjį ligi duobės lydėjo kamža apsivil
kęs kunigas ir kalbėjo jam paguodos žodžius.
Kažin ar jis girdėjo, ką kalbėjo kunigas. Jo
žvilgsnis ieškojo minioje pažįstamo veido.
Štai jis vėl — Kostas Kalinauskas! Išora mato,
kaip jo draugas atsargiai stumiasi pro žmo
nes ir atsistoja priešais, už išsirikiavusių ka
reivių. Jųdviejų akys susitinka. Kalinauskas
vėl du kartu linktelėja galva. Paskutinis, am
žinas atsisveikinimas. Tuo tarpu, valandėlei
nutilę, vėl sutratėjo būgnai. Tai pasikartojo
tris kartus. Aikštėje įsiviešpatavo mirties ty
la. Lauko teismo vyresnysis auditorius prisi
artino prie pasmerktojo ir ėmė skaityti mir
ties sprendimą: “Karo lauko teismas prii^
žįsta kunigą Stanislovą Išora esant kaltą
viešą skaitymą kurstančio į sukilimą atsišau
kimo prieš jo didenybę ciesorių Aleksandrą
II-jį ir Rusijos imperijos valdžią; Vilniaus
.generalgubernatoriaus generolo Muravjovo
patvirtintu sprendimu Stanislovai Išorai pa
skirta mirties bausmė sušaudant.” Šitą nuo
sprendi adjutantai perskaitė kiekvienam ba
talionui.
Vėl sutratėjo būgnai. Du unteroficieriai
veda pasmerktąjį prie duobės, apvelka ilgais,
baltais drobiniais mirties marškiniais, užriša
akis ir virve pritvirtina prie stulpo. Klyks
mas ir raudojimas kilo miniose. Dabar
jau visi suprato, kad pasikalbėjimo nebus,
kad kunigą tučtuojau sušaudys. Iš tiesų, da
vus ženklą, iš batalionų išsiskiria penkiolika
saldotų. Unteroficierius išrikiuoja juos pen
kiolika žingsnių nuo pasmerktojo.
Visą laiką muša būgnai. Saldotai prisideda
šautuvus ir taiko į kunigo Išoros krūtinę. Un
teroficierius mostelėja ranka. Trenkia šūvių
salvė. Pasmerktojo galva nusvyra ant krūti
nės, jo keliai palinksta, jis jis pakimba ant
virvių prie stulpo. Sapiorai nukerta virves,
nustumia kūną į duobę
/ Pabaiga 11 psl.
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SUKILĖLIAI

•

Angeles Lietuvių Dramos sanbūrio nariai, koncertiniu
n. Brazdžionio poemą “Vaidila Valiūnas”.

būdu

atlikę

iš (kairės: Pasakotoja — D. Mackialienė; kalbantis choras —B. Backiala,
V. Gilys, A. Polikaitis, V. Tamošaitis, V. Dovydaitis, J. Raibys, M. Prišmantas; vaidila Valiūnas — Juozas Pupius.
Režisavo Dalila Mackialienė; dekoracijas darė A. žaliūnas.
Members of the Lois Angeles Drama Club present “Vaidila Valiūnas”
during an evening program with poet Bernardas Brazdžionis.

IR VAIDILA VALIŪNAS TARĖ...
Kovo 2 d. Los Angeles kolonijo
je surengtas neįprasto pobūdžio li
teratūros vakaras — rengėjai (ko
mitetas Brazdžionio poezijos rink
tinei leisti) jį pavadino mecenatų
susitikimu su autorium. Iš komiteto
pirmininko J. Andriaus pradžios
žodžio paaiškėjo, kad rinktinės me
cenatų skaičiuje Los Angeles ir
apylinkių lietuviai yūa sudėję trečdalį visos sumos: tai nepatvirtina
pasenusio posakio “Nemo propheta
in patria sua”. Vakaro programą,
be oficialaus komiteto pranešimo,
■darė prof. dr. A. Ramūno žodis
mpie Brazdžionio poezijos pobūdį;
paties autoriaus žodis ir Los An
geles Lietuvių dramos sambūrio in
scenizuota Poema Vaidila Valiū
nas.

Prelegentas dr. A. Ramūnas, po
eto Brazdžionio studijų meto drau
gas, kartu reiškęsis poezijoje tuoj
po 1930-tųjų, bet vėliau pasirinkęs
mokslininko karjerą, atskridęs iš
Ottavos, kur dabar yra Pedagogi
nių mokslų direktorium, davė met
menis savo rašomos studijos, ku
rioje bandoma nustatyti Brazdžio
nio poezijos dimensijos. Kalbėda
mas be rašto, jis gausiai citavo ei
lėraščių iš atminties, tuo parodyda
mas, jog prelegentas yra ne tik ši
poetą išstudijavęs, bet ir labai ar
timai su juo susigyvenęs (Pilna stu
dija bus paskelbta spaudoje .
Beje, prteš svečiui išeinant į sce
ną, jį išsamiai pristatė dr. P. Celiešius, o vėliau J. Lininis apibūdino
LIETUVIŲ DIENOS, 1968, VASARIS

jo naujai pasirodžiusį veikalą lietu
viškai — “Iš sutemų į aušrą”. (Ž.
šio LD nr. 16 psl.).
Prie padėkos komitetui, mecena
tams ir susirinkusiems poetas Braz
džionis paskaitė porą eilėraščių,
kurių vienas buvo modernizuotas
Poeto ir mecenato dialogas.

Naujiena buvo D. Mackialienės
drąsus mostas fragmentinę Poemą
“inscenizuoti”, choriniu būdu per
teikiant ją žiūrovui, kuris papras
tai nemėgsta statinės deklamacijos.
Ir, nors nebuvo “vaidinama”, vei
kalo tekstas nuskambėjo nepapras
tai dramiškai. “Scenos” buvo vaiz
džiai perteiktos meniniu žodžiu pa
gaunančiai ir sukrečiančiai situaci
jų tiragiškumu.
Muzika ir ekraninė pagalba vaiz
dais rezultatą galėjo dar labiau
sustiprinti.
Gerai parinkti balsingi aktoriai
aiškiu akcentu perdavė eiliuotą
tekstą; galingas J. Pupiaus balsas
įspūdingai pristatė naujųjų laikų
vaidilą Valiūną, savo netikėtais
iššokiais ir beProtiškai drąsiomis
kalbomis komunistiniams pareigū
nams keliantį rūpesčių ir nemalo
numų; jis stipriai įsigyveno ir da
vė progos žiūrovui bei klausovui
pergyventi neįprastą simbolį, tapusį
gyvu žmogum,, kuris po komunis
tiniu jungu palinkusią tautą guo
džia, stiprina, agituoja, jai ateities,
likimą skelbia: “tu kelsies, kenčian
ti tauta!”
Kultūringai, su’ meniniu skoniu

parengė dekoraciją A. Žaliūnas,
tapęs nepamainomu Los Angeles
draminių pastatymų dekoratorium.
Reikia manyti, kad šis patriotinis
veikalas, kurio parengimui įdėta
tiek kruopštaus darbo, “nenueis nuo
scenos” po premjeros, o bus pakar
totas kurta kita proga (kad ir bir
želio minėjimų) ir platesnei publi
kai; su juo būtų galima ir pagastroliuoti.
Vakaro programą kūrybingai ir
nuoširdžiai pravedė Alė Rūta.
Po programos susirinkusieji bu
vo pavaišinti kava ir pyragaičiais;
garbės mecenatai S. ir J. Puikūnai
šiai progai atgabeno milžinišką tor
tą (dovanai!).
Vienam vakaro dalyvių loterijos
keliu atiteko komitetui dovanotas
dail. J. Paukštienės paveikslas.
Vakare įsijungė dar virš dešim
ties naujų mecenatų, (j.)

Pabaiga is 10 psi.
ir užkasa. Batalionai susigrupuo
ja, eina maršu per kapą ir jį su
lygina su žeme.
Minioj gaivina apalpusias mo
teris, aikštė tuštėja.
Dvyliktą valandą Muravjovas
buvo išėjęs iš savo kabineto ir,
pasiramsčiuodamas lazda, sun
kiu žingsniu pasiekęs kambarį
vakarinėje rūmų pusėje. Atsida
ręs langą, jis įsiklausė. Iš tolo
sklido triūbų garsai ir būgnų
tratėjimas. Trumpas, keturkampas generolo veidas su apdribu
siais žandais ir užgriuvusiomis
reiškė pasitenkinimą. Jis su
čiaupsi lūpomis, pritariamai mos
telėja ranka ir kužda pats sau:
“Punktualiai, pagal mano įsaky
mą ir 549 straipsnį...” Po kurio
taiko ilgas būgnų tratėjimas ir
šūvių salvė. Generolo akvs sužai
buoja piktomis liepsnelėmis, ir
jis vėl mostelėja ranka: “...baig
ta! .. Vienu imperatoriaus priešu
mažiau. Visų laukia toks pat ga
las. O gaila, kad ne pakartas.
Kartuvės įspūdingiau ir minioms
daugiau baimės įvaro.” Jis pasi
traukė nuo lango ir, kaukšėda
mas lazda, nuėjo į valgomąjį ant
rųjų pusryčių.
Rytojaus dienos rytą vilniečiai
skaitė prilipdytus prie sienų, me
džių ir telegrafo stulpų Lietuvos
Revoliucinio Skyriaus atsišauki
mus :
“Broliai ir Tautiečiai! Kunigas
Išora, nekalta kragerio budelio
auka, mirė didvyrio mirtimi. Te
būnie jo mirtis paskatinimas
mums, gyviesiems, ištverti mūsų
kovoje uš Tėvynės laisve. Sukili
mas turi būti tęsiamas!”

Mecenatų susitikimo su autorium vakare. Iš dešinės: J. Andrius — “Braz
džionio Poezijos Rinktinei Leisti Komiteto” pirmininkas; A. Raulinaitienė
— vakaro šeimininkė; Alė Rūta — vakaro programos vedėja; Aldona
Brazdžionienė; dr. A. Ramūnas — vakaro prelegentas; Bern. Brazdžionis.

Foto L. Kantas
Mr. and Mrs. Brazdžionis and sponsors of the publication of Brazdžionis’
anthology of poetry.
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Po “Aidučių” koncerto. — Marijos Aukšt. Mokyklos mokinės Įteikia gėlių
puokštes dirigentei Alice Stephens ir akordenistui K. Daubarui.

Scenes from the first “Aldutės” ensemble concert, given Oct. 28, 1967,
Chicago, Illinois.
Foto E. Mankus

"AIDUČIŲ" KONCERTO AIDAMS NUSKAMBĖJUS
Alice Stephens 25 metus vado
vavo moterų ansambliui, kuris
surengė daugeli puikių koncertų
ir muzikos kritikų buvo pripa
žintas kaip aukšto lygio viene
tas. Prieš trejetą metų jis atšven
tė 25 metų savo veiklos sukakti
ir... išsiskirstė. Įvairios priežastys
prisidėjo prie šio muzikinio vie
neto veiklos likvidavimo. Sunku
pasidarė vadovei — dirigentei A.
Stephens, lyg ir netekus gyveni
mo prasmės. Pernai metais mu
zikė A. Stephens suorganizavo
naują mergaičių vienetą, kurios
pasivadino “Aidučių” vardu. Jas
sudaro 13 jaunų akademikių,
nesileidžiančių Į klasikinės ir
rimtosios muzikos bei dainos gi
lumas, o populiarinančias leng
vą, pramoninę, dainą.
Kaip sekasi šiam jaunų stu
denčių būreliui lietuviškoje Chicagos meno padangėje?
Praėjusių metu spalio 28 d.
nuaidėjo “Aidučių” koncerto
narsai. Publikos buvo gausu.
Nuotaika giedra, jaunatviška. O
anie programą muzikas prof. J.
Žilevičius taip atsiliepė:
"... programą atliko vien trum
pų dalykėlių, lengvai nugalėda
mos technikines kliūtis, nevengdamos nei gitaros, nei šiaip leng
vosios muzikos... Koncerto dainų
programa buvo suskirstyta į tris
rūšis: liaudies dainos, lietuvių
kompozitorių originalūs kūriniai
ir vertimai.
Pirmiausia dainininkės, kaip
lietuvaitės, atidavė pagarbą lie
tuviškai liaudies dainai.
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“Pasvarstyk antele” — plačiai
dainuojamą dzūkų dainą, gabiai
prisilaikant tai melodijai būdin
gos harmonijos sengraikių palaipos slinktyje, G. Gudauskienė
būdingai harmonizavo, o an
samblietės nepaprastai darniai
kadencijas suvedė, tuo Įrodyda
mos, jog sugeba vykusiai susi-

Aidutės pirmajame savo
(1967 spalio 28 d.).

koncerte

Stovi: Alė Vasaitytė, Gražina
Grybaitė, Gražina Bičiūnaitė, Ja
nice Drabikaitė, Živilė Numgaudaitė; stovi: Leonilia Nakutytė, Jūra
tė Jančytė, Viktorija Grigelaitytė,
Liucija Buivydaitė, Jūratė Jaksevičiūtė, Donna Prusaitė.
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klausyti darnume. “Augo puti
nas” ir “Beauštant! aušrelė” ori
ginaliai skambėjo duete (L. Buivydaitė ir Ž. Numgaudaitė), su
sidainuota darniai ir liaudiškai.
“Motinėlei” (Kl. Griauzdės) pui
kiai paruošta, paliko tikrai at
mintiną Įspūdį.
Originalios dainos buvo pra
dėtos A. Vanagaičio “Graži kaip
deivė”. Sklandžioje harmonijoje
dainininkėms buvo smagu pa
gauti nuotaiką. “O tu dainuok”
— (Z. Venckaus) ir “Vai, ne
dvelk” — (V. Jaučiaus) buvo vi
sai negirdėtos, nauioviškai har
monizuotos. Agnės dama iš ooeros “Radvila Perkūnas” ( J. Kar
na vičiaus) ir ištrauka iš operos
“Vaivos” (V. Klovos) su soliste
L. Nakutyte užbaigė lietuviškąją
^^auna, tik baigusi dainavimą

B. M. laipsniu Chicago Conser
vatory College dainavimo fakul
tetą Nakutyte puikiai pasirodė.
Jos dramatinio pobūdžio balsas
sodriai skambėjo. Jei solistė pa
suks savo muzikines gaires ope
ros link, galima tikėtis susilaukti
vertingos solistės.
Trečioji koncerto dalis pasiro
dė visai naujoviška. Ansamblie
tės, ankstesnėse koncerto dalyse
dainavusios tautiniuose drabu
žiuose, dabar pasirodė baltose,
iškilmingose suknelėse. Pusė jų,
priekyje, su gitaromis. Čia jos at

liko lengvosios dainos dalykėlius,
išverstus lietuvių kalbon, pritar
damos dainoms gitaromis. Šioje
dalyje lietuviškos liaudiškos dai
nos grožio jau nebebuvo, jautėsi
miestietiška, linksma ir nerūpes
tinga dvasia. Ir čia dainininkės
puikiai atliko savo uždavinį. Šia
me skyriuje linksmosios muzikos
kūrinius reprezentavo V. Kerbelio “Neužmirštuolės”, St. Gailevičiaus ir P. Sarpaliaus kūriniai.
Dainą “Tau manoji š'rdis” (Leharo) puikiai su ansambliu pa
dainavo solistė V. Grigelaitė.
Gražus skambus sopranas užlie
jo salę, įnešdamas malonaus įvai
rumo. įdomiai praskambėjo “Vie
versys” (N. Luboff), Spaudos
valsas (Banko) ir kt.
...Baigiant, negalima nuslėpti
džiaugsmo, kad prof. A. Ste
phens suorganizavo naują viene
tą, taip kultūringai pradėjusį sa
vo darbą. Tai naujas mūsų mu
zikos veikloje lapas...”

