LITHUANIAN DAYS
APRIL

1968

PIANISTAS ANDRIUS KUPREVIČIUS

1968 M. BALANDŽIO MEN.

Vyriausia* Redaktorius / Editor-in-Chief

Bernardas

LIETUVIU

Brazdžionis

DIENOS

Literatūros Redaktorius / Literature Editor

Juozas lininis
Foto Redaktorius / Photo Editor

Daumantas Cibas

LITHUANIAN

Anglų kalbos Redaktorius / Senior English Editor

AAi.ton atark

4364 Sunset Boulevard

DAYS

MAGAZINE

Telefonas: 664-2910

Hollywood, California 90029

Ang<ų kalbos Redaktoiiuo / English Editor

Mrs. Rita MedziuKaitė-Bureika

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS METAI
Leidėjas / Publisher

Anthony F. Skirius
Administratorius / Circulation Manager

Juozas Andrius

TURINYS/

Redakcijos atstovai atskiruose miestuose ir va>stybėse /

Contributing Editors:

Juozas Bertulis, Vladas Būtėnas — CHiCaGO, iLLiNOib;
Vyt. A. Braziulis — CLEVELAND, OHIO; Viaoas Minge.a
— DETROIT, MICH.; Balys Raugas — PHILADELPHIA,
PA.; Cezaris Surdokas — BALTIMORE, Md.; reti as v..
Urban — CLEVELAND, OHIO; Vac.ovas Verixaitis —
TORONTO, CANADA; V. Voiertas — RIVERSlDc, N-j.
Nuolatiniai foto bendradarbiai / Pnotographers:

U. S. A.: — BOSTON, MASS- —
BROOKLYN-NEW YORK, N. Y. — V. Maželis; CHICAGO,
ILL-: A. Gulbinskas, V. Noreika; CLEVELAND, OHIO —
V. Bacevičius; LOS ANGELES, CALIF. — L. Briedis, Pr.
Gasparonis, L. Kantas; MANCHESTER, N. H. — K. Dau
gėla; OMAHA, NEBR. — Rev. L. Musteikis; PHILADEL
PHIA, PA. — V- Gruzdys; WASHINGTON, D.C. — P.
Labanauskas; CANADA —- Hamilton, Ont. A. Jurams;
Montreal, P. Q. — L- Stankevičius; Toronto, Ont. -— J.
Dvilaitis. AUSTRALIA — E. Butkūnas, E. Karpavičius, PSakalauskas, Vyt. Vosylius.

Straipsniai, autoriaus pasirašyti pavarde, slapyvardžiu
ar inicialais, nebūtinai reiškia ir redakcijos nuomonę.
Signed or initialed articles do not necessarily reflect the
opinion of the editors or of Lithuanian Days magazine.

Žodinę ir visą kitą medžiagą, spausdintą "Lietuvių Die
nų" žurnale, LD leidykla pasiiaiKo teisę panaudoti kitais
atvejais be atskiro susitarimo.
Publishers reserve the right to reprint any or all matter
published in Lithuanian Days magazine without separale
agreement with tne authors.
Rankraščius ir kitą medžiagą, jei kitaip nesusitarta,
redakcija tvarko pagai savo nuožiūrą.
Manuscripts or other matter submitted for publication
in Lithuanian Days magazine wi.i be edited at the dis
cretion of the editors, unless otnerwise agreed upon.

"LIETUVIŲ DIENOS" YRA SUJUNGiOS SU "KALIFOR
NIJOS LIETUVIU", LEISTU 1946-49 METAIS.
"LITHUANIAN DAYS" IS COMBINED WITH
"CALIFORNIA LITHUANIAN".

Skaitytojy pageidavimu prenumerata atnaujinama auto
matiškai nelaukiant atskiro pranešimo. Nutraukdamas
prenumeratą, skaitytojas adm-ciją painformuoja laišku.

If subscription is to be discontinued at expiration,
notice to that effect should be sent; otherwise it win
be renewed automatically. This policy accoros witn 1>.e
wishes of our subscribers.

Leidžiama kas mėnuo, išskyrus liepos ir rugpiūčio mėn.
Published monthly, except July and August.
Atskiro nr. kaina 85 centai.

APRIL, 1968
Vol. XIX, No. 4 (183)

BALANDIS, 1968 METAI
Nr. 4 (183), XIX metai

Single copy 85^.

Prenumerata metams $8.00 bet kuriame pasaulio krašteSubscription $8.00 per year in any country of the wor.d.
Garbės prenumerata / Honorary subscription $12.00.

"Second Class Postage Paid at Los Angeles, Ca.ifornia".

CONTENTS

J. Kavalinunas, Lietuviškojo švietimo vajus......................................................................................
A. Kairys, Teatro festivalis..................................................................................................................... 4
PLB III-jo Seimo programa...................................................................................................................... 4
Reikia visiems kelti balsą. Dell Baltijos valstybių sukaktuvine pašto ženklo.................... 5
J. rrusas, Pasaulio Įvykių tėkmėje.....................................................................................................
6
SPAUDOJ IR GYVENIME........................................................................................................................ 6
E. VasyIiūnienė, A. Kuprevičiaus koncertas.-- — ..................................................................... 7
Jurgis Jankus, žingsnis Į vyrus. Fragmentas.................................................................................. 8
Lietuvių poezija........................................................................................................
9
Ben. Babrauskas, Užmiršti, numarinti, bet nepalaidoti................................................................. 11
Lietuves miestų herbai ir -vaizdai...................................................................................................... 13
Knygos ir autoriai.................................................................................
16
VEIDAI IR VAIZDAI. Iliustruota kronika........................................................................................ 18
žmonės, dienos ir darbai. Smulkioji kronika.................................................................................... 20
ENGLISH SECTION

Why Lithuania Seeks Independence...................................................................................................
The Stem that doesn’t Break. . . .•...........................................................................
Stop Russification! ..................................
In the Altar Shadows, excerpt from a novel by V. Mykolaitis-Putinas................................
Communist Inneqalities
...................................................................................................................
Lithuanians in the AmericanPress......................................................................................................
Lithuanian History in Stamps. Part CV. By A Bernotas............................................................
LITHUANIANS MAKE NEWS..........................................................................................................
iš dailės parodų............................................................................................................................................