P. S. Aidutėms fortepijonu
pritarė ir palydėjo A. Vasaitis;
Lietuviškų melodijų ir kt. akor
deonu programą atliko virtuozas
K. Daubaras; be to, ansamblio
narės pašoko du tautinius šokius
(choreografija G. Giedraitytės ir
Matuskienės) — Vainikinę ir Sa
dutę.
J. V-a

“Aldutės” koncerte. — Dainuoja ištrauką iš V. Klovos operos “Vaiva”.

PIRMASIS

LIETUVOS

ŽEMĖLAPIS

Išleistas 1613 m. kunigaikščio Mikalojaus Krištupo Radvilo

Čia — 14 iir 15 puslapiuose —
matome gerokai sumažintą, kuni
gaikščio Mikalojaus KrištuPo Rad
vilo rūpesčių ir lėšomis pabaigoje
XVI amžiaus pagaminto ir pra
džioje XVII amžiaus išleisto Lietu
vos žemėlapio foto kopija. Karto
grafijos istorijoj šis žemėlapis labai
branginamas, kadangi iš visos tos
laidos iki šiol visame pasauly už
tiktas tik vienas egzempliorius. Jis
yra Švedijoje, Upsalos universiteto
bibliotekoje.
To žemėlapio natūralaus dydžio
foto nuotraukas pavyko gauti mū
sų tautiečiui, besidominčiam Lietu
vos praeitimi inž. Jurgiui Zaikaus
kui, šiuo metu gyvenančiam Aus
tralijoje. Jis jomis pasidalijo ir su
šių pastabėlių autcirium; iš jų Pada
ryta ir čia spausdinama foto kopi
jos kopija (sumažinta).
Žemėlapis yra nepaprastas dar ir
tuo, kad jis pasižymi dideliu tiks
lumu, imant dėmesin, žinoma, anų
laikų topografines galimybes. Tai
buvo pirmasis Lietuvos žemėlapis,
nubraižytas ne pagal keliauninkų
aprašymus ar užrašus, ne pagal anų
laikų “kamarninkų” nuotraukas iš
akies, kaip buvo įprasta iki tol da
ryti, bet sudarytas naudojantis at
skirų vietovių geografinėmis koor
dinatėmis, nustatytomis astronomi
niu būdu ir betarpiais atstumų ma
tavimais žemės paviršiuje.

Taigi, pirmas taip tiksliai išma
tavęs Lietuvą ir 1613 metais išlei
dęs pirmą Lietuvos žemėlapį, buvo
Nesvyžiaus kunigaikštis Mikalojus
Krištupas Radvila, pramintas Naš
laitėliu (1549 — 1616), Lietuvos
kanclerio sūnus. Daug keliavęs,
matematikos ir meno mėgėjas, tik
ras Lietuvos didikas ir jos patrio
tas, kaip ir jo tėvas — aršus prie
šas unijos su lenkais, nematęs iš
to Lietuvai nieko gero. Kelionėse
po Europą, bendraudamas su kitų
krašt’ žmonėmis, jis galėjo ne kar
tą patirti, kiek mažai ten težinoma
apie jo tėvyne Lietuva, anie jos po
litinius santykius su kaimvnais.
Žvelgdamas į tu laiku žemėlapius,
j:s galėjo matyti ka>n aovtikriai.
Kartais netiksliai, o dažnai ir labai
Klaidingai ten būdavo atvaizduota
Lietuva. Jo garbė — kaip Radvilo,
Lietuvos didiko ir savo gimtojo
krašto patrioto, buvo labai pažei
džiama, ir dėl to jis skaudžiai ken
tėjo. Tad nusprendė pats imtis žy
gių ir parodyti svetimiesiems, kas
vra toji Lietuva, įtikinti svetimtau
čius, kad jo gimtasis kraštas nė
kiek neblogesnis už k’tus Europos
kraštus ir kad jo krašto gyventojai
niekuo nesiskiria nuo daugelio kitu
Europos tautų. Sumanė pagaminti
ir išleisti didelį ir tikslų savo krašto
žemėlapi, su plačiais aprašymais
Panaudojant tam darbui paskučiau
sias mokslo žinias ir priemones. Ir
ši savo sumanymą Radvila puikiai
įvykdė.
Reikėjo rasti tam sumanymui
yykdyti žmonių, kurie nuklotų vi
są numatytą teritoriją tinklu astro
nominiu būdu nustatytų taškų, rei
kėjo išmatuoti daugybę atstumų,
įtraukiant smulkesnes vietoves, rei
kėjo sutrinkti duomenis apie vieto
vių pavadinimus, jų istorines reikš
mes, žmonių gyvenimo būdą ir
daugelį kitų žinių. Pagaliau reikėjo
išbraižyti patį žemėlapį, gi svar
biausias dalykas — visiems šiems
darbams reikėjo didelių lėšų.
Gaila, nežinom, visų Radvilo tal
kininkų tuos milžinižkus darbus
vykdžiusių. Tiktai vieno jų parašą
randame žemėlapy — tai raižytojo,
spaustuvininko ir kartografo Tomo
Makovskio pavardė. Greičiausia,
jis bus nubraižęs žemėlapio origi
nalą.
Žemėlapis buvo raižytas vario
lentelėse. Jį raižė Hesselis Gerardas,
Olandijoje, o išsPausdino keturiuo
se lapuose Vilius Jannsonnas, Am
sterdame. Pirmosios laidos tiražas
nežinomas, bet greičiausia jis nebu
vo didelis, kadangi visus žemėla
pius tuo laiku spausdindavo ma
žais kiekiais.
Žemėlapis buvo daugelį kartų
spausdintas, įvairiais variantais, —
Nukelta Į 14 psl.
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LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Atkelta iŠ 13 psL

be Dniepro tėkmės, su aprašymu
kitoje žemėlapio pusėje ir visai be
aprašymo. Leistas ir kitomis kal
bomis. Bet, kaip jau minėta, pir
mosios laidos tik vienintelis eg
zempliorius buvo rastas 1913 me
tais Švedijoje. Kiek vėlesnių šio že
mėlapio laidų (randame V. J. Bleu
atlase, išleistame Amsterdame 1631
metais. Vieną, iš vėlesnių šio že
mėlapio laidų, be Lietuvos aprašy
mo, turėjo ir mūsų Vytauto Di
džiojo muziejus. Kiek prisimenu, tą
žemėlapį buvo pirkęs prof. Kazys
Pakštas viename iš Paryžiaus anti
kvariatų, kuriuos profesorius labai
mėgo lankyti, kiekvienai progai pa
sitaikius.
Esantis Švedijoje žemėlapis yra
užlipdytas ant drobės, kiek apga
dintas, bet gana gerai išlaikytas pa
gal savo 355 metų amžių. Žemėlapį
galima suvynioti ant dviejų juodų
medinių lazdelių. Jo dydžiai: 107
cm ilgumo ir 82 cm platumo. Čia
neiskaityta 5 cm platumo rėmeliai
aplink visą žemėlapį. Šių rėmelių
plote telpa tirys skirtingi dalykai,
būtent: a. Kairėje pusėje — Lietu
vos žemėlapis su geografiniu tink
lu: b. Dešinėje — Dniepro upės
eskizas, be geografinio tinklo ir c.
Apačioje — Lietuvos aprašymas.
Aprašvmas, visi parašai ir paaiš
kinimai žemėlapvje — sena lotvnų
Kalba. Sienos paryškintos vandeni
liais dažais.
Žemėlapio mastas 1:1.300.000.
Labai įdomus sienų žymėjimas.
Čia randame Pažymėtas “senąsias”
Didžiosios Lietuvos kunigaikštijos
sienas iki Liublino unijos su Valuine, Podolija ir Ukraina, ir “nau
jąsias”, t. y. tas. kurias nutiesė
tarp Rusijos ir Lietuvos Liublino
seimas per unijos sudarymą. Čia
ryškiai pasireiškia Lietuvos didiko
Kunigaikščio Radvilo patriotišku
mas.
Be įvairių ženklų, vaizduojančių
vieną ar kitą vietos ypatumą ar
tam tikrą istorinį įvykį, žemėlapyje
gausu charakteringų tiems laikams
užrašų, paaiškinimų bei pastabu,
įrašytu atskiruose rėmeliuose.
Antra, mažesnioji dalis — sche
minis Dniepro tėkmės žemėlapis,
pradedant nuo Čerkasų iki Juodųjų
jūrų. Specialaus pavadinimo šiai
schemai nėra, tiktai apačioje, vinietėje, randame kaip iir Pratarmę Į
skaitytoją, charakterizuojančią Padnieprio kraštą. Joje tarp kitko sa
koma, kad čia norėta parodyti se
nosios Didžiosios Lietuvos kuni
gaikštijos ribas, ypač Didžiojo ku
nigaikščio Vytauto laikų. Taigi čia
ir vėl prasikiša patriotinis lietu
viškas nusistatymas: kunigaikštis
Mikalojus Radvila norėjo įamžinti
Vytauto Didžiojo garbę ir jo vieš
patavimo laikus Juodųjų jūrų pa
kraščiuose, nors nuo tų laikų ir
buvo jau net du amžiai praslinkę.
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Į ATOMINIO AMŽIAUS AUŠRĄ

Prof. dr. Antanas P. Ramūnas,
Ottawos Universiteto Lyginamųjų
Pedagoginių Mokslų Centro direkto
rius, Psichologinių ir Pedagoginių
Mokslų Fakulteto ordinarinis pro
fesorius, Tarptautinio Pedagoginių
Mokslų žurnalo, leidžiamo UNES
CO, patarėjas išleido “vyraujamai
pedagoginio pobūdžio” knygų Iš su
temų j aušrą, kurių praėjusių metų
gale išspausdino “Tėviškės žiburių”
spaustuvė Toronte, Kanadoje.
Antanas Ramūnas yra nepapras
tos erudicijos žmogus. Kaip iš kny
gos gale pridėto raštų surašo ma
tyti, jis yra autorius net dešimties
knygų, parašytų prancūziškai, vo
kiškai ir angliškai, ši, lietuviškoji,
knyga “Iš sutemų į aušrų” nėra
vientisas kuria tema ar problema
veikalas — tai kaleidoskopinis
žvilgsnis į šių dienų pasaulį ir jo
sutemas. Knyga yra suskirstyta į
šešias dalis: 1. Gaisrų ir gaisų, pa
švaisčių ir prošvaisčių ženkle, 2.
Lietuva, Europa ir pasaulis tarp
sutemų ir aušros, 3. Sursum corda,
4. žibintai, žaibai ir žvaigždės, 5.
Arklo, knygos, lyros ir Rūpintojėlio
ženkle ir 6. Į kosminio amžiaus auš
rų: čiurlioninė pedagoginė vizija.
Visi knygoje sudėti straipsniai
parašyti su dideliu vaizduotės laku
mu ir dvasios pakilimu, būdingu A.
Ramūnui. Pirmame knygos straips
ny — Lietuvių tautos kultūros tur
tas, garbė ir didybė — autorius iš
kelia lietuvių kalbos vertę. Iš tikro,
šis straipsnis — tai minčių santrau
ka iš paskaitų, įskaitytų Atėnų,
New Delhi, Montrealio ir kituose
universitetuose.
Autorius
jame
duoda sanskrito ir lietuvių kalbos
palyginimų pavyzdžių. Taip pat po
roje sakinių jis palygina lietuvių
kalbų su graikų bei lotynų kalbo
mis. štai vienas iš pavyzdžių —
graikiškai: Treis meteres, dyo poimenes en te kome ton platyn akmona helkousi; lietuviškai: Trys
moterys, du piemenys tame kaime
tų platų akmenį velkasi.
Straipsnyje Tarp būties ir nebū
ties autorius gana plačiai nagrinė
ja egzistencializmo filosofijų, susu
muodamas įvairių mintytojų nuo
mones šiuo klausimu. Beveik tris
dešimties puslapių straipsnyje au
torius gvildena federalizmo esmę ir
prasmę.
Būdamas pedagoginių mokslų ži
novas, A. Ramūnas labai sumaniai
savo knygoje nagrinėja Europos
pedagoginę misijų pasauly. Tai vie
nas iš įdomiausių ir giliausių kny
gos straipsnių, kuriame randame iš
vardytų daugybę dvasios milžinų,
genialių mintytojų, sukūrusių Eu
ropos kultūrų.
Skyriuje Sursum corda liečiamos
daugiausia krikščioniškos filosofi
jos temos ryšium su kultūra. Auto
rius čia pasirodo kaip išmanus te
ologas, gerai pažįstus religines
problemas.
Ketvirtoje knygos dalyje autorius
suveda skaitytojų su žymiais pa
saulio mintytojais, dvasios aristo
kratais, kilniomis asmenybėmis,
čia randame labai įdomų pasikal
bėjimų su prof. dr. K. Adam, “Ka
talikybės esmės” autorium, dideliu
lietuvių draugu Tuebingeno univer
sitete, Vokietijoje. Toliau A. Ramū
nas su susižavėjimu rašo apie
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KNYGOS IR AUTORIAI

Profesorius dr. Antanas Ramūnas,
Ottawos Universiteto Lyginamųjų
Pedagoginių Mokslų Centro direk
torius, keletos filosofinių.pedagoginių knygų įvairiomis kalbomis au
torius, neseniai lietuviškai išleidęs
veikalą “Iš sutemų į aušrą”.