21
22
22
23
23
24
24
25
26

COVERS / VIRŠELIAI

Front Cover — Pirmas virtolio psi.
Andrius Kuprevičius, pianistas, Cleveland,
Ohio, Music School Settlement profesorius.
A. Kuprevičius (g. 1921 m.) yra vienas žy
miausių lietuvių pianistų, išaugusių Nepriklau
somoje Letuvoje. Muziką studijavo Kauno kon
servatorijoje. Jo piano mokytojas buvo prof. V.
Ružickis. Turėdamas 18 metų (1929), K. baigė
gimnaziją, kartu ir konservatoriją. Studijų gi
linti buvo išvykęs Į Vokietiją.
Koncertavo visose trijose Baltijos valstybėse.
1940 metais buvo pakviestas Vilniaus muzi
kos mokykloj dėstyti piano klasę. Kurį laiką
buvo radijofono muzikes redaktorium. 1942 m.
išvyko užsienin ir studijas gilino Vokietijoje,
Čekoslovakijoje ir Austrijoje.

lijo karo pasėkoje daugelis lietuvių 1944 m.
pasitraukė į Vakarus. Čia atgaivinus Čiurlionio
ansamblį, Kuprevičius kartu koncertavo; taip
pat surengė ir savo vieno koncertų. 1946 m. da
lyvavo tarptautinėse pianistų varžybose ir lai
mėjo garbės diplomą.
Vėliau 4 metus gyveno Argentinoje. Ten su
rengė eilę savo koncertų. 1953 m. atvyko į JAV.
Apsigyveno Clevelande, kur ir dabar dirba pe
dagoginį darbą Clevelando muzikos mokykloje,
šiemet pakeltas piano klasės direktorium..

Šalia pedagoginio darbo, rengia koncertus ir
dalyvauja lietuvių bendruomenės muzikiniuose
parengimuose.
šį rudenį numatytos jo gastrolės į Pietų Ameriką kartu su kitais lietuviais menininkais.

Pianist Andrius Kuprevičius, director of
classes in piano at Cleveland Music School
Settlement, Cleveland, Ohio.
A. Kuprevičius is a noted Lithuanian concert
pianist. He studied music at Kaunas Conser
vatory. Upon graduation, he toured Lithuania,
Latvia and Estonia.
In 1940, he taught piano at the Vilnius Music
School. He was also an assistant director of the
Vilnius radio music station. In 1942, he conti
nued his music studies in Germany, and later
in Czechoslovakia and Austria.

After World War II, Kuprevičius toured West
Germany with the Čiurlionis Ensemble. In 1946,
ne participated in an international competition
held in Geneva, Switzerland, where he was se
lected one of 10 finalists and was a winner of
an award.
In 1948, he moved to Argentina. Five years
later he came to the United States and settled
in Cleveland, Chio. He taught at the Cleveland
Music School Settlement. Recently he has
been appointed director of classes in piano
there.
Thjs fall, together with other Lithuanian
artists, Kuprevičius plans to go on a concert
tour of South America.
Foto V. Maželis

Back Cover — Paskutinis virš. psi.
Sustabdykite rusinimą!
Latvių Tautinio Fondo plakatas, paskelbtas
latvių laikraštyje “Laiks”.
Stop Russification! A poster issued by the
Latvian National Foundation.

Aukštesniosios Lituanistinės Mokyklos Chicagoje vakaras vasario 17 d.,
skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 50 metų sukakčiai paminėti. Progra
moje — mokyt. P. Lampsatienės parengtas Lietuvos miestų pristatymas.
Foto nuotraukoje matome sceną, dali miestų herbų bei vaizdų ir įdėmiai

programą sekančią publiką Jaunimo Centro salėje. (Daugiau 13-14-15 psl.)

Students of the Lithuanian High School in Chicago commemorate the
50th Anniversary of Lithuania’s Independence.
Foto V. Noreika

Lietuviškojo švietimo vajus
J. Kavaliūnas, Švietimo Tarybos pirmininkas

Lituanistinės mokyklos ir visa lietuviškoji visuomenė šįmet iškil
mingai mini ddįjį įvykį, kai prieš 50 metų vasario 16 d. buvo paskelb
ta Lietuvos sostinėje Vilniuje lietuvių tautai ir visam pasauliui, kad
Lietuva laisva ir nepriklausoma.
^Bet dabar Letuva vėl pavergta ir net pačios tautos egzistencija pa■fuje. Todėl, jei Lietuvos kūrėjai savanoriai kovojo Nepriklausomy
bės kovose ir už kiekvieną Lietuvos žemės pėdą, tai čia dabar turime
kovoti dėl kiekvieno lietuvio, dėl kiekvieno lietuvio jaunuolio, nes jų
rankose tautos ateitis. Tai garbingas mums uždavinys, bet ir likiminė
pareiga, nuo kurios nė vienas nesame laisvi. Tačiau mes laimėsime
čia Lietuvai tiek ir tokių jaunuolių, kiek ir kaip mes juos lietuviškai
išugdysime. Todėl skelbiame šiais sukaktuviniais Lietuvos laisvės ko
vos metais lietuviškojo švietimo vajų — sutelkti į lietuviškąsias JAV
mokyklas bent 5000 mokinių.
Pagal statistinius davinius pernai mūsų lituanistines mokyklas JAV
lankė 3849 mokiniai. Tai tik dalis mūsų jaunimo. Padidinkime šiais
metais mokinių skaičių ligi 5000. Svarbūs piniginiai vajai, bet reika
las laimėti Lietuvai jaunas sielas yra nepalyginamai svarbiau. Užtat
surinkę į lituanistines mokyklas 1000 naujų mokinių, galėsime di
džiuotis atlikę Lietuvai šiais jubiliejiniais metais ypatingos svarbos
darbą.
Tėvai, leidžiantieji savo vaikus į lituanistines mokyklas, panaudoki
me visą savo įtaką, kad ir kaimynai ir pažįstami leistų. Jei reikia vežti,
vežkime susidėję pamainomis, jei pertoli, steikime vietoje mokyklą,
kur tik kaip nors įmanoma. Jei mokykla pertoli ir vietoje permaža
mokinių mokyklai steigti, susisiekime su Švietimo Taryba: ji duos
SIONVlVa '8961 'SON3IO filADiail

programas nurodys vadovėlius ir artimiausią lituanistinę mokyklą,
kur mokiniai galės laiks nuo laiko nuvykti ir nurodymams gauti ir
žinias patikrinti. Tėvams, ypač motinoms padedant, yra įmanoma ir
namuose lietuviškai mokytis. Mes ir šiuo metu pasitikime lietuve mo
tina, kuri ir prie ratelio mokėjo Lietuvai šviesuomenę ugdyti.
Nesaurinkime darbo ir nemažinkime mokyklose metų skaičiaus,
nes jau turime nedaug laiko lietuviškam mokymui, o, priešingai,
plėskime: pradėkime lietuvišką mokymą ne nuo 6 metų, kaip anks
čiau, ar nuo 5, o jau nuo 4-rių metų! Reikia, kad mūsų vaikai išmoktų
lietuviškai skaityti ir rašyti prieš pradėdami eiti i anglišką mokyklą.
Steikime prie lituanistinių mokyklų atskiras klases ankstyvesniosios
išeivijos mokykliniam jaunimui, norinčiam išmokti lietuviškai.
Baigusius skatinkime lankyti pedagoginį lituanistikos institutą Či
kagoje, lietuviškųjų studijų institutą Ciceroje, pedagoginius lituanis
tikos kursus New Yorke, studjuoti lituanistiką Northwestern, Pennsyvanijos universitetuose ir Fordhamo universiteto vasariniuose kur
suose. Jei pertoli, skatinkime imti Čikagos pedagoginio lituanistinio
instituto neakivaizdinį kursą. Mums labai reikia naujų mokytojų ir li
tuanistu.c
Pripildykime šiais metais ir lietuviškąsias jaunimo vasaros stovyk
las, nes jų reikšmė didesnė, negu kartais atrodo.
Visas lituviškasis švietimas remiasi auka ir tėvų, ir mokytojų, ir
bendruomenės, neišskiriant nė pačių vaikų. Vertinkime vienas kito
darbą, vienas kito įnašą, didelį ar mažą, ir našlės skatiką, nes neži
nome, kieno auka didesnė. (Ištraukos iš aplinkraščio, lit. mokyklų ve
dėjams, tėvų komitetams, LB apyg. ir apyl. pirm., jaunimo or-joms)..
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PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

III-JO SEIMO PROGRAMA
Seimas vyksta šių metų rugpiūčio 29, 30, 31
ir rugsėjo 1 ir 2 dienomis New Yorke.
Seimo darbotvarkė

a) Darbo posėdžiai
b) Paskaitos:
Dr. J. K. Valiūnas, Vliko pirm. — Laisvini
mo kova ir politinės perspektyvos;
St. Lozoraitis, Jr. — Okupuotos Lietuvos pa
dėtis it išeivija;
A. Rinkūnas, Kanados LB pirm., — Išeivijos
kultūros ir švietimo rūpesčiai;
Dr. A. Klimas, — Valstybingumas ir tautiš
kumas.

c) Literatūros vakaras. Organizuoja ir vadm
vauja Paulius Jurkus. Vakaro programa
daroma iš visų kartų rašytojų, pradedant Myl^^
lu V a i t k u m ir baigiant pačios jauniausios
kartos atstovais.

d) Jaunimo manifestacija:
Motorkada; Sporto varžybos; Parodos;
Miss Lithuania rinkimas.
Dabartinė JAV LB centro valdyba. Iš kairės
(sėdi): Anatolijus Kairys, kultūros reik, vedė
jas ir Kultūros Fondo pirm., Jonas Kavaliūnas,
švietimo reiklų ved. ir švietimo Tarybos pirm.,
inž. Bronius Nainys, LB centro valdybos pirm.,
Dalia Tallat-Kelpšaitė, jaunimo reikalų vedėja,
inž. Valdas Adamkus-Adamkevičius, vicepirm.
visuomeniniams reikalams; stovi: Stasys Džiu

gas, sekretorius, Petras Petrušaitis, organizaci
nių reikalų ved. Povilas žumbakis, specialių už
davinių ved., agr. Antanas šantaras, informacijos
reikalų vedėjas, inž. Kostas Dočkus, finansinių
reikalų ved. ir iždininkas.
(Nuotraukoje nėra

kum. J. Borevičiaus, S J, vicepirm.).

Executive Board of the Lithuanian American
Community of the U. S. A.