Dr. Antanas Ramūnas, Director
of Comparative Education Center
at U. of Ottawa, and author of
several books in educational phi
losophy.

lietuvių intelektualų ir kitų pamėg
tuosius rusų filosofus Berdiajevų ir
Solovjovų; pastarojo mintis savo
disertacijomis išpopuliarino Vakarų
pasauly profesoriai Šalkauskis, Ku
raitis, Mykolaitis-Putinas ir kt. Su
didele meile parašytas ir straips
nis apie didįjį indų Gandhį, žymų
teisininkų, humanistų, Indijos lais
vės apaštalų, dvasios aristokratų.
Straipsnyje “Didvyrių šalies di
džiadvasis” A. Ramūnas pateikia
šv. Kazimiero portretų, vadindamas
jį tėvų žemės žiburiu laisvės sute
mose. Kituose šio skyriaus straips
niuose autorius pristato skaitytojui
V. Kudirkų, A. Voldemarų, T. žiū
raičio knygų “žodis ir gyvenimas”,
transatlantinius Nemuno šalies švy
turius — profesorius Pakštų ir Ša
pokų, kun. Krupavičiaus knygų
“Krikščioniškoji demokratija”. A.
Voldemarų autorius vadina “Lietu
vos ereliu”. Straipsnis apie Valde
marų ypatingai įdomus. Ramūnas
ryškiais bruožais šį vyrų pavaiz
duoja kaip mokslininkų, iškeldamas
jo asmenybės savumus.
Penktoji knygos dalis apima dau
giausia pedagoginius klausimus,
įvairių kraštų pedagogines siste
mas; aptariami čia kai kurie žy
mūs pedagogai, kaip Foersteris,
Vydūnas, A. Paplauskas, Šalkaus
kis, Dielininkaitis ir kt.
Paskutinė knygos dalis pristato
M. K. Čiurlionį kaip Lietuvos, Euro
pos ir pasaulio pedagogų. Autorius
apie Čiurlionį čia kalba kaip apie
genijų, kalba su didele meile ir
pietizmu.
Knyga iliustruota paties A. Ra
mūno, jo šeimos ir kelionių nuo
traukomis. Taip pat yra keletas pa
ties autoriaus eilėraščių, kuriuose
poetine kalba mėginama pasakyti
tai, kas proziškai gal būt nesiduo
da pasakoma arba kas eilėraštyje
kondensuočiau galima išreikšti.
Įžangos žodyje autorius pasisako,

jog tai viena iš numatytos serijos
knygų. Su įdomumu tenka laukti
kitų knygų, kuriose šis vulkaninis
mūsų mokslininkas ir pedagogas
žvelgtų į lietuviškųjų kultūrų, jos
kūrėjus ir apskritai į lietuvių tau
tos kūrybinį genijų. A. Ramūno
plunksna tam pajėgi, nes jis yra ne
vien platus ir gilus mokslininkas,
bet ir gaivios intuicijos kūrėjas.
Džiugu, kad šis įžymus moksli,
ninkas - pedagogas, turėdamas tiek
darbo ir pareigų savo profesijoje,
neužmiršta ir lietuviško skaitytojo.
Tai pavyzdys daugeliui kitų mūsų
intelektualų, kurie išėję į “tarptau
tinius vandenis” užmiršta savo
bendruomenę ir savo spaudų.
J. T-nis

P. S. Apgailėtina, kad knygoje
apsčiai palikę korektūros klaidų —
jeigu tai dar pateisinama periodi
koje, tai knygos formoje dėl to ne
gali būti jokių “ekskiūzų”.

Vieno žmogaus vingiai ir darbai
Mažosios Lietuvos istorijoj

“Martynas Jankus” — tuo vardu
išleista beveik 400 puslapių knyga,
talpinanti didžiojo lietuvio gyveni
mo vingius ir darbus, jo šeimos ir
jo Bitėnų šviesių įtakų Mažosios
Lietuvos kultūrinėje bei politinėje
istorijoje. Politiniai sūkuriai Mar
tynų Jankų, kaip ir tūkstančius lie-

Pranys Aiženas — Martyno
kaus monografijos autorius.

Jan

Pranys Alšėnas, author of a
biography about Martynas Jankus.

Pr. Alšėnas, Kanadoje gyvenantis
lietuvis žurnalistas (g. 1911), 1963
m. kovo 16 įstojo į Pedagoginį Li
tuanistikos Institutų Chicagoje ir,
studijuodamas neakivaizdiniu būdu,
koncentruojamasis į literatūrų, per
5 metus institutų baigė, gaudamas
diplomų, suteikiantį literatūros ba.
kalaureato laipsnį ir teisę dėstyti
lituanistikų kitataučių mokyklose.

tuvių, išbloškė iš gimtinės ir di
džiadvasį senelį paguldė Flensburgo (Vokietijoje) kapinėse.
Knygai medžiagų surinko ir jų
parašė Pranys Alšėnas, jau šešeto
knygų, spausdintų ar paruoštų
spaudai, autorius. Darbas atliktas
kruopščiai, surinkta daugybė įvai
rios medžiagos, visokeriopos ir mar
gos. Ir medžiagos pobūdis, ir jos
panaudojimas M. Jankaus biografi
jai, yra beveik beletristinis, užtat
knyga skaitoma lengvai, nenuobo.
džiaujant.
Istoriniam nuoseklumui ir psi
chologiniam M. Jankaus asmens iš
ryškinimui pasigendama tikslesnio
knygos išplanavimo. PavyzdžiMt
Mažosios Lietuvos istorinės aĮ^B
braižės buvo lauktina pradžioje;
kad paskui būtų įtalpintas Marty
no Jankaus laikmetis ir jo kultūri
nių darbų indėlis į to krašto pažan
gų ir likimų. Knygoj jaučiamas au
toriaus blaškymasis nuo vieno daly
ko prie kito; arba, galima sakyti,
kad autoriaus žinios ir pagarba
dideliam patriotui lietuviui Marty
nui Jankui nušviesti bei įamžinti
perduota daugiau jausminiu būdu
ir beletristine forma, negu kritine
įžvalga persunktu moksliniu keliu,
kuriuo rašomos biografijos, susin
tetinančios aprašomo asmens psi
chikų, filosofijų, charakterį jo laikų
šviesoje ir jo gyventų vietovių po
litiniuose ir kultūriniuose rėmuose.
Knyga “Martynas Jankus” yra
vienas reikšmingiausių praėjusių
metų leidinių jau vien dėl to, kad
juo nušviestas ir iškeltas platesnės
visuomenės pažinimui vienas žy
miųjų, šakotų gabumais ir visų gy.
venimų ištikimų savo tautos vyrų.
Tokias asmenybes turėtų pažinti
mūsų jaunesnioji karta. Užtat Pra
nys Alšėnas atliko didelį, pagirtinų
darbų kultūriniu ir idėjiniu atžvil
giais. Jo gausiai surinkta ir į šių
knygų sudėta medžiama apie Mar
tynų Jankų ir Mažųjų Lietuvų ga
lės būti nemaža pagalba ir būsi
moms studijomis apie tų lietuviu®
asmenybę ir apie lietuvių kultūro®
istorijų.
Knyga išleista Juozo Bačiūno,
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
pirmininko, lėšomis. Tai dar vienas
didelis ir kilnus J. Bačiūno darbas,
papildus jo patriotinių darbų ilgų
eilę.
Kiek abejotinais estetinei knygos
viršelio išvaizdai patriarcho nuo
traukos įdėjimas; kadangi pats vir
šelis be aplanko, kantone nuotrauka
išėjo nevykusiai, šiaip knygos spau
da atlikta gerai; ypač gražūs titu
liniai užrašai, ryškiai atspaustos
foto nuotraukos, nors jų išdėlioji
mas vietomis gali būt kritikuotinas
— gerokai primena spaudos gady
nę, kurioje reiškėsi pats M. Jankus.
A. R.
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Atkelta iš 14 psl.
VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS
savo romano “Sukilėlių” II-ją dalį
(išleistą, jau po autoriaus mirties)
pavadino “Ginklai prabyla”.
Po l-mosio's dalies — “Gana to
jungo” — nepasisekimo ir partinės
kritikos (neleido statyti pagal ro
maną parašytos operos etc.) auto
rius labai sunkiai rašė antrąją dalį,
jokiu būdu nepajėgdamas sukilimo
dėl žemės, laisvės ir tikėjimo už
tempti ant komunistinio kurpa
liams, kunigus padaryti komunizmo
šaukliais, revoliucionieriais (ogi
vyriausias romano veikėjas yra ku
nigas !)
Veikalas baigiasi vieno sukilimo
inspiratorių (irgi kunigo!) egzeku
cija, kurią įvykdė rusų caro perdė
tais, atsiųstas sukilimo numalšin
ai Muravjovas.
W\eprieita nė prie .svarbiausių —
1904 — metų, ko labiausiai geidė
ir laukė einantieji Muravjovo pėdo
mis rusai komunistai Lietuvoje.
Neįdėtas knygon nė epilogas, kurį
Putinas rašęs. Matyt, ir V. Mykolai
čio, kaip anuomet Baranausko, “ta
pati galybė širdį dūšią apgriuvo...
ir giesmę nulaužė.”
šio nr. 8 ir 10 puslapiuose spaus
dinama du paskutinieji romano sky
riai (bendrą vardą parinko redak
cija.)

GRAŽINA TULAUSKAITĖ — vie
na ryškiųjų mūsų Antrųjų Vainikų
laikotarpio poečių, parengė spaudai
naują poezijos rinkinį, pavadinusi
jį vardu “Vakarė banga”. Jame tel
pa daugiau negu 100 eilėraščių.
Pirmasis G. Tulauskaitės pasiro
dė spaudoje 1924 metais. Vėliau
jaunoji poetė bendradarbiavo dau
gelyje
žymiųjų
nepriklausomos
Lietuvos laikraščių ir žurnalų, susi
darydama pripažintos poetės vardą.
Su pirmu rinkiniu ji debiutavo tik
po 10 metų (1934), išleisdama knyki “Paklydę žodžiai”. Dar po deBmties metų išėjo “Vėjo smuikas.
1951 metais poetė sudarė ir išlei
do rinkinį, parašytą pasitraukus iš
tėvynės, pavadintą “Po svetimu
dangum”. Už 1957 m. išleistą rinki
nį “Rugsėjo žvaigždės” Tulauskaitei atiteko tų metų Lietuvių Rašy
tojų Draugijos literatūros premija.
šis, pastaras, rinkinys yra vėl
beveik dešimties metų derlius, su
kaupiąs savyje autorės poetinius
laimėjimus tiek formos, tiek tema
tikos srityje. Ir čia ji lieka ištiki
ma klasikiniam minties tyrumui,
bet iš nuolatinio ketureilio jau išsi
veržia, tarsi ieškodama naujų že
mių ir laisvesnių padangių. Nuotai
kos išraiška stiprėja, lyrizmas nu
gali jausmų hermetiką ir askezę.
Autorė darosi atviresnė sau ir pa
sauliui. Kai aplinkui tiek formos ir
minčių palaidumo, malonu sutikti
poetą, nebijantį disciplinuotos for
mos, nei konformizmo.

LIETUVIŲ DIENOS, 1968, VASARIS

Pagaliau trečioji žemėlapio dabs
— Lietuvos aprašymas — duoda
šio krašto, jo sostinės Vilniaus ir
lietuvių tautos papročių aprašymą.
Drauge autorius stengiasi atremti
klaidingas įvairių autorių informa
cijas apie Lietuvą.
Gale randame pastabų apie Lie
tuvos krikštą ir Brastos uniją. Kaip
matyti iš parašo po aprašymu, ji
bus parašęs, be abejo, kunigaikščio
Radvilo nurodymais Tomas Makovskis, kuris, kaip pats pasakoja,
buvo apvažiavęs visą Lietuvą.
Pabaigai galima Pridėti, kad be
veik ketvirti amžiaus trukęs darbas
(1590 — 1613), atliktas prieš tre
jetą su puse amžiaus, dar ir šian
dien stebina šios srities žinovus. Ir
kai kunigaikščio statyti puošnūs palociai jau senai sugriuvo ir subirėjo,
šis darbas kėlė ir tebekelia Lietuvos
vardą civilizuotų tautu akvse. Juo
mes tikrai galime didžiuotis.
J. Andrius

— Profesorė Birutė Ciplijauskai,
tė parašė ispaniškai mokslinę 504
puslapių studiją “EI poetą y la poesia (Del Romantismo a la poesia
social)”. Lietuviškai būtų: Poetas
ir poezija (Nuo romantizmo iki vi
suomeninės poezijos). Knyga išleis
ta Madride, Ispanijoje.
Tarptautinis literatūros žurnalas
“Books Abroad”, Winter 1968, au
torės knygą recenzuoja ir labai
gerai įvertina. Recenzentas sako,
kad dabar studijuojantieji ispanų
poeziją turės jos pilną vaizdą vie
noje knygoje.
Knyga išleista Madride, Ispanijoje.
Tame pat “Books Abroad” nume
ryje išspausdintas B. Ciplijauskaitės straipsnis “The joy in Jorge
Guillen”.