Teatro festivalis
Iš Anatolijaus Kairio pasiūlymo LB Tarybos suvažiavime
Kiek iki šiol žinoma, 50 metų Nepriklau
somybės sukakčiai paminėti Įspūdingos pro
gramos dar neturime, nors šie reikšmingi
metai jau prasidėjo. Du ar trys politiniai su
važiavimai tebus veiklos rutina. Kultūros
Kongresas buvo graži pradžia, kuri prašosi
tokios pat, kultūringos, pabaigos. Todėl, ga
vęs iš LB centro valdybos pritarimą, Kultū
ros Fondas iškėlė sumanymą šiuos ypatingus
metus ir užbaigti ypatingai, būtent, surengti
Teatro festivalį. Jis turėtų Įvykti 1968 m. ru
deni, per kalakutines, Jaunimo Centre, Chicagoje. Jame dalyvautų JAV ir Kanados sce
nos menininkai ne žodžiais, kaip dabar
Įprasta, bet konkrečiais darbais: parodyti ką
gera jie nuveikė per šiuos 1968 metus.
Latviai tokius Teatro festivalius jau kelis
surengė, o mes per dvidešimt trejus tremties
metus nesurengėm nė vieno. Tai būtų, iš tik
ro, naujiena, Įspūdingas darbo nuotaikos išvystimas, graži mūsų meninių jėgų demons
tracija ir vertinga dovana savo tautos kul
tūrai.
Teatro festivali surengti kainuotų apie
$12,000.00! Tiek pat numatoma surinkti bi
lietais, aukomis, programomis ir kt. būdais.
Tai nedidelė suma, palyginus su “Maro” pa
statymu, kainavusiu virš $12,000.00, o efek
tas gali būti milžiniškas.
LB centro valdybai sutinkant, Kultūros
Fondas imasi ši Teatro festivali suorganizuo
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ti, nors galite patys Įsivaizduoti, koks tai bus
didelis ir komplikuotas darbas. Todėl pra
šau LB Tarybą bei 50 m. sukakties rengimo
komitetą moralinės ir propagandinės para
mos, kurią sutraukiu Į šiuos punktus:
1. Įtraukti Teatro festivali Į savo darbų
planą ir ji laikyti lygiai svarbiu, kaip ir kitus
numatytus Įvykdyti.
2. Išleisti atitinkamą proklamaciją Į JAV
ir Kanadoje gyvenančius režisierius, aktorius,
kitus teatro menininkus bei lietuvių teatrų
sambūrius, prašant juos visais galimais bū
dais prisidėti prie Tetatro festivalio realiza
vimo idėjos.
3. Sukelti palankią nuotaiką Teatro festi
valio reikalui lietuvių visuomenėje, kad ji pa
remtų finansiškai rengimo metu ir gausiu da
lyvavimu spektakliuose, Teatro festivalio
metu.
4. Mūsų teatrai yra labai aiškiai sunegala
vę, sunerimę, nustumti Į paskutinę vietą,
merdi užmiršti ir apleisti. Teatro festivalis
turės vykti šūkiu grąžinti mūsų teatrui jam
priklausančią vietą arba populiariai išsireiš
kiant — Veidu Į sceną! Todėl, kad paskatin
tume mūsų teatrus ir scenos menininkus
grįžti Į sunkų teatro darbą, Teatro festivalyje
turėtų būti išrinktas a) geriausias tremtyje
teatras ir jam (visam kolektyvui) paskirta
premija, b) geriausias aktorius ir jam paskirNukelta į 5 psl.

e) SEIMO BANKETAS.
f) Iškilmingos seimo pamaldos — Šv. Patriko
katedroje.

g) IŠKILMINGAS SEIMO POSĖDIS:
Kultūrininkų ir kultūros darbuotojų pagerbi
mas;
1968 metų premijų įteikimas.

h) DIDYSIS SEIMO KONCERTAS — Lin
coln centre:
1) Simfoninė dalis: Simfoninis orkestras, so
listai: Stankaitytė, Baras, Vaznelis; dirigentas
Vyt. Marijošius. Kompozitoriai: Gaidelis, Ka
činskas, Lapinskas. Visi kūriniai nauji ir pir
mą kartą atliekami.
2) Čiurlionio ansamblis iš Clevelando, vad. A.
Mikulskis.

i) Meno paroda. Meno paroda pirmą kartą
Amerikoje ruošiama skaidrėmis . Numatoma
apie 2000 dalrbų. Bus išleistas parodos katalo
gas.
j) Ekskursija laivu apie New Yorką, vain®
padėjimas prie Laisvės statulos.
Rengiamas išleisti Seimo vadovas, kuriame bus
programa, sveikinimai ir kt. Redaguoja Paulius
J u r k u s.

Numatoma susukti seimo filmą, paruošti nuo
traukų albumą, seimo darbus užrekorduoti į
juostą, surinkti viską, kas bus lietuviškoje pe
riodinėje spaudoje apie III-jį Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės seimą.4>

Seimo komitetas: Prel. J. Balkūnas, garbės
pilrm. PREZIDIUMAS: J. Šlepetys, pirm., A.
Vakselis, vykd. vicep, I. Sandanavičiūtė, sekr-,
I. Gasiliūnas, ižd., J. Vilpišauskas, prot. sekr.;
SEKCIJŲ PIRMININKAI: A. Reventas — Fi
nansų sekc., V. Januškaitė-Leskaitienė — kon
certų, V. K. Jonynas — parodos, J. Rūtenis —
informacijos, G. Nutautaitė — seimo technikinė
sekc., A. Sperauskas — jaunimo, V. Steponis —
sporto, Z. Dičpinigaitis — šokių vakaro, V. Radzivanas — svečių priėmimo, M. Kregždienė —
banketo sekcija.
Komiteto adr. (vykd. vicep. adr.): 84-20 112th
Street, Richmond Hill, N. Y. 11418.
LIETUVIŲ DIENOS, 1968, BALANDIS

REIKIA VISIEMS KELTI BALSĄ
Dėl Baltijos valstybių sukaktuvinio pašto ženklo

Balandžio 5 d. ALT pirmininkas E. A. Bart
kus ir I-sis vicepirm. dr. P. Grigaitis buvo nuvy
kę Į Washingtona, D.C., Lietuvos Nepriklauso
mybės 50 metų atžymėjimui jubiliejinio pašto
ženklo reikalu; juodu aplankė Pašto Departa
mente filatelijos skyriaus direktorę V. Brizendine, su kuria išsamiai pasikalbėjo lietuviams
rūpimu pašto ženklu. Buvo plačiai išdėstyti lie
tuvių motyvai šiuo klausimu ir p. Brizendine pa
žadėjo šį reikalą pakartotinai įnešti į atitinkamą
komisiją balandžio 20 d. posėdyje persvarstyti
anksčiau padarytą neigiamą nutarimą.
Po to abu ALT darbuotojai aplankė Valst.
Departamento Baltijos skyriaus viršininką A.
Jenkins, su kuriuo taip pat plačiai aptarta pa
vergtos Lietuvos reikalai. JAV politika dėl Lie»os okupacijos nepripažinimo yra nepasikeii.
Ta pat proga ALT atstovai iškėlė ir Lietuvos
pašto ženklo reikalą. Baltijos sk. viršininko A.
Jenkins manymu, Valstybės departamentas tam
kliūčių nedarytų, bet kadangi JAV priklauso
Tarptautinei Pašto Sąjungai, jo nuomone, Sovie
tų Sąjunga darytų trukdymų ir protestuotų.
Pašto ženklo klausimas svarstytas ir Bendrame
Pabaltiečių komiteto susirinkime. Pašto ženklo
klausimas užkliuvęs Patariamajame Piliečių Ko
mitete prie Pašto valdybos, kuiris apsvarsto įvai
rių organizacijų ir tautinių grupių prašymus (o
jų būna labai daug) ir duoda rekomendacijas
pašto viršininkui. Padėtis esanti šiek tiek susipy
nusi, pasitraukus buvusiam pašto viršininkui
O’Brienui. Koks bus naujojo viršininko nusitsatymas, dar nežinia.

Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas E. A.
Bartkus balandžio 15 d. New Yorke, Estų na
muose perduoda pirmininko pareigas Bendro Pa
baltiečių Komiteto atstovui Estų Draugijos pir
mininkui H. A. Leesment (Abu pirmininkai svei

kinasi perduodant pareigas). Sėdi I eil. (iš k.):
ll-as — dr. P. Grigaitis,
lll-čias — Amerikos
Latvių Draugijos pirm. prof. P. P. Lejinš.

Members of the Joiiiit Baltic Committee during
a meeting held on April 15 in New York, N. Y.

<-------------------Dr. J. Basanavičiaus ženklo, siūlyto JAV paštui
išleisti Laisvės kovotojų serijoje, projektas.
Šiais metais L. Filatelistų draugija išleido vi
są dr. J. B. ženklų lapą (kaina $1.00).

A special commemorative stamp that was sub
mitted by the Lithuanian Philatelic Society to
the U. S. Post Office Department in 1961.

Pašto ženklo rūpinimesi daug pastangų dedąs
ir buvęs ALT pirm. inž. A. Rudis.
Pašto ženklo išleidimu lietuviai rūpinasi jau
nebe piirmą kartą. JAV paštų valdybai pradėjus
leisti pašto ženklus su įvairių tautų laisvės ko
votojais, 1961 metais kreiptasi į Amerikos paštų
valdybą prašant išleisti pašto ženklą su Lietuvos
laisvės kovotojo dr. J. Basanavičius atvaizdu.
(Kadangi šis reikalas dar nebuvo paaiškėjęs nė
1962 metais, tai tuo metu minint Maironio 100
m. gimimo sukaktį ir norint prašyti p. valdybą
Cisti p.ž. su Maironio atvaizdu kai kurių asmepasiūlyta nuo sumanymo susilaikyti, kad neidarytų painiavos). Prie p. ž. su dr. Basana
vičium daug prisidėjo ir Baltimofrės pašto virši
ninkas W. F. Laukaitis. Buvo parengtas projek
tas. Tačiau viskas nuėjo niekais, 1963 metais
Amerikos Dukterų draugijai užprotestavus. Esą,
Amerika turinti daug savo krašto žymių asmenų,
tad gerbti kitų tautų laisvės kovotojus nesideriną
su Amerikos Dukterų principais.

Lietuvių Filatelistų Draugija “Lietuva” Chicagoje 50 metų nuo Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties proga išleido spalvotus vo
kus ir atvirutes (vokų kaina: 2 už 25 et., atviru
kai po 10 et.; galima gauti pas draugijos iždinin
ką V. Lesniauską, 6801 S. Artesian Ave., Chica
go, Illinois 60629)

A special commemorative envelope issued by
the Lith. Philatelic Society to mark the 50th
Anniversary of Lithuania’s Independence.

(PROJECT)

Buvo išleista vengrų, Argentinos, Philipinų,
Kolumbijos, Čekoslovakijos, Suomijos, Vokieti
jos Italijos, Lenkijos, Indijos laisvės kovotojų
(Champion of Liberty), ir tų principų jie nesu
griovė, bet bet Lietuvos laisvės kovotojas pasiro
dė nepriimtinas: “Dukteris” apėmė tokia pat
beimė, kaip ir Sovietus, ir ties B. p. ženklu pa
dėtas kryžius.
Tai rašome ne tik reikalą apgailestaudami,
bet ir norėdami parodyti, iš kur kartais visai ne
tikėtai iškyla kliūtys, o taip pat primindami, kad
nereikia rankų nuleisti ir pasiduoti. Čia kol kas
dar demokratija, ir liaudies balsas girdimas.
Reikia visiems kelti balsą, rašyti laiškus paštų
valdybai. Lašas po lašo ir akmenį pratašo.
LIETUVIŲ DIENOS, 1968, BALANDIS