NAUJOS KNYGOS
Atsiųsta paminėti
Renė Rasa, Meilė trikampy. Romanas. Iš
leido Lietuviškos Knygos Klubas, 4545 W63rd St. Chicago, III. 60629. 220 psl. Kai
na $3.00. Viršelio aplanką piešė Paulius
Jurkus.
Bronius Zumeris, Dabarties sutemose.
Žvilgsnis į mūsę laikotarpio žaizdas ir
skaudulius. Išleido Lietuviškos Knygos
Klubas, 4545 West 63rd St., Chicago, III.
60629. 188 psl. Kaina $2.50. Viršelio ap
lanką piešė P- Jurkus.
Marijonų vienuolijos premijuotas religi
nės minties veikalas. Išleidimą parėmė
AAons. M. Urbonas, DuBois, Pa.
Jurgis Jankus, Peilio ašmenimis. Trijų
veiksmy drama. Viršelio aplanką ir skyriy
vinietes piešė P. Jurkus. Išleido "Darbi
ninkas", 1967, 910 Willoughby Ave-,
Brooklyn, N. Y. 262 psl. Kaina $4.00.
Galima gauti ir LD administracijojeJ. Narūne,
Birutės rytas.
Spalvotos
iliustracijos R. M. Kulmanienės. 16 psl.
Platina "Draugas". Spausta Kolumbijoje.
Lengvais, didaktiniais posmeliais, skir
tais priešmokyklinio amžiaus vaikams,
autorė apdainuoja ger.os mergaitės ryto
darbus.
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CRANE SAVINGS &

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 90
DIENŲ • ANT VISŲ TAUPYMO
SĄSKAITŲ

LOAN ASS'N

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

B. R. PIETKIEWICH,

President
2555 W. 47 th St., Chicago 32, Ill
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Atvykus Į Kaliforniją, kviečiame Į S

BEACON MOTOR HOTEL I
Beach,

Arti prie
■
Westwood, Beverly Hills B
& Hollywood

3020 Wilshire Blvd. Santa Monica, B
California
EXbruck 4-9144
Mrs. A. Lukšis — Owner and Mgr. |

CLEM'S POLSKIE DELI

|

★ Specializing In home made
fresh and Smoked Polish Sausage,
fancy groceries and choice meats.
★ Featuring Imported Polish B
hams, beer, wine and groceries.

B
|
§

|j

5%

ant bonų

sąskaitų

TAUPYMO SĄSKAITOS IKI
$15,000 APDRAUSTOS F.S.L.I.
ĮSTAIGOSE.

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSN.

NOW

Daily from our own new
BAKERY-KITCHEN
a variety of Polish pastries and
other home made delicacies.

4%%

DIVIDENDAI
PASIUNČIAMI
KAS 1/4 METŲ
UŽ
INVESTMENTUS

1447 So. 49th Court
Cicero, Illinois 60650

fiį

IT’s CLEM’S
3002 W. Florence Ave., Los Angeles |
759-5058

JUOZAS F. GRIBAUSKAS

sekretorius
Tel.: (312) 656-6330 Ir 242-4395
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Daumanto čibo pasaka

"L. DIENU"

LEIDYKLOS

ŽA I ŽA RA S

KNYGOS

Bernardo

Brazdžionio

poezijos rinkinys

VIDUDIENIO SODAI
Dail. T. Valiaus pieštas viršelis.

Už šį rinkinį paskirta “Aidų”
literatūros premija.
Kaina 4 dol.

VYTĖS NEMUNĖLIO

MEŠKIUKAS

Iliustravo A. Korsakaitė-Sutkuvienė

RUDNOSIUKAS

Gaunama pas platintojus ir leidyk

dailiai spalvotais piešiniais
V. Stančikaitės iliustruotą

loje. Kaina $150.

Gaunama LD leidykloje ir pas

visus platintojus.
Kaina $3.00

"Lietuvių Dienų” Leidykla

4364 Sunset Blvd., Hollywood, Calif.
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St. Catharines,
Ont.,
Kanadoje,
Tėvų pranciškonų bažnyčioje Lietu
vos nepriklausomybės 50 m. jubilie.
jiniai metai pradėti ypatingomis iš
kilmėmis: prie bažnyčios įtaisytas
žibintuvas, kuriame uždegta ugnis
degs ištisus metus, žibinto uždegi
mo iškilmių metu ugnelę iš bažny
čios išnešė kleb. T. Barnabas Miką,
lauskas, OFM, žibintą uždegė Algi
mantas Glerzdys, vainiką prie pa
minklo padėjo Jūratė Zubrickaitė,
žmonės pagiedojo tautos himną.

Tai vienas originaliausių jubilie
jinių metų atžymėjimų, sujungtų su
religinėmis ceremonijomis.

Religious ceremonies, commemo
rating the 50th Anniversary of
Lithuania’s Independence, conduct
ed by the Franciscan Fathers, in
St. Catharines, Ont., Canada.

Lietuvos Nepirklausomybės paskelbimo 50-ties
metų sukakties proga Hartfordo miesto centre,
Constitution Plaza, dešimtį dienų buvo lietuvių
liaudies meno paroda. Čia matome vieną paro
dos kampelį. (A. Dzikas).

An exhibition of Lithuanian folk art in Hart
ford, Conn.

Lietuvišką trispalvę, kabėjusią virž Mineoios (N. Y.) miesto rotušės
vasario 16 d., laiko Lietuvių Bendruomenės nariai: A. Vakselis, Richmond
HilILB pirm., K. Miklas, Plainview, delegacijos pirm., ir Anicetas Simutis,,
Laurelton, Lietuvos gen. konsulas New Yorke.
Antras iš kairės — Eugene Hickerson, County Executive.

Lithuanian delegation with E. H. Nickerson, Mineola County Executive.
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Cincinnati miesto meras Eugene P. Ruehlmann vasario 9 d. priėmė Cin
cinnati lietuvių delegaciją ir pasirašė proklamaciją, skelbiančią Vasario
16-tą LIETUVIŲ DIENA ir ragindamas visus C. miesto gyventojus švęsti
kartu su lietuviais 100 metų lietuvių emigracijos į JAV ir Lietuvos Ne
priklausomybės Atstatymo 50 metų sukaktį.

Delegaciją sudarė: Lietuvos Vyčių C. kuopas pirm. Juozas ir žmona
Maezer, T. G. Sabataitis, SJ, ir Dr. V. Bieliauskas.

Lithuanian delegation with Mayor E. P. Ruehlmann in Cincinnati, Ohio.
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DARBININKAS

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.

Visais reikalais kreiptis
DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 Willoughby Avenue • Brooklyn, N. Y 11221 • Tel. GL 2-2923
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--------------------------------- 1
Wyoming
Valley
(Wilkes-Barre,
Pa.) LB apyl. Lietuvos Nepriklau
somybės jubiliejaus minėjimo vyk
domojo komiteto posėdis sausio 22.
Iš kairės (sėdi): Pittston, Pa.,
šv. Kazimiero R. K. par. kleb. kun.
P. Ališauskas; Švč. Trejybės (Wil
kes-Barre, Pa.) R. K. parap. kleb.
mons. J. Baltusevičius (Boll); LB
apyl sekretorė Mrs. N. T. Bayoras;
LB apyl. pirm. V. Paulauskas; prof,
dr. A Kučas; SLA 7-tos apskr. pirm.
A. Miliauskas; Garso red. M. Zujus.
stovi: LRKS 5-tos aps. pirm. A.
Norvaiša; LB apyl. ižd. ir LRKS c.
vald. dir. Pr Katilius; LB apyl. iždo
globėjas V. Romanas; Taurų klubo
atst. Pr. Aleksis; Luzernee apskr.
klb. pirm. P. Nataitis ir to paties
klubo vicepirm. J. Turak.

Members of the Lithuanian Com
munity, Wyoming Valley Chapter,
discuss plans for the commemora
tion of the 50th Anniversary of
Lithuanian Independence with re^eisentatives of other Lithuanian
organizations in Wilkes-Barre, Pa.

Amerikos Lietuvių Tarybos de
legacija — A. Rudis, E. Bartkus ir
M. Vaidyla — sausio 23-4 lankėsi
Washingtone ir tarėsi su Senato ir
Atstovų rūmų vadais dėl Vasario
16 minėjimo kongrese.
Minėjimui parinkta vasario 20 d.
Delegacijų, kongrsm. W. T. Murphy
iš Chicagos lydima, aplanke Atsto
vų rūmų vad. J. McCormack, dide
lį Lietuvos bičiulį ir užtarėjų; Se
nate minėjimo vadovas — sen. Th.
Dodd iš Conn, valst.

Senatorius Vance Hartke iš India
nos, pagrindinis kalbėtojas minint
Lietuvos Nepriklausomybės atstaty
mo sukakti vasario 18 d. Chicagoje
Civic Operos rūmuose.

Hon. Vance Hartke, senator from
Indiana, was guest speaker during
|he commemoration of Lithuanian
Independence, held on February 18,
Chicago, Ill.

St. Petersburg, Fla, meras Don
Jones pasirašo proklamacijų Vasa
rio 16-tų minint Lietuvos 50 metų
Nepriklausomybės paskelbimo su
kaktį.
Mero dešinėje teis. J. T. Zuris
iš Chicagos, Veronika Jakusovas iš
St. Petersburg Beach; tautiniais
drabužiais apsirengusios (iš kairės
į dešinę): Vanda Ainoris, Veronika
Yomant — abi iš St. Petersburgo.

Minėjimo programa, kurių suren
gė Florikos Amerikos Lietuvių klu
bas, įvyko vasario 18 d.
Mayor Don Jones, St. Peters
burg, signs a proclamation desig
nating February 16 as the 50th An
niversary of Lithuanian Indepen
dence — 1918-1968.

Michigano leit. gub. William G. Milliken pasirašo proklamacija, skel.
biančių Lietuvos Respublikos savaitę Mich, valstybėje vasario 11-17 d.
Iš kairės: A. Zaparackas, H. Dudzinskienė (iš Fountain, Mich.), adv. Al
girdas Ambroze, Rasa Kairelyt (Iš Argentinos), Lt. gub. Milliken, E.
Paurazien,ė, kun. A. Treška (iš Custer, Mich.) ir Vladas Selenis.

Michigan’s Lt. and acting gov. W. G. Milliken signs a proclamation de
signating the week of Feb. 11 to 17 as Republic of Lithuania week, in com
memoration of the 50th anniversary of Lithuania’s declaration of Inde,
pendence.

KAS TIK TURI GERĄ SKONĮ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
Furniture Center. Inc.
Vietinių ir importuotų baldų prekyba.

Baldai siunčiami į visų Amerika ir už jos ribų.
MARQUETTE PARKE

5211-6219 So. Westerr

k

•

PRospect

8-5875

CHICAGO, ILLINOIS
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ŽMONES, DATOS
IR DARBAI
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LIETUVIU FONDAS

ftan Aut

LITHUANIAN FOUNDATION

LIETUVIŲ DIENOS

1968

Vasaris

— “Lietuvių Dienų” leidykloje—
Išsibaigus A. Baranausko “Anykš
čių šilelio” angliškai laidai (su lie
tuvišku tekstu), Juozas Tininis
parengė naujų laidų — ji taip pat
bus dvikalbė; be to, J. T. parašė
angliškai studijų apie “Anykščių
šilelį” ir jo autorių ir pridėjo ne
mažų žodynėlį, žodžiu, II-ji “Anykš
čių šilelio laida (Nado Rastenio
vertimas) bus žymiai papildyta ir
patobulinta.
Gražinos Tulauskaitės eilėraščių
rinkinys “Vakarė banga” jau ren
kamas ir netrukus pasirodys puikiu
leidiniu, (žiūr. šio nr. 9 ir 17 psl.).

— Kiek užtrukęs dailės leidinys
MENO DIENOS bus atiduotas
spaudai šių vasarų; tuo tarpu re
daktorius (P. Jurkus) peržiūri, pa
pildo ir galutinai parengia spaudai
tekstų ir iliustracijas.
—Dr. Antanas Ramūnas-Paplauskas, “Brazdžionio poezijos rinkti

nei leisti komiteto” kviečiamas
lankėsi Los Angelėse ir skaitė čia
kovo 2 d. paskaitų apie Brazdžionio
poezijų literatūriniame vakare (ž.
šio nr. 11 pisi.). Atskridęs iš Ottavos, , kur jis yra Ottawos univer
siteto
lyginamųjų
pedagoginių
mokslų centro direktorius ir psi
chologinių bei pedagoginių mokslų
fakulteto ordinarinis profesorius,
daktaras Antanas Ramūnas atvyko
tiesiai į “Lietuvių Diėnų” redakci
jų; čia jis susitiko ir turėjo pašne
kesį su leidėju A. Skirtum, admi
nistratorium J. Andrium ir redak
cijos nariais — J. Tininiu ir Bern.
Brazdžioniu.
Kitųdien svečias aplankė Fullertono kolegijos ir lyginamųjų kalbų
profesorę dr. Elenų Tumienę jos
mokslo įstaigoje ir susipažino su
jos darbu; taip pat aplankė Anaheimę savo seserį, kurios nebuvo
matęs jau 19 metų.
Atgal šiiskrido kovo 3. Netrukus
jis ketina pradėti didelę mokslinę
kelionę aplink JAV-bes ir pasaulį.
(žiūr. 16 psl. dr. A. Ramūno kny
gos pristatymų.)
— Kompozitorius Br. Budriūnas
užprašytas ir rašo tautinių šokių
šventei maršų. Girdėti, kad šokių
programos vedėja J. Matulaitienė
žada lankytis Los Angelėse.
nraimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

ANTANAS F. SKIRIUS
REAL ESTATE — TAX SERVICE
INSURANCE

Jei reikia apdrausti
namus, automobilį, gyvybę ir pn.,
pirkti ar parduoti nuosavybę,
Telefonuokite NO 4-2919
arba apsilankykite įstaigoje
4366 Sunset Blvd., Los Angeles,
California 90029.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^
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6643 So. Maplewood Avenue
Chicago, Illnois 60629
Tel. 778-2858 (A. c. 312)
— Lietuvių Fondas vis spartes
niais žingsniais auga. Mūsų visuo
menė įsitikino Fondo būtinumu ir
todėl ateina vis nauji nariai su sa
vo įnašais.
Fondas jau pasiekė apie pusę
milijono dolerių pagrindinio kapi
talo.
Pelno lituanistikai ir lietuvių
kultūrai remti nuo 1962 iki 1967
m. paskirta 39.400 dolerių. Didėjant
pagrindiniam kapitalui, didės ir
pelnas, kuris rems lietuviškųjų
kultūrų, skatins jos augimų.