GOLDEN
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PASAULIO ĮVYKIŲ TĖKMĖJE
Komunizmo kankiniai, vienikitės!
Imperialistinis komunistų kominternas ėmė plyšti visais šonais.
Čekoslovakijoj naujasis premjeras Dubcek duoda vis daugiau laisvių. Senieji činauninkai virsta nuo koto. Vienas generolas nu
sišovė. Kitas generolas su slaptų dokumentų
šūsnių pabėgo į vakarus. Vyr. teismo pirmi
ninkas rastas miške pasikoręs. Atsakingas
milicijos pulkininkas nusižudė. Asmenys, ko
laboravę su rusų komunistų partija, bijoda
mi teisingumo, žudosi. 1948 m. paslaptinga
mirtimi mirusio J. Masaryko, užsienio reika
lų ministro, byla keliama į dienos šviesą: ne
jis pats nusižudęs, o buvęs nužudytas. Leista
grįžti vienuoliams ir vienuolėms į jų būsti
nes, vienuolynus, ir dirbti mokyklose bei li
goninėse. Nacionalizuota pramonė privatinama: grąžinama buv. savininkams ar jų įpė
diniams. Čekoslovakija rengiasi pripažinti
Vakarų Vokietiją. Be to, C. vyriausybė griež
ta nota Įspėjo Sovietų Rusiją nesikišti į jų
vidaus reikalus.
Gegužės 1-sios parade dalyvavo skautai ir
sakalai, stalinistų uždraustos organizacijos,
dabar vėl leistos. Masinis čekų rusiškojo ko
munizmo kankinių susirinkimas praėjo dar
niai, tvarkingai. Valdžios pareigūnai pažadė
jo kankiniams grąžinti jų prarastas teises ir
atlyginti už nuoskaudas.
Lenkijos naujasis prezidentas gen. M. Spychalski taip pat daro pakeitimų. Lodzės slap
tosios policijos viršininkas M. Moczar, dide
lis nacionalistas, paskirtas vidaus reikalų mi
nistru. Iš visų aukštų postų ir kariuomenės
dalini šalinami žydai. Taip pat iš visų laik
raščių. Antisemitizmo priedanga vyksta
griežta kova su rusais. Neleista švęsti 1943
metų getto sukilimo metinių.
Rumunija irgi daro drastiškų pakeitimų.
Praėjusį mėnesį ministras pirmininkas ir užs.
reikalų ministras lankėsi Suomijoje, dalyva
vo 50 metų nepriklausomybės iškilmėse ir
padėjo vainiką prie maršalo Mannerheimo
paminklo. Maskva niršo, rašė, kad M. mušęs
raudonąją armiją, bendradarbiavęs su Hitle
riu, pati užmiršdama, kad Stalinas buvo di
džiausias Hitlerio bendradarbis.
Komunist. Vokietijos “prezidentas” Ulrich
laikosi dantimis įsikabinęs įsikabinęs į rusų
komunistų sieną, skiriančią komunistinį ver
gijos pasaulį nuo laisvojo. Ar ilgai? Ir iš ten
ateina žinių, rodančių artėjančias permainas.
Maskvoje XX-jo amžiaus kolonialinės im
perijos sostinėje, tebesėdi dvynukai — Kosy
ginas ir Brežnevas, ištikimi Stalino mokiniai.
Kai anas žudė ir vykdė deportacijas, šie vy
rai tylėdami pritarė ir plojo. Dabar jiems rū
pi tik patiems ko ilgiau išsilaikyti.
New Yorke plinta nepatikrinti gandai, kad
daktaras A. Bimba A. liet, komunistų c. sek
retorius, gavęs patvarkymą pasiruošti išmo
kėti Stalino aukoms, rusų komunistų kanki
niams, pašalpas už nuoskaudas. O jis bažinąsis pats buvęs Stalino apgautas, vadinasi,
Stalino auka. Nuo Stalino palikto komuniz
mo pabėgo jo paties duktė, kaip anksčiau
nuoSniečkaus pabėgo jo motina. Gal netru
kus sunku bus beatskirti, kuris buvo Stalino
budelis ir kuris yra jo auka...
Daug kur Sovietijoje ir satelituose gegužės
1-ji buvo švenčiama kaip Stalino aukų bei
kankinių diena. Tad visos Stalino aukos, vi
si komunistų kankiniai, viennykitės!
J. Prūsas
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Spaudoj ir gyvenime

VILDŽIŪNAS IŠDUODA LIETUVOS
IŠDAVIKUS

Okupuotoje Lietuvoje VI. Vildžiūnas parašė
atsiminimų knygą “Pakelti kumščiai”, kurią iš
leido Valstybės grožinės literatūros leidykla Vil
niuje. Su grožine literatūra ji neturi nieko bend
ro. Tai su kuo? Svambiausia jos reikšmė — atvi
ras komunistų prisipažinimas, kas nepriklauso
mos Lietuvos laikais knisosi po valstybės pama
tais. Tik pažiūrėkime.
VI. Vildžiūnas su surusėjusiais tėvais 1919 m.
grįžo į nepriklausomą Lietuvą iš Rusijos, kame
gyveno nuo 1892 metų (14 psl.)
Šiuose atsiminimuose VI. Vildžiūnas duoda
savo paties, kaip lietuvių tautos išgamos, pa
veikslą ir ryškiomis spalvomis aprašo komunistų
penktosios kolonos veiklą. Jis kaip tik ir vado
vavo tai penktai kolonai nepriklausomoje Lietu
voje.
Autorius knygoje pasisako, kad 1927 m. įsto
jo į rusų komunistų partiją (71 p.). 1930 m." pa
šauktas atitarnavo Lietuvos kariuomenėje. At
likęs prievolę tuojau slaptai, be valdžios leidimo,
nuvyko į Maskvą ir ten baigė “universitetą” vesti
Lietuvoje penktą koloną. Baigęs “studijas” grįžo
į Lietuvą. Maskvoje, prisipažįsta, gyvenęs ba
daudamas: valgęs ledus, kokiu Lietuvoje nebu
vę (157).
Toliau jis ima pasakoti savo veiklą ir mini
daug asmenų, gyvenusių Lietuvoje ir norėjusių
įvesti rusiškąjį imperialistinį komunizmą Lietu
voje. Jie stengėsi Lietuvą sprogdinti iš vidaus.
Jie beveik visi svetimi Lietuvai. Štai jų eilė —
kas jie tokie, tesprendžia patys skaitytojai.
Amosovas, Dametjanas. Salako apylinkėse
gerai veikė ir komjaunimo organizacija, kuriai
vadovavo... Dametjanas Amosovas, protingas,
sąžiningas, visa širdimi komunizmo idėjoms at
sidėjęs vaikinas...” (190)
Bermanas, Abramas. “Tai buvo LKP Anykš
čių parajonės komiteto sekretorius Abramas
Bermanas”. (57)
Chachlovas. “... revoliucingai nusiteikęs jau
nimas: broliai Vasilijus ir Kornejus Korčenkos,
Arulienė, Chachlovas ir kiti.” (192)
Dembo. “Tuo metu ir susipažinau su Dembo,
kuris dirbo Kauno partinėje organizacijoje”.
(169)
Devetnikovas Jokūbas. “Atsišaukimai, kuriuos
gavau iš Ukmetrgės miesto partinės organizacijos
pasiuntinio Jokūbo Devetnikovo.” (94)
Dudnikaitė, Ch., “dirbusi bibliotekoje, turėjo
galimybių platinti marksistinę literatūrą”. (196)
Jofaitė, Cipė. “Tai buvo partijos Anykščių
parajonės komiteto narė Cipė Jofaitė.” (73)
“... Cipė Jofaitė ir kitos moterys komunistės, su
imtos...” (217)
Laferių broliai. "... buvo brolių Laferių skar
dos gaminių dirbtuvėlė. ...slaptų pasimatymų vie
ta, pogrindinė spaustuvė.” (57)
Laferis, Zelikas. “...Zeliką Laferį... mane ir
dar keletą komunistų...” (244)
Levitas, Notelis. "... Komiteto nariai Roza
Šmitaitė, Notelis Levitas ir dar dvidešimt kom
jaunuolių.” (196)
Mauša (vienas vardas), kromelninkas. “Mauša
sustojo prie tankesnių krūmokšnių, apsidairė,
nusiėmė maiša ir, pasirausęs jame, ištraukė po
pierių ryšulį.” — O dabar štai imk “Tiesą”, ke
letą atsišaukimų, pats paskaityk ir patikimesniems draugams duok.” (30 iir 34)
Piketkinaitė, Klava, “...kuri turėjo rūpintis
komjaunimo organizacijos reikalais.” (171)
Reznikovičius, M. “Ypač daug komjaunuo
liams padėjo 7-sios mokyklos mokytojas M.
Reznikovičius.” (196)
Šikailovas, Liferijus. "... aplankiau Kemionių,
Polivarko, Skeldų, Salako ir kitas kuopeles, su
sipažinau su puikiais, atsidavusiais komunistais
Liferijum Šikailovu, Fiodoru Nosrevu, Petru
Matušovu, Natalija Samochvalova, Zelcmanu,
Leontjevu itr daugeliu kitų.” (189)

Ševachaitė, Chana. “Chana, Cipė Jofaitė ir ki
tos moterys komunistės, suimtos...” (217)
Ševachaitė Liuba. "... Mauša mane supažin
dino su komjaunimo parajonės komiteto sekre
tore Liuba Ševachaitė.” (38)
Traubas, Abelis, “...išrinktas naujas komitetas,
kurį sudarė komunistai Meilachas Šėlas, Abelis
Traubas...” T74‘
Didysis lietuvių kalbos žodynas aiškina, kad
“penkta kolona išdavikai, naudojami kitos vals
tybės užnugaryje šnipinėjimo, diversijos, kenki
mo tikslams” (VI tomas, 313 psl., Vilnius, 1962
m.)
R. M.
DIALOGAS

(Iš sovietinės lietuvių spaudos)
L. Šepetys (naujasis okupuotos Lietuvos vad.
kultūros ministras, keletos pamfletų apie meną
autorius): — “Jauni kūrybiniai darbuotojai dar
kartais pasiklysta tarp fakto ir gyvenimo tiesos.
Jau laikas sugebėti atskirti, kas mūsų kultūri
niame, literatūriniame gyvenime tikrai sava^j
vertinga, iir kas svetima.”.
fl
Prof. J. Kubilius: “Mes, vyresnieji draugai,
vai, neturime teisės reikalauti, kad jaunieji žmo
nės būtų tokie pat, kokiais mes jų amžiuje bu
vome, mėgtų tas pačias knygas, tą pačią muziką,
tuos pačius rūbus. Jaunimas viskam labai jaut
rus ir nepakantus negerovėms, ir nėra bloga, jei
jaunuolis kritikuoja negeroves, norėdamas, kad
jos būtų pašalintos. Blogiau, kai susiduriame su
miesčioniškais kritikomanais. Vis dar pasitaiko
jaunuolių, kurie netiki, kad jų aktyvi veikla gali
padėti pašalinti blogį. Iš čia išplaukia itr kaikurių
jaunuolių pasyvumas.”
PARTIJOS BALSAS:

..(Reikia) “...mobilizuoti visas mūsų jėgas bet
kokioms buržuazinės ideologijos atakoms ir di
versijoms atremti, kalbama neseniai Įvykusio
TSKP CK Plenumo nutarime. Tam nutarimui
vieningai pritaria visi komunistai, kiekvienas pa
žangus žmogus, blaiviai vertinąs šiandienini pa
saulio jėgų susiskirstymą, jaučiąs nenumaldomą
dviejų skirtingų socialinių sistemų, dviejų prie
šiškų ideologijų kovą. Neįsijungti j šią kovą ne
įmanoma...
...suskamba Gorkio žodžiai: “Su kuo jūs, kultū
ros meistrai?’’ Šį alternatyvų klausimą kiekvie
nam sąžiningam pasaulio menininkui padeda iš
spęsti teisingai suprasta istorijos eiga, komuniz
mo idėjų taurumas.... Tarybiniai rašytojai, meni
ninkai, mūsų kultūros veikėjai pagrįstai didžiuo
jasi, kad jų dvasinę kūrybą ir veiklą Komunistų
partija vertina kaip svarbų aktyvų ginklą įnir
tingoje ideologijų kovoje, padedantį kovot«^|
masėms suvokti isterinės dvikovos esmę...”®

(Literatūra ir menas”, 1968, bal. 30, nr. 15)

TEATRO FESTIVALIS
Atkelta iš 4 psl.
ta premija, c)geriausia aktorė ir jai paskirta
premija. Antroms ir trečioms vietoms išduoti
garbės atžymėjimai — be piniginių dovanų.
Premijos paskatins teatrus daugiau dirbti, o
pavienius aktorius — tobulėti, ir tokiu būdu
į Teatro festivalį suvažiuos visi gerai ir me
niškai pasiruošę. LB Tarybos uždavinys bū
tų sudaryti atitinkamas komisijas čia nuro
dytai atrankai pravesti.
5 Paskutinę Teatro festivalio dieną, sek
madienį, po paskutinio vaidinimo, galėtų bū
ti surengtas iškilmingas metų uždarymo ban
ketas, kurio metu 4 punkte minėtos premijos
galėtų būti įteiktos. Tokiam banketui pra
vesti turėtų būti sudarytas specialus komite
tas iš Chicagoje gyvenančių žmonių.
LIETUVIŲ DIENOS, 1968, BALANDIS