Los Angeles Lietuvių Fondo na
riai nori paspartinti vajaus darbų.
Vasario 25 d. buvo sušauktas šv.
Kazimiero par. salėje narių susi
rinkimas, kuriam vadovavo vajaus
komiteto pirm. J. Motiejūnas. Ieš
kota būdų, kaip išjudinti vietos
lietuvius, kad daugiau taptų na
riais ir su gausesniais įnašais,
žodį tarė praėjusiam LF suvažiavi
me tarybos nariu išrinktas Bern.
Brazdžionis. Jis iškėlė eilę suma
nymų ir pasiūlymų vajaus suakty
vinimui. Iš susirinkusiųjų atsira
do nuomonių, kad reikia panaujinti
valdybų, nes iš tikrųjų, nors pir
mininkas ir kai kurie kiti valdybos
nariai dėjo daug pastangų, ne visi
net vajaus nariai įstojo į Fondų.
Susirinkimo dalyviams ir senajai
vajaus komiteto valdybai prašant,
Bern. Brazdžionis išrinktas nauju
vajaus pirmininku. Netrukus val
dyba šaukia posėdį, kuriame bus
sukomplektuotas naujas komitetas.
čia pat susirinkime įstojo kele
tas naujų narių, įnešdami po šimti
nę.

1727 No. Western Ave.

Hollywood, Calif. 90027

Telef. HO 4-4154

Savininkai:
Ignas ir Viktorija Gurdinai

Vėsinami kambariai; kiekv. kambary nemokamai TV ir telefonas;
yra kambarių su virtuvėmis; kieme šildomas maudymosi baseinas.
Patogus susisiekimas autobusais ir automobiliais.
UlllllllllllllUUIIIIIIH!llll!lllllllllll!llIllllllllllllilllllllllll!llllllllllllllllllllllll||||ll!lllllllllll^

IN MEMORIAM

— Vasario 4 d. Brooklyne nuo
širdies smūgio mirė kun. Lionginas
Jankus, Balfo reikalų vedėjas. Taip
baigė savo nebaigtus darbus nepa
prastos energijos ir veiklos žmo
gus, kų tik atšventus jo darbo de
šimtmetį Balfo centre.
Buvo gimęs 1912 metų sausio 27
d. Kėdainių apskrityje. 1933 m. bai
gė Kaune “Pavasario” aukštesnių
jų komercijos mokyklų. Paskui lan
kė ir 1939 m. baigė Telšių kunigų
seminarijų. Pradžioje buvo paskir
tas vikaru Švėkšnoj; vėliau buvo
Kretingos gimnazijos kapelionu.
Pasitraukęs iš Lietuvos į Vaka
rus, kapelionavo įvairiose stovyk
lose, dirbo su jaunimu organizaci
jose, eidamas dvasios vado parei
gas.
Atvykęs į JAV, nuo 1950 m. buvo
Los Angeles šv. Kazimiero parap.
vikaru. Iš čia 1957 m. išvyko iš-

mui ir galva pilna sumanymų kaH
dar daugiau lėšų sutelkti, kokW
lietuvio palikimo neatiduoti sovie
tams...
Aišku, tokia kunigo veikla nega
lėjo patikti komunistų tarnams
Lietuvoje — 1964 m. jie surengė
kunigui Jankui “teismų”. Kaltini
mas: jis pats “savo rankomis šau
dęs” tarybinius piliečius! Niekas
tokiai komedijai netikėjo, bet “teis
mas” “prasikaltėlį” už akių nuteisė.
Pro krauju aptekusias akis sovieti
niai teisėjai visur mato kraujų!
Kun. L. Jankaus pastangomis
Sibiro lietuvaičių maldų knyga pa
sidarė lietuviškas “bestselleris” pa
saulyje, išversta į daugelį kalbų.
šio kunigo, daugeliu atveju mo
dernaus šių dienų Strazdelio, žings
niai juo toliau, tuo labiau įsipins į
nuostabiųjų lietuvių
patriotinės
veiklos vyrų legendų.

ADMINISTRACIJA PRANEŠA

Garbės prenumeratų

atsiuntė: Rev. E. Statkus — $12,
J. Bagdanavičius — $12, W. Poplis
$10.

— Pasitraukus dr. J. Puzinui ir
V. žilioniui, naujais ryšininkais prie
Vliko Tarybos ir Valdybos PLB
valdyba pakvietė inž. Vytautų Volertų ir inž. Kęstutį Miklų. Nauji
ryšininkai savo pareigas pradėjo
eiti sausio mėn. — rašo Pasaulio
Lietuvis, nr. 33.
— Iš JAV LB tarybos narių ir iš
prezidiumo pasitraukus A. Mažei
ka, jr., į narius pakviestas kandi
datas dr. Br. Radzivanas, o į pre
zidiumų vicepirmininku įėjo kan
didatas dr. P. Vileišis.
A. Mažeika energingai reiškėsi
pirmame tarybos narių suvažiavi
me, kėlė informacijos biuro įstei
gimo reikalų; jam tuo ir pavesta
rūpintis, išrinkus į prezidiumų. En
tuziazmas atvėso, atrodo, kai susi
durta su lėšomis, kurių buvę pra
džiai pareikalauta apie 50 tūkstan
čių, bet dol., deja, negauta.

— Kovo 17 šv. Kazimiero parap.
salėje šaukiamas Lietuvių Bend
ruomenės Los Angeles apylinkes
visuotinis metinis susirinkimas.
Darbotvarkėje — metinė apys
kaita ir naujos valdybos rinkimai.
Dabar apyl. valdybai pirmininkavo
O. Razutienė.

Siųsdami prenumeratų, aukų pri
dėjo:

Po $2 — K. Bačauskas, J. Krisi
talaitis, J. Našliūnas, C. Stokes, J;
žemaitis;
Po $1 — J. Karmuža, J. J. Kwiatek, J. Makauskas.
Visiems nuoširdus ačiū!

Dėmesio visiems 1

Kun. L. Jankus
kviestas į Brooklynų dirbti Balfo
reikalų vedėju, čia jis taip įsijun
gė į karitatyvinę šios organizaci
jos veiklų, taip sugebėjo dirbti,
taip išplėtė Balfo pagalbų kiekvie
nam pagalbos reikalingam lietuviui
pasauly, kad , rodos, jis tik tam
darbui ir buvo gimęs.
Po tuo pačiu stogu buvo jo raš
tinė ir jo kampas pernakvoti; jis
kaip tas evangelijos paukštelis,
nesirūpino nei kų pavalgys, nei kuo
pats apsidengs — juodas rūbas ap
dilęs, bet širdis pilna meilės arti

NAUJAS JIB
PREPARATAS IŠGYDO
pleiskanas, šašus, niežėji
mų, plaukų slinkimų, at
gauna
natūralių
plaukų
spalvų (dažų nėra).

Vaistus JIB vartodamas
nebūsi plikas, nei žilas
100% garantuotai.
JIB 8 oz. buteliuke skys
tis — 16 savaičių vartojimui. Kaina
— P. P. D. $5.50; COD — plius 60^.

Reikalaukite tuojaus:

JIB Laboratorija,
1437 So. 49th Avė., Cicero, III. 60650
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LIETUVIŲ

DIENOS
LITHUANIAN DAYS

FEBRUARY

1968

Speaker of the House John
McCormack with Charge d’Affaires
of Lithuania and Mrs. Kajeckas
at the Lithuanian Legation on
February 16.

Atstovų Rūmų “speakeris” John
McCormack kalbasi su Lietuvos
Atstovu J. Rajecku ir ponia Kajackiene Vasario 16 dienos priėmime
Lietuvos Pasiuntinybėje. Vidury —
Dr. Martin Zewgi, sekretorius įstadymdavystės reikalams (kilęs iš
■tytprūsių), dirbus su McCormack.

”0 Lietuva Nepražus”
(LITHUANIA SHALL NOT PERISH)
Americans are peculiar in respect to national
observances. We celebrate the defeat at Bunker
Hill, at the Alamo in Texas,and at Pearl Harbor.
Perhaps we are preparing the way for another
in Vietnam but, if a principle is served, it will
be considered right. Korea was the result of our
bungling diplomacy which got lost on the high
level at Yalta and other places. We gave away
every advantage we might have had and today
are paying a terrible price for past errors.
I am a firm believer that the United Nations,
which were never united in any sense, should
be moved from the ghettos of New York to
the calm atmosphere of Jerusalem. Let Chris
tian, Muslim and Communist meet to resolve
differences. I forgot to mention that Jews,
Chinese, African Nations and others would also
find their place at such conferences where griev
ances are aired and resolutions passed.
In my book, the United Nations got off to
a mighty shady start when it gave tacit approval
— not direct of course — to the exclusion of

LITHUANIAN DAYS, FEBRUARY, 1968

the Baltic States, Poland, Czecho-slovakia, Roumania, and Ukrainia, while they were com
pletely dominated by the aggressor Russia. To
day, any small group which calls itself free may
apply and the list grows with rapidity. No one
behind the Iron Curtain dares raise his voice
for freedom and therefore is well that we conti
nue to make a call from outside the occupied
areas. Given time, the Communist knows that
he can either kill or cure with his abominable
atheistic doctrines. The Kremlin Krime Klub
just rests its case while it blocks or seeks to
block justice in other parts of the world. Why
did we stop at the line in Korea and Vietnam?
Because the Krime Klub told us that we must—
or else. Truman heard and so did Kennedy.
They told Kennedy what to do about Cuba also
and, I would say, it’s high time we refuse to
hearken to these voices. Let's bomb the daylights
out of North Korea and stop this foolish war.

Continued on page 22
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IN

THE ALTAR

SHADOWS

Excerpt from a novel
by Vincas Mykolaitis-Putinas

Translated from the Lithuanian
by Milton Stark

/ Continued from the January issue
That day after lunch, which passed as cheerfully
and noisily as last night’s dinner, cleric Petryla in
vited Vasaris for a walk in the orchard.
“You know what? I have a piece of news for you’’,
he said to Vasaris. “I received a letter from the
pastor. He plans to come here before Christmas. He
has business with the bishop. He plans to pay us a
visit, too. He’s going to bring us some gifts from our
parents. But do you know who else is coming with
the pastor?”
“Well, who? Your sister?”
“Sister nothing! Lucy!”
“What does she want here?” Vasaris asked dubious
ly“She wants to see the seminary just once. And
you, too, of course,” he nudged him in the side.
“Why me of all people? Why not you?” Vasaris
defended himself, somewhat offended by his friend’s
joke.
“She has her eye on you, I’m telling you,” Petryla
went on jesting. “Look out, brother, she’ll lead you
away from the seminary. She’s a madcap woman.”
“Never fear, there’s no danger. And why, may I
ask, does the pastor keep her in the rectory? He
would do bettefr to find her a husband.”
“Of course,” agreed Petryla. “She has no lack of
gallants. Didn t you see student Brazgys at my fare
wail party? You know, that bearded rellow... He fell
head over heels in love with her.”
Vasaris, ot course, remembered him very well.
“Well? He s a serious fellow, even though he s a pro
gressive.”
"But she can’t stand the sight of him. She has a
weakness for the clergy and that s all there’s to it.”
“I have heard from my own pastor, too, that there
are women like that,” recalled Vasaris.
The news that Lucy would come intrigued him,
nevertheless. The prospect of meeting with her did
not constitute any special problem for him now; he
was bluntly curious as to how she looked now, how
she would address him and what she would talk
about.
But vespers were approaching — and the image
of the Unknown again forced the memories and
thoughts of Lucy from cleric Vasaris’ head. He spe
culated on whether or not he would see that woman
wrapped in the white shawl today, who was so distant
and mysterious, yet who at the same time appeared
to be so close and personal. When time came to go
to church, he crowded his way into the first rows in
order to occupy his place of yesterday. In church he
felt his face gradually flushing, and he could nowise
muster enough courage to steal a look in the direction
of the pillar.
Only when all of the clerics had arrived and when
the celebrant and assistants had made their inclina
tions to the choir and they were turned around with
the altar on one side and the people on the other —
only then did Vasaris steal a glance in her direction.
Yes. She was standing there, dressed in the same
way and with the same expression on her face as the
day before. Cleric Vasaris felt easier in his heart. The
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waiting and expectation did not tempt him. He felt
calm. He followed the course of the services and
with raised spirits sang the psalms of vespers, from
time to time glancing toward the pillar. His glances
came as a matter of course, without thought, intention
or will, like a child’s smile at a sunbeam filtering
through a narrow window.
A solemn procession was to take place in church
after vespers. They all, with burning candles in their
hands, led the celebrant, who carried a heavy golden
monstrance supported on either side by the deacon
and subdeacon, undeir a white baldachin, incensing
with the flragrant smoke of incense. Presently the pro
cession passed by the corner pillar, and Vasaris with
growing disquiet came closer to the place where he
knew the mysterious Unknown was standing. As if
by design, he was in the inner file with regard to the
pillar, and he knew that perhaps no more than a foot
would separate them; perhaps in passing he would
even touch her garment. Approaching the place, he
was intensely excited at the notion that all he had to
do was look up; then he would see her face to face,
her features would impress themselves on his memo
ry, and perhaps he would even meet the sad, dreamy
glance of her eyes. Yes, he knew for certain that he
would meet her glance but he grew afraid and lost
his courage. He went by her with bowed head. He
did in fact brush her dress with his soutane and white
surplice, for a moment ecstatically aware of her close
ness; and, it seemed to him, he even felt the warmth
of her face.
At the time he did not know that by not daring
to look closely into her face he had probably spared
himself the bitter destruction of his youth’s most
beautiful vision, which for a long time to come was
to safeguard that sensitive and dangerous nook of his
soul. Perhaps in place of the idealistic sadness with
which he had enshrouded her face from the altar, he
would have seen the apathetic lines of wearisome life;
perhaps in place of the deep eyes warming his soul
he would have encountered a smirk of astonishment
or derision directed at him, youthful cleric that he
was, so obviously confused at the beauty’s attention.

X.

The next day was q u i e s, a day of rest, from
time to time granted after high holidays during the
school year, for the clerics to recuperate from the
tiring assistance and choirs and to prepare their les
sons for the next day. Such days were most often
gray and boring, like any energy that reaches a peak
and, spending itself, slumps. The day before seemed
like an unrealized enticement, but the morrow was
already threatening with its everyday tedium. Still,
they looked forward to these periods of quies and
rejoiced when they came. There was a peculiar cheer
even about the gray melancholy of these days.
Cleric Liudas Vasaris was fonder of the quies than
of the holidays themselves. More than his other
friends given to dreaming, reminiscing and analyzing
of past impressions, quite by himself during quies, he
silently relived once more the previous day, except
that he looked at it in a new light, from another
standpoint and in a different mood. This time he
lived with one thought, one feeling and image — the
unknown woman with the white shawl.
He saw her in his imagination exactly as he had
yesterday and the day before at vespers, only his state
of mind was completely changed now. Yesterday and
the day before he had been animated and even gay;
he had felt within him a fuller life, more enthusiasm,
and everything that he had seen around him had
been pleasant and dear. Now, however, evetrything
that had been bright the previous day was clouded;
everything that had been pleasant was bitter; every-
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With reference to our diplomacy,
which — thank God — I had
nothing to do with after 1941
when we took on the red tinge and
sought to emulate and please the
Kremlin Krime Klub, I could say
with the Bavariant lament:
Ach, du Lieber,
Ve get so soon oldt,
Undt yet so late schmart.

It is late in the day — diplomativally speaking. Since we lost
World War II and took to the high
plateaus of big spending without
purpose, ruining the British and
French Empires along with those
of the Dutch and the Belgians, we
have followed the downward
plunge of overspending our nati^k
al wealth — and we continue^J
hire greater forces of bureaucrats
so we can spend faster. The ques
tion is how long can we hold out?
Khruschev was quite honest when
he said that they could wait. Wait
ing long enough, they would bury
Americanism with its superior way
of life. By boring from within and
supporting the peace demonstra
tors, and pinks, reds, and yellows,
the Communists hope to cause a
bloody revolution such as that took
place in Cuba.

Today we celebrate the anniver
sary of the declaration of indepen
dence in Vilnius on February 16,
1918. Courage was required on
the pairt of these twenty freedom
fighters and their work was fruit
ful. We respect them for their part
in the struggle for freedom. It must
not be forgotten that many great
freedom loving Lithuanians, Lat
vians and Estonians had suffered
grievously during that horrible oc
cupation which lasted from 1795
until 1915. One hundred and
twenty years of Russian car^
proved terrible and, if anybo»
thinks that the Russian skunk h^
changed his spots or odor, they
should take another try at realism.
June 15, 1940 is another day of
infamy to remember, when the
striped critter moved again into the
fair fields, fotrests and cities which
he so desperately coveted.
Some people wonder why the
Russian is so consistent in his be
havior. They feared the Lithuani
ans ever since the days of Vytautas
who taught them lessons in war
fare. They feared the Swedes and
the Finns also. Most of all, they
feared the Germans and now are
desperately trying to convert those
under their direct sway in Eastern
Germany. They will have some
success because they keep a close
watch over the children and the
mind of the youth. I was interested
in seeing how they built a wall in
Berlin. Who taught them this trick?
Concluded on page 23
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thing that had given rise to joy and enthusiasm was
heavy with sadness and apathy. It was as if a sorcerer’s
hand had turned a screw in the opposite direction and
everything began to cloud and change, except the
image of the woman. This change had already made
itself known yesterday, from the very moment he had
walked by the woman in the procession, unable to
look at her. He was not sorry for it and did not blame
himself, but he was at a loss to explain the sadness
that had come over him afterwards. It is possible
that every human being, having experienced an in
tense spiritual exaltation in the presence of his fancied
ideal, responds to it with sadness, which allows per
ception of the difference between that ideal and reali
ty. But it is also possible that Vasaris’ sadness stem
med from his, a cleric’s and future priest’s, intuition,
that every joy arising from any sort of relationship
with woman was forbidden to him; could never in
essence be explored or even desired. This intuition
could have very well been wakened at the precise
qroment he had passed by the strange woman and his
^htane, the sign of his rank, had touched heir robe.
^iat evening cleric Vasaris did not sing or jest with
his friends during the recreation period: alone, he
passed the time in a corner of the hall, turning the
pages of a collection of Tvgodnik, with the lovely
women of the Warsaw Theater effaced or cut out.
In the morning he woke somewhat sobered, but
with every recollection of that woman his heart contracted with sadness. And with each time he remem
bered her with greater frequency, until the entire gray
mood of the day of quies turned into a deep melan
choly.
” ’
During the long period of silentium in the after
noon, a book open before him, he submerged himself
in memories of the holiday, reaching back into what
seemed the fair removed summer vacation. He re
membered how he had on a warm sunny dav made
the trip from the seminary home, through fragrant
forests and fields; how at the time he had felt solitary
and wronged; and how he had wanted to weep. And
here, now he had almost the same feeling. Before it
had been in the presence of limitless nature; now it
was in visions evoked by a woman with whom he had
become fascinated from afar. Liudas Vasaris allready
stood on the road of poetic creation. One more step
forward, another flight aloft, and the feeling would
engulf his very essence; and it would no longer signi
fy that or some other concrete incident, but the com
plete nature of his relationship with the world as
revealed in that or another incident. And then there
•puld be no sheepishness in his confessing his feeling
the whole world; and he would dare reveal it to
others in accessible form.
And in fact he did dare. He tried it for the first
time. With head down on his desk, stealing moments
from the glances of his friends, he wrote his first
poem in his Latin notebook. But it was neither a
praise of feminine beauty nor an outpouring of his
longing; neither was it one of those verses that almost
every youth writes when he falls in love for the first
time. Vasaris’ first love lyric was an elegy in the
broadest sense, from which spurted a youthful rest
lessness. a longing for freedom, a dissatisfaction with
bfe and a fascination with some sort of unattainable
deal.
The general nature of Vasaris’ first poem set him
apart from all of the youth who write and placed him
in the ranks of the chosen.
For a long time he read and reread his first crea
tion. endeavoring in vain to guess its worth.
He wanted to forget that he had just now written
the poem. He wanted to look at it as something for
eign in order to catch the impression of filrst reading.
However, he already knew it by heart; it was precious
to him, as the visible fruit of several days of unquiet.
That evening some vague hopes wakened in Vasa
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ris’ heart. He was now pleased and calm in his sad
ness. Having turned in for the night in the Labyrinth
and curled up under his bedclothes, he took pleasure
in his beautiful dreams, not one of which he dared
trust.
A few more days brought him back into the normal
course of life. Christmas was nearing, there was a lot
of work. It was necessary to prepare for lengthy new
devotions in the cathedral and to catch up in certain
academic matters. In the second year they began a
difficult subject, philosophy; namely, logic, about
which they boasted a lot but knew very little. They
had to dram this philosophy from a Latin handbook
called Compendium Philosophiae Scholasticae, even
though they were still very poor Latinists. Having ex
plained a few paragraphs, the professor was obliged
to translate the text, while they wrote down the
harder words between the lines in the book itself.
They all learned the first few definitions much as a
prayer, which appeared to them exceedingly compli
cated and scholarly — Philosophia est scientia rerum
per ultimas causas ratione humana cognoscibilium;
and in logic, Scientia directiva ipsius actus rationis,
faciliter et sine errore procedit. The definitions they

knew; however, it was a long time before they had
a clear undersanding of what sort of study philosophy
and logic was. A third-year cleric explained to them,
that having completed philosophv cl" at least logic,
thev would be able to read, understand, that is, books
of philosophical content. They knew that logic taught
correct thinking and reasoning. And when thev had
learned to form a svllogism and set forth its parts,
some of the less brainy of them fancied themselves
true philosophers. Disputing with the first-year fresh
men, thev gave their proofs in svllogism and boast
fully crushed thear opponent with the terrible ouestion:
“Where is vour logic!” Their nh'losonh'cal ardor
cooled with the coming of the second half year when
thev began studying ontology and when the professor
had to explain what was ens and why each ens had to
be unum, verum, and bonum.
A few days after the Immaculate Conception
holiday, cleric Vasaris went to the seminary library
to look for something to read. There was no one else
present except the librarian, cleric Jonelaitis. Tn se
lecting some books, he began asking Vasaris what he
bked best to read. Vasaris said he liked belles lettres.
What had he read from Lithuanian literature? It
seemed that Vasaris had managed to read a good deal
the year before. Did he follow the Lithuanian press?
Yes, during his vacation at the pastor’s he had read
Viltis, Šaltinis and Draugija, but at the seminary the
treading of newspapers was forbidden by papal edict.
Jonelaitis smiled skeptically at this.
“You see, it’s not altogether the case,” he began to
explain, lowering his voice. “The Pope only forbade
the reading of daily newspapers in the seminaries. But
our ‘lords’ don’t want to open the doors to Lithua
nian newspapers, so that’s why they’re hiding behind
the papal edict.”
Vasaris already knew what sort of national politics
were being practiced in the seminary, and there was
no further explanation needed on the subject of for
bidden newspapers.
After a moment's hesitation, Jonelaitis added: “Al
though it is forbidden, we do get some things here on
the sly. If you like, I can give you something to read.
Except, of course, you must be careful.”

(To be continued)
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The Chinese with their great wall
to keep out the Mongolian Hordes
and which, they know, is now use
less against the Moscow Monkeys.
But the wall must stand for a prin
ciple. It keeps people in even
though the enemy doesn’t care to
penetrate. Anyone with common
sense, unless on an errand of
espionage, would never plan to
pierce the iron curtain. What pos
sible incentive would there be to
live a life of terror in a strict
police state that would have made
Hitler proud.
It is a serious matter to be cap
tive behind the curtain. A better
word is imprisoned behind this un
civilized barrier. Our heart goes out
to all who remain imprisoned, with
fear stalking the lands, and few
knowing who is friend or foe.
There is a deathly calm that per
vades everything and work seems
an escape from dull reality of con
finement. The daughter of Stalin
took a big step when she defected
and perhaps is aware that all of
her relatives are punished. The law
of the steppes is the law of the
high riding Bolshevik.
Today we should honor the
memory of those who gave the’ir
lives for liberty. In the spring of
1940. I planted on behalf of the
American government some ivy
from the tomb of George Washing
ton. It was a gift of love from one
liberty loving people to another
liberty loving people. I planted this
ivy by the stone cairn of the Un
known Soldier at Kaunas.
Perhaps the roses planted by Col.
Ryan and the Washington Ivy
planted by myself will not thrive
under the boots of the Muscovite.
I think also of the hundreds of
graves unmarked in forest, swamp
and field where our beloved free
dom fighters fell while fighting the
hated Ivans. They marched from
one end of Lithuania to another
but, in a sense, were never alone.
Marching with them were the he
roes of yesterday — Gediminas,
Kęstutis, Vytautas and others. They
also had fought for life and liberty
against foes, such as the Mongolian
Tartar, the crude Muscovite and
the polished Crusading Knight.
There were unmarked graves in
those days, too, but the truth pre
vailed and the expression arose:
“Kas bus, kas nebus,
O Lietuva nepražus/”

Excerpts from address delivered
by Owen J. C. Norem, B.D..
L.L.D., former Envoy Extraordina
ry and Minister Plenipotentiary of
the U. S. to Lithuania, during the
50th Anniversary of the Restora
tion of Lithuania’s Independence,
held on February 11, 1968, in Los
Angeles, California.
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FREEDOM MEETING IN
STOCKHOLM
Refugees in Sweden from the
USSR and their Swedish sympa
thizers protested in many ways against celebrations of the 50th an
niversary of the October Revolu
tion. In Stockholm the protests
culminated in the Freedom March,
which took place on November 6.
Demonstrators, carrying torches,
placards, national flags of the op
pressed European nations, as well
as of Sweden and the USA, march
ed to Stockholm City Hall and
held a protest meeting there.
The big hall, holding an audience
of 2,000, was filled to capacity and
many people wanting to attend had
to turn back because of lack of
space.
Democracy Must Combat
Dictatorship
The protest meeting was opened
by Prof. Birger Nekman, chairman
of the Baltic Committee, who spoke
of the current conflict between de
mocracy and dictatorship, and de
manded that democracy combat
dictatorship wherever it appears
and however it tries to mask itself.
He recalled the tens of millions of
victims of Communism and stress
ed that although the October Revo
lution had promised freedom to
the nations undeir the Tsarist yoke,
it had in fact only replaced the
Tsarist yoke with a Soviet one.
“At a time when the Colonial Pow
ers in Western Europe have granted
independence to practically all their
colonies, the Soviet Union has be
come the biggest Colonial Power
in the world.”
Mr. Yngve Holmberg, leader of
the Swedish Conservative Party,
and Prof. Bertil Ohlin, former
leader of the Libeiral Party, also
stressed that the oppressed nations’
right to self-determination must be
restored.
The main speaker was Mr. Va
lery Tarsis, the Russian author who
has been living in the free world
since 1966. He said that “no na
tion on earth has ever voluntarily
agreed, or is agreeing now, to live
under Communist rule. It has been
forcibly imposed upon them by
cliques of oppressors.”
Further, he discussed the inhu
manity of the Communist regime
and said that despite all declarations
that the Soviet Union has now
abolished all prison camps, they
still exist throughout the country
and their numerous inmates are
still facing an early death because
of the intolerable living conditions..
With regard to the national minori
ties in USSR, Mr. Tarsis showed
how the Soviet Government, al
though it has proclaimed the right
to self-determination and to cul
tural autonomy in its Constitution,
has in fact ruthlessly oppressed all
attempts to obtain national auto
nomy. He also stressed that Soviet
foreign policy does not work for
peace and international friendship.
All this was only propaganda. The
true aim of Soviet foreign policy
is world domination.
Mr. Arvo Magi, an exiled Esto
nian writer, called upon the West
to support the writers in the op
pressed countries in their struggle
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for freedom of speech. He regrett
ed that so few radical writers in
the West know conditions of litera
ture in the USSR and the other
Communist countries, and that so
few of them condemned party dic
tatorship over freedom of speech.
He quoted examples of writers’
conflicts with the regime in the
USSR, Poland and Czechoslovakia,
and said that the Communists had
failed, despite all methods including
terrorization, to turn the writers
into their obedient tools. “Writers
of the Communist countries fight
for freedom of speech and hope for
the support of writers in the free
world. Let us not disappoint them,”
he concluded.
Other speakers at the meeting
were: Dr. Bruno Kalnins, former
member of the Latvian parliament,
Mr.Adam Heincz, who represented
the Hungarian refugees, Miss Anne
Maria Bratt, chairman of the
“Tuesday Club”, an anti-totalitarian
Swedish political club, and Mr. Jan
Siegbahn, chairman of the Demo
cratic Alliance, a Swedish youth
organization one of whose objec
tives is to combat totalitarianism
in any form.

Funeral Wreath in Front of Soviet
Embassy
Members of the audience at the
meeting in Stockholm City Hall
suggested that a funeral wreath
be placed in front of the So
viet Embassy on the anniversary of
the October Revolution, Nov. 7, to
commemorate the countless victims
of the Soviet regime in the course
of 50 years. A spontaneous collec
tion among the audience provided
the cash for such a wreath.
At 6 p.m. on Nov. 7, the wreath
was duly laid at the door of the
Embassy. It was decorated with a
wide black funeral band, to which
was attached a copy of the Mani
festo, proclaiming Nov. 7 a day of
commemoration of Communist vic
tims. (The initiative for this action
came from 40 US organizations.).
The policeman on duty in front of
the Embassy did not interfere.
About 100 spectators witnessed
the ceremony. Members of the
group who had brought the
wreath explained to them the pur
pose of the action and distributed
copies of the proclamation attach
ed to the wreath. Reporters of the
Swedish Radio and Television Cor
poration, as well as newspaper re
porters, were also present, and the
event was televised the same eve
ning.
From: “Reports on Communist
Activities in Eastern Europe”, Es
tonian Information Bulletin, Stock
holm, Dec. 1967.

1. A stamp showing national symbols: stylized Vytis,, the Cross of Vytis
and the Gate of Gediminas (1937). — 1937 metų laidos p. ž. su Vytim,
Vyties Kryžium ir Gedimino Stulpais. — 2. In 1936 new stamps were
issued showing President A. Smetona. Design by J. Steponavičius. —
Prezidentas A. Smetona 1936 metų p. ž. laidoj. J. Steponavičiaus piešinys.
— 3. Stamp issue of 1937: Vytis. Design by J. Burba. — Nestilizuota(s
Vytis 1937 m. p. ž. doj. Dail. J. Burbos piešinys

LITHUANIAN HISTORY IN STAMPS
By A. Bernotas
Part

In. 1934, a new law was passed,
effective January 1, 1935, regulat
ing the administration of the Lith
uanian army. According to this
law, the president became supreme
commander of Lithuania’s armed
forces. As the law states: “He
orders the mobilization of the army
and gives orders to the commander
in chief of the army. He appoints
and dismisses the commanding of
ficers of various military units,
services, and offices... To aid the
president in national defense, the
State Defense Council is to be es
tablished.” This new law also enu
merated the rights and duties of
the War Minister and introduced
the post of Commander in Chief
of Lithuania’s Army. The initiator
of this law was General Stasys
Raštikis, who in later years, was
appointed Commander in Chief of
Lithuania’s Army himself. The su
preme commander of Lithuania’s
armed forces was President Anta
nas Smetona.
At the same time the Lithuanian
army, which previously had head
quarters in various larger towns,
mainly in Kaunas and its surrounings, was divided into smaller
units and stationed all over the
country. Military units were sta
tioned at several strategic points,
mainly alongside the borders with
Poland and Germany. New and
modern barracks were built to
house the military units, such as
those in ž. Naumiestis, Prienai
and other locations. For practice
and for maneuvers the grounds of
Gaižūnai were used instead of
those at Varėna, which were too
close to the Polish border and, as
a result, caused undue disturbances
at the Polish side.

In 1935, August 11 to 17, the
World Lithuanian Congress was
called in Kaunas, which was attend
ed by 105 delegates from various
countries, 39 delegates from the
United States alone. The Congress
was called by DURL (Draugija Už
sienio Lietuviams Remti — Society

BOOKS & PERIODICALS
Leonardas Andriekus, Amens in Amber.
Versions from the Lithuanian by Demie
Jonaitis. Foreword by Charles Angoff.
Illustrations and Jacket design by T. Va
lius. Published by Manyland Books, Inc.
Box 266 Wall St. Station, New York, N.Y.
10005. 86 pages. $4.00The Baltic Review. No. 34, November,
1967. New York. Editor-in-Chief Dr. B.

Nemickas. Some articles by Lithuanians
are: Show-Trials in the Baltic States, by
V. Rastenis; Indoctrination Through Edu
cation in Schools of Occupied Lithuania,
by Dr. J. Puzinas; Soviet Attempts to
Eradicate Lithuanian Sovereignty, by A.
Budreckis.
Book reviews: A. E. Senn,
The Great Powers, Lithuania, and Vilna
Question, by V. Sidzikauskas; L- Andrie
kus, Amens in Amber, by D. Jonaitis.

CHI
to Support Lithuanians Abroa^r
which was led by lawyer Rapolas
Skipitis. During the meeting it
was decided to found the World
Lithuanian Association, whose task
would be to support and to main
tain relations with Lithuanian emi
grants throughhout the world. This
association, subsidized by the gov.
ernment, gave aid by sending
teachers, priests, building schools,
churches, and providing manuals
and books to various emigrant colo
nies, especially those in the South
American countries. The Associa
tion published a well read maga
zine Pasaulio Lietuvis (The World
Lithuanian).
An unpleasant event of this pe
riod was the so-called farmers’
strike or uprising of the farmers of
Suvalkija, south. (Lithuania, which
occurred in the years of 1935-36.
This uprising was caused by the
Western World’s economic depres
sion, which started in 1929, but in
Lithuania it was strongly felt only
during this time; and by the
worsening of economic and trade
relations with Germany, who broke
off the trade treaty with Lithuania
and refused to buy Lithuanian agri
cultural products. Another reason
for the uprising was that many
farmers, white modernizing their
farms, had made large loans but
later were unable to even pay the
interest on the loans because
low prices of agricultural produc^M
high wages, etc. Many farmen^
were forced to liquidate their
farms, thus seriously affecting the
economy of the entire country. The
unrest began in 1934. The farmers
reminded the government about
abnormalities in the agricultural
communities and demanded for
some reforms. The peak of the dis
turbance occurred in 1935, when
agitators appeared in Suvalkija,
many of them communists,who agi
tated the farmers not to pay taxes
to the government, not to deliver
food producs to the markets, not to
deliver milk to the dairies, etc. In
several places the police and even
military units had to be called to
subdue the troublemakers. The sit
uation became worse when some
opposition leaders sent a memoran
dum to the government, demanding
democratic elections, more politic
al freedom, etc. The movement
came to an end in 1936, when the
government began to do everything
possible to alleviate the condition
of the stricken farmer. It proved
to be effective — the situation nor
malized and the way of life re
gained its normal course.
(To be continued)
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LITHUANIANS MAKE NEWS
• Dr. Vytautas Klemas will offer
a graduate course in electro-optics
at 'the State University of Penn
sylvania. The course will be about
LASER beams and their applica
tion to radar and other forms of
communication. At the present
time, Dr. Klemas is finishing a
series of lectures about space re
search, given to government offi
cials in Washington, D.C. Excerpts
from these lectures will be pre
sented to the Congressional Fi
nance Committees for future budg
et considerations.

Committee members of Ecumenical Concert presented January 7,
St. Joseph’s Lithuanian Church, Waterbury, Conn., to mark the
Anniversary of Lithuania’s Independence.
Seated from left are: D. Ferguson, dean, Waterbury Chapter
rican Guild of Organists; concert conductor composer Alexander
sis; Marcella Andrikis, president, St. Joseph’s Choir; standing,
Edward Gradeck, pastor, and Casimira Campe, choir secretary.
Komitetas Waterbury, suorganizavęs koncertą, skirtą Lietuvos
Nepriklausomybės paskelbimo jubiliejui.

1968, in
Fiftieth
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J. AlekRev. A.
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THE SECRETARY OF STATE
WASHINGTON
February 8, 1968
Dear Mr. Charge d’Affaires:
On the occasion of the fiftieth anniversary of Lithuania’s indepen
dence, I am very pleased to extend to you best wishes on behalf of the
■uivernment and people of the United States.
" Throughout its long and proud history, the Lithuanian nation has
endured with fortitude many periods of trial and alien rule. Unhappily,
in our own time, Lithuania’s re-establishment as an independent state
was followed only twenty-two years later by its forcible incorporation
into the Soviet Union. The Lithuanian people have responded to this
situation through the years with unyielding courage and unfaltering hope
for freedom and national independence. The firm purpose with which the
Lithuanians both at home and abroad have struggled to preserve their
national heritage is the best assurance of their survival as a nation.

Americans look with understanding and sympathy upon the just as
piration of the Lithuanian people to determine freely their own destiny.
The United States Government, by its continued nonrecognition of the
forcible incorporation of Lithuania, affirms its belief in Lithuania’s right
of self-determination.
Sincerely yours,

DEAN RUSK

Mr. Joseph Kajeckas,
Charge d’Affaires ad interim
of the Legation of Lithuania,
2622 Sixteenth Street, N. W.,
Washington, D.C.
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• Linn’s Weekly Stamp News,
the largest philatelic weekly in the
United States, devoted its Febru
ary 12 edition to the commemora
tion of the 50th anniversary of
Lithuanian independence, as well
as to the 50th anniversary of the
Lithuanian postage stamps. A
series of articles and photographs,
including the editorial “Lithuanian
Philately — Open Field,” are
featured throughout the publica
tion.
O Dr. Antanas Gužauskas, pro
fessor at Loyola University Medi
cal School, has been elected mem
ber of Chicago’s Institute of Me
dicine.
e “The Amalgam Splints”, a
study prepared by Dr. Elena Lia
tukienė, was published in The
Journal of Periodontology, Sept.Oct. 1967 issue. Dr. E. Liatukienė
is an Associate Professor of Ope
rative Dentistry at Howard U.,
College of Dentistry, Washington,
D.C. The study has been presented
for review to the American Dental
Association in Washington, D.C.
and San Francisco, California. Dr.
Liatukienė is also a member of the
editorial staff of a professional
journal in dentistry in Washington,
D.C.

• Walter Devanas, formerly
from Elizabeth, N. J., has been
placed in charge of CBS Radio
network’s Weather Report Center.
• Dr. Arūnas Liulevičius is
teaching Mathematics at Aarhus
University, Denmark. In January,
he visited England (Manchester,
Hull, Oxford, and Coventry) where
he gave lectures in topology and
other specialized areas of mathe
matics.

• The 1967 edition of the New
Catholic Encyclopedia^ published
by McGraw -Hill, has included over
11 pages of information about Lith
uania — its culture, literature, and
ecclesiastical history. The articles
were prepared by Rev. P. Rabi
kauskas, SJ, Prof. A. Salys, J. Ba
lys, A. Vaičiulaitis, and A. Kučas.
This is the first time that a publi
cation of this nature has presented
comprehensive and objective in
formation about Lithuania.

• Engineer Valdas Adamkus has
been nominated by the Republican
Party to run for the post of Trus
tee of the Metropolitan Sanitary
District of Greater Chicago. Elec
tions will take place on November
5, 1968. This same post was held
by the late Anthony A. Olis, who
was the Sanitary District’s presi
dent 1952-58.
• Jonas A. Ciruna and Irena Kuniutytė . Ciruna received graduate
degrees from the U. of Toronto, Ca
nada. Jonas Ciruna, who had a
scholarship from National Re
search Council, received a Ph. D.
degree in Chemistry for his dis
sertation: “Chlorosulphuric Acid as
a Non - aqueous Solvent”. Irena
Ciruna received a B. A. degree in
nutritional sciences for her thesis:
“Development of a Spectrophoto
metric Method of Analysis of Mag.
nesium in Tissues.”
Dr. J. A. Ciruna teaches chemis
try at Erendale College (affiliate
of U. of Toronto) and Irena Ciruna
is a lecturer of Food Chemistry and
Bio - Chemistry, also at the U. of
Toronto.
• Tenor Leonas Baltrus signed
a contract with Dartmunder Opera,
W. Germany. L. Baltrus, who has
studied voice in Austria and Italy,
resides in England.
• Janina Matthews, seven year
old daughter of singer Lionė Juody
tė Matthews, has the lead role in
Broadway’s musical comedy “Cur
ley McDimple”, which is now play
ing at the Bert Wheeler Theatre,
250 W. 43 Street, New York.

• Marija Sabaliauskaitė, Miss
Argentina 1967, was one of the
finalists in “Miss World” contest,
held Nov. 16, 1967, London, Eng
land. M. Sabaliauskaitė, a student
of political science in Buenos Ai
res, was chosen as the first run
ner-up and received a $4,000 prize
and a two-week paid tour of Eu
rope.

• The St. Petersburg Indepen
dent devoted an entire page of its
Saturday, February 17, 1968 edi
tion, to the commemoration of the
50 th anniversary of Lithuanian in
dependence. The People and Places
section of the newspaper features a
map of Lithuania, lists some geo
graphical facts, and includes a
brief outline of historical events.
The rest of the page contains an
article, accompanied by several
photographs, based on an inter
view with Dr. Domas Jasaitis and
Albinas Karnius, president of the
American - Lithuanian Club in St.
Petersburg, Florida.
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WBZ-TV 4, Boston, Masis., Westing
house Broadcasting Co. Inc. re
leased this Press information (and
pictures, printed on pages 3 and
26):
WBZ.TV PROGRAM ON 50TH AN
NIVERSARY OF LITHUANIAN IN
DEPENDENCE, FEB. 17 (must be

16 - Ed.)

“Lithuania”, a special program
produced by WBZ-TV commemora
ting the 50th Anniversary of the
Restoration of Lithuanian Indepen
dence, will be televized on Channel
4, Saturday, Feb. 14, from 3:00 to
3:30 p. m.
The program, part of the Group
W station’s weekly “Here and Now”
series, examines the cultural heri
tage of the Lithuanian people, more
than 100,000 of whom live in Great
er Boston. Host Ira Nottoson is
joined by special guest, Francis
Sidlauskas, Executive Director of
The Cultural Foundation of Boston.

Francis Sidlauskas (left), Executive Director of the Cultural Foundation

Art objects, folk music and folk
dancing under the direction of Mrs.
Ona Ivaška, will be featured on the
program which was produced and
directed by Louis lacoviello. WBZTV Public Affairs Director, Henry
Behar, is executive producer.

From left:
Wade, Roma

Bruno Morkis, President, Ona Mekišiene, Mayor Edwin W.
Pretkienė, musician Stasys Kalvaitis and J. Mikalonis.

Long Beach miesto meras Edwin W. Wade paskelbia Lietuvių Die^^k
Long Beach, Calif, ir įteikia proklamaciją L. B. Lietuvių klubo delegacijUP

Boston Lithuanians perform a folk dance during a special television pro
gram produced by WBZ-TV, the Group W station in Boston, to commemo
rate the 50th Anniversary of the Restoration of Lithuanian Independence.

Lituvių liaudies šokis Bostono televizijos programoje minint Vasario 16.
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LIETUVIŲ

PROGRAMOS,

RADIJO

kurios bendradarbiauja su “Lietuvių Dienomis“

Los Angeles

Detroit, Mich.

Calif.

LITHUANIAN MELODY HOUR

Tuo tarpu neveikia. Ieškoma kitos
stoties.
Vedėjas Bruno Gediminas.
4023 W. 60th St., Los Angeles, Ca. 90043
Telefonas: AX 5-2260.

LITHUANIAN MELODIES Kadąo v^.anue.e
girdima kiekv. šeštadienį 3 -4 vai p. p.
iš Detroito stoties WjLo — I4uu kuPranešėjai: Patricia Branoza ir
Algis Zaparackas
Vedėjas Ralph Valatka.
.5756 Lesure Ave-, Detroit, Mich. 48227
Tel. 273-2224 (Area 313)

Baltimore, Md.

LIETUVIŠKAS BALSAS-LITH JANIAN VOICE

"RADIJO PROGRAMA LIETUVIAMS"
Girdima Marylande ir Washington, D. C'Girdima sekmadieniais 10 — 11 vai. ryto
oer FM radijo stote WFMM 93,1 mgcl.
Programos vedėjai: Albertas Juškus,
4515 Wiimsiow Rd., Baltimore 10, Md ,
Phone: Tuxedo 9-8693;
Kęstutis Laskauskas, 1312 Birch Ave.,
^Junoie 27, Md- Phone: Circle 2-1779

WQRS-FM stotis. Banga 105.1 Mc.
Sekmadieniais 8:30 — 9 vai. ryto.
Išlaiko radijo klubas.
Klubo pirm. — inž. Vacys Urbonas.
17175 Gaylord Ave., Detroit, Mich. 48240
Tel. KE 7-9642
Programos redaktoriai ir pranešėjai:
donas Kriščiūnas — 846-4245; Kazys Go
gelis — 535-6683; Rožė Ražauskienė —
478-1353; Stasys Gariiauskas—TA 6-1385;
Antanas Janužis — VE 5-8317.

So. Boston, Mass.
LAISVĖS VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių kultūrinė
Radijo Programa
oekmadieniais — 8 9 vai. rytą.
KM bangomis 1190 kilociklų; FM bango
mis 105.7 megacikių iš
WK.OX, Framingham, Mass.
P. Viščinis, programos vedėjas,
173 Arthur Street, Brockton 18, Mass.
Tel. JUniper 6-7209.

RADIJO KORP. PROGRAMA
Seniausia net. naaqo programa Naujojoje
n.,g.ųoje, veiKianii nuo Iv34 m. bai. m.
.euaina Stepono ir Valentinos Minkų, gir
tumą nauju laiku
Sekmadieniais nuo 1:00 iki 1:30.
Boston, Mass. — WLYN - 1360
Programoje: pasaui. žinių santrauka, mu
zika, dainos ir Magdutes pasaka.
502 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.
Tel.: AN 8-0489
LIETUVIŲ

Hartford, Conn.
"TĖVYNĖS GARiMi
Connecticut valstybės kultui me va.anue.e
WBMI — FM
95.7 mc.
Kiekvieną sekmadienį 12:00 — i;UU p- p.
riogramos vedėjas
A. L.ug.,.e»>ciu«,
2/4 Victoria Rd., Hartford, le.. \_,i

New York-New Jersey
"LIETUVOS ATSIMINtme
Radijo valanda giruniu.
Liekvieną šeštadienį 5:00—6.w va,, p. p.
š New Yorko stoties WEVD -- looO kuo.
ir 97.9 meg. (rM,
Direktorius Jokūbas J
1016 Schleifer Rd., Hillside, N. J. 07205.
Tei: 289-6878 (Code žui;
kultūrinė liet, radijo valanda ang.ų kailiu
per SETON HALL Un-to stotį WSiDU-rM
pirmadienio vakarais 8:05
89.5 meg.
Vedėjas J. J- Stukas.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA

Nuo sausio 22 d. programą perėmė
PETRAS VIŠČINIS
Sekmad. nuo 11 vai. iki 12 vai. dienos
AM 1430 klc., FM 107.9 megacikių
WH1L, Boston, Mass. 02155
Petras Vičšinis, vedėjas.
173 Arthur St., Brockton, Mass. 02402
Telefonas: 586-7209.

P

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 is
WOPA Stoties 1490 klc. A. M. 102-7 F. M.
7159 S. Maplewood Ave., Chicago 29, III.
Tel.: HEmlock 4-2413.

LAISVĖS ŽIBURYS"

Nauja radijo programa, pradėta bal.
24 d. girdima kiekvieną sekmadienį
nuo 9 vai. iki 10 vai. ryto.
WHBI stoties 105.9 FM banga.
Adreass: Romas Kezys, 62-15 69 Place,
Middle Village, N. Y. 11379.
Telefonas: TW 4-1288.

Philadelphia, Pa.
Bendruomenė* Radijo Programa
BENDRUOMENĖS BALSAS
Stotis WTEL — 860 kilocycl.
Šeštadieniais nuo 1:30 iki 2:30 p. p.
Kultūrinės apžvalgos, žinios, vietos
kronika, muzika ir skelbimai.
Programas tvarko ir praveda redakcinis
kolektyvas.
Rašyti: "Bendruomenės Balsas",
1203 Green St., Phila., Pa. 19123
Telef. PO 5-0932
Lietuvių

MARGUTIS
Seniausia ir populiariausia radijo progra
ma Chicagoje.

Stotis WXRT — radijo banga FM — 93,1
Kas dieną nuo 7 vai. vakaro (išskyrus šeš
tadienius ir sekmadienius)
Programos vedėjas Henrikas Žemelis.
Adresas: MARGUTIS, 6755 S. Western Ave.
Chicago, III. 60636. tel GRovehill 6-2242.

Pittsburgh, Pa.
The

Lithuanian Radio Program in
Pittsburgh, Penn.
Hi’tsDurgh, Penn. - WPH 730 kilocycles.
Sekmadieniais 12:30—1:00 p. pProgramos vedėjai:
Povilas ir Gertruda Dargiai.
Visais reikalais kreiptis:
H Soring Hil1 Road, Pittsburgh 16. Pa.

Rochester, N. Y.
Kultūrinė lietuviška valandėlė

LIETUVIŲ DIENŲ
žurnalo ir knygų

Sekmadienio rytą 9:35—10:00 per WHEC
1460 klc.

PLATINTOJAI

Išleiko Lietuvių Radije Kiubas
Klubo valdyba: Pr. Puidokas, pirm., 580
Wilkins St., (14521); A. Cieminis, vicep.;
R. Kiršteinas, sekr. 229 Nester St. (14621);
V. Žmuidzinas, ižd.; E. Karklienė, nare.
Programas praveda valdybos nariai ir
šie vedėjai-. O. Adomaitienė, A. Dziakonas,
St. Ilgūnas, Br. Krokys, B. Sedlickaitė ii
D. Šiurlienė.

Waterbury, Conn.
LIETUVIŲ

RADIJO

PARTIJA

WBRY, Waterbury, 1590 Kilocycles
Kiekvieną šeštadienio vakarą
6:10 iki 7:00 p. m.
Programos vedėjas ir di/ektorius,

John D. Adams (Adomaitis)
5 Harriet Ave., Waterbury, Conn. 06708
Telefonas: 753-8898

Roma, Ital ia

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

ROMOS RADIJAS
O.-O-. ;..oiama kasdien nuo 20 vai. 50 min.
k, 21 va '0 min. Vidurio Europos laiku,
41 15 ir 50,34 metrų bangomis.
Vedėjas Dr. J. Gailius.
Circonvallazione NOMENTANA 162

Brooklyn, N. Y. — "L>arDinn>KO" sdrr.-ia.
So. Boston, Mass. — S. Minku.s
Chicago, Illinois — Ba,ys Brazdžionis,
"Draugas", J.
Karve.is, "Marginiai'
"Terra".

Cicero, Illinois — B. Štangenbergas.

C.eveiand, Ohio — "Dirva", V. Rociūnas
V. Taraska.

Detroit, Mich. — "Gaiva", "Neringa",
St. Anthony's Parish Library.
Grand Rapids, Mish. — J. Belinis.
Hartford, Conn. — V. Nenortas.
Kenosha, Wis. — B. Juška.
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas.

Omaha, Nebr. — Kun. L. Musteikis.
Putnam, Conn. — Immaculata Conception
Convent.
Rochester, N. Y. — A. Sabalis.

Waterbury, Conn. — "Spauda".

Radijo valanda — Lietuvos atsiminimai
Stotis WWCO, banga 1240
Veikia sekmadieniais 9:35—10:30 A.M.
Vedėjas Antanas Paliulis.
Adresas: 65 Bank St., Waterbury, Cenn.
Telef. 754-5141

Washington, D. C.
Nuo gegužės 1
laikas ir bangos:

pakeistas

transliacijų

Kasdien 18 vai. 30 min. ir 20 vai.
Lietuvos laiku 16, 19, 25 ir 31 metr ban
gomis.
jos girdimos vasaros laiku:
Washington-New York — 11:30 AM ir
1:00 PM.
Chicago — 9:30 AM ir 11:00 AM.
Los Angeles — 8:30 AM ir 10:00 AM.
Vakarų Europoj — 4 vai. 30 min. vak. ir
6 vai vakaro
Pietų Amerikoj — 12:30 p p. ir 2 v. p.p.
Australijoj (Sidney, Be.bouren) — 1:30 v.
ryto ir 3 vai. ryto.
Adresas:
Voice of America, Washington 25, D.C.

Wilkes-Barre, Pa.
Liet. Bendruomenės sk. Radijo programa
Sekmadieniais 3—3.30 vai. p. p.
Stotis WPTS, 1.000 W. Ch„ 1540 Pittston,
Pa.
Radijo komisija: V. Paulauskas, kun. B.
Danis, dr. B. Kasias, N. Bajorienė ir Vacį.
Romanas. Pranešėja N. Bajorienė.

Woodhaven, N. Y. — "Aidas", "Romuva"
Woodmant, Conn. — Z. Šaulytė.
Worcester, Mass. — Pr. Pauliukonis.

Anglijoje
Kew, Surrey — "Dainora".

Bradford, Yorks — Kun. J. Kuzmickis.

Australijoje
Adelaide, Edwardstown — A. Kubil.us.
W. Brunswick — A. Vingis.
St. Kilda — N. Butkūnas.

Mirren — J. Rupinskas.
Sydney — Kun. P. Butkus.

Italijoje
Roma — Mnsgr. V. Mincevičius.

Kanadoje
Toronto, Ont. — V. Aušrotas, A. Kuolas,
P Misevičius, Time Cigar Store.
Montreal, Que. — P. Rudinskas, (Parish
Library)

Sudbury, Ont. — Kun. A. Sabas.
Winnipeg, Man. — Br. Bujokienė.

Venecueloje
Caracas — Kun. A. Perkumas.

Montrealis, Canada
LIETUVIŠKAS

PUSVALANDIS

Kiekvieną šeštadienį 5 vai. 30 min. pp.
CFMB stotis — Banga 1410.
Programos vedėjas L. Stankevičius1053 Cr. Aibanel, Duvernay, P. Q. Canada
Tel: 669-8834

First

Cleveland, Ohio

J. A. V-se

Toronto, Ont, Canada
TĖVYNĖS PRISIMINIMAI
Girdima du kartus savaitėje:
Šeštadieniais —
3:30—4:30 p.p. banga 1250
Stotis CHWO-Oakville, Ont, Canada
Sekmadieniais —
2:00—2:30 p.p. banga 1270
Stotis WHLD, Niagara Falls, N. Y., USA
Programos vedėjas Jonas R. Simanavičius.
111 Roncesvalles Avė., Toronto 3, Ont.
Canada. — Tel. 534-1274.

Tas pats adresas yra ir "Dainos" dovanų
ir plokštelių krautuvės.

Vatikanas, Italia
Programa transliuoiama 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 V^TICANO-

LD administracija dėkoja visiems,
kurie neraginami atsiuntė 1967 m.
prenumeratos mokestį; prašome ir
kitus nedelsiant atsilyginti; skolos
sunkina žurnalo leidimą.

Pakeitę adresą, tuojau praneškite,
kad nesusitrukdytų žurnalo
siuntimas.

LIETUVIU

DIENOS
LITHUANIAN DAYS

NEW HAMPSHIRE GUBERNATORIUS JOHN W. KING NASHU' VASARIO 16-TOS
MINĖJIME PIRMAM ŠOKIUI IŠVEDA PROGRAMOS SOLISTĘ STASĘ DAUGĖLIENĘ