A. KUPREVIČIAUS PIANO KONCERTAS
Daugumos mūsų dienos slenka
gardų pyragą savo darbu užsi
pelnant ir poilsį praleidžiant prie
televizijos šešėlių. Retai kada tu
rime progos pasiklausyti geros
muzikos, o jau labai nedaug kar
tų — savų solistų, muzikų... Ir
kokia saujelė jų beliko...
Vieno iš jų — Andriaus Kupre
vičiaus, pianisto, koncertas ką tik
įvyko Bostono kultūrinių paren
gimų centre — Jordan Hall. Kon
certą suruošė Baltijos Draugija,
kuri jau 12 metų dirba tą patį
nuostolingą, bet didžiai kultūrin
gą darbą.
^feVndrius Kuprevičius visą savo
W^venima skambino pianinu ir
neįsivaizduoju jį dirbant kurį ki
tą darbą. Kilęs iš muzikalios šei
mos — jo motina buvo pianistė
(ir jo pirmoji mokytoja), — And
rius yra mūsų nepriklausomybės
laikotarpio užaugintas ir mūsų
profesorių išmokslintas, o labiau
siai prof. Ružickio, kurio skambi
nimo savybes ir šiandieną galime
atpažinti. Karo sūkurių ir audrų
nublokštas, Andrius Kuprevičius
mokėsi ir Vokietijoje, bet tai bu
vo tik pablizginimo darbas. Savo
reikšmingiausius mokslo metus
jis praleido Lietuvoje, vėliau tik
brandindamas talentą ir techni
ką, ieškodamas savęs ir savo iš
raiškos bei charakterio.
Išblokšti iš tėvynės, kaip pa
prastieji, taip ir menininkai liko
me niekas. Nelengva buvo įrody
ti kas tu esi ir ko vertas. Pasa
kojama, kad kartą Vokietijoje
karo metu Kuprevičius norėjęs
gauti kažkokį leidimą, bet nie
kaip negalėjęs prieiti prie jam
reikiamo asmens. Kelias dienas
jis taip bandęs prisiartinti prie
didžiūno, bet veltui. Kartą lau
pomajame jis pastebėjęs forte^oną — atsisėdęs ir ėmęs juo
skambinti. Tuojau atsiradęs bū
rys klausytojų... Įspūdis buvęs
neišpa'sakytas: aplinkui karo
griuvėsiai, o čia kažkas ne
žemiško... Reikiamą leidimą jis
gavo be didelio vargo... Bet tai
buvo galima tik tokioje šalyje,
kurioje muzika įeina į bendro la
vinimosi sistemą, ir kur tiek ke
pėjas, tiek ir mėsininkas skiria
Bramsą nuo Mocarto ir jais di
džiuojasi...
Karui pasibaigus Andrius Kup
revičius koncertavo lietuviams ir
kitataučiams. Vėliau likimas jį
buvo nunešęs į Argentiną, iš ku
rios jis atvyko į JAV ir įsikūrė
Clevelando muzikos mokykloje,
kurioje jis yra vyresniuoju profe
sorium.
Mokytojo darbu pelnydamasis
kasdieninę duoną, Andrius Kup
revičius koncertuoja tik retomis
LIETUVIŲ DIENOS, 1968, BALANDIS

progomis. Tikiuos, atspėsiu, kad
jo svajonė bus buvusi gyventi ir
būti nuolatiniu koncertantu, bet
toks yra gyvenimo likimas, ir
nuo jo niekas nepabėga.

Bostone įvykęs Andriaus Kup
revičiaus koncertas (š. m. ba
landžio 27 d.) sutraukė gal kiek
daugiau klausytojų, kaip Balti
jos koncertai paprastai sutraukia,
bet Bostono “kultūringoji” lietu
vių visuomenė gausiau atsilanko
į menkaverčius ir pramoginius
koncertus, kaip į rimtus ir su ge
ra programa. Tai yra liūdnas, bet
toksai jau mūsų gyvenimo reiš
kinys.
Andrius Kuprevičius sudarė
programą iš trijų kompozitorių
kūrinių: Švedo, Prokofjevo ir Šo
peno. Savo tautai jis visuomet
atiduoda douklę, paskambinda
mas savų kompozitorių.
Jonas Švedas yra gimęs Lietu
voje, pradėjęs mokytis muzikos
ir kompozicijos Vokietijoje, o
baiė Chicagoje. Vėliau dėstė
Clevelando muzikos mokykloje.
Anksčiau šio kompozitoriaus vei
kalų nesu girdėjusi, todėl ir jį
nagrinėti yra sunku. A. Kuprevi
čius paskambino Švedo Du pre
liudus, komponuotus 1960 me
tais. Tai malonus klausytis daly
kas; jis prasideda liaudies cha
rakterio melodija, kuri išsivysto
į originalų veikalą. Nors harmo
nija yra moderni, bet dėl jos sub
ordinacijos melodijai, veikalas
nesudaro kraštutinio moderniz
mo įspūdžio.
Prokofjevo buvo atlikta Sonata
Nr. 8, op. 84. Prokofiev yra rusų
kompozitorius, gimęs ir mokslus
ėjęs prieš I pas. karą Rusijoje;
laike revoliucijos buvo pasitrau
kęs į Vakarus, kurį laiką gyveno
Amerikoje ir 1932 metais vėl grį
žo į Rusiją. Tai didelio garso
kompozitorius, pripažintas viso
pasaulio. Rusijoje vienu laikotar
piu jis buvo papeiktas, kad rašąs
“kapitalistinėje dvasioje” ir tu
rėjo atgailauti.
Andriaus Kuprevičiaus atlikta
sonata pasižymi gaivalinga jėga,
sakytume, kažkokia kova prieš
visatą, nerimu ir veržimusi. Ro
dos, visata griūna, o mažas žmo
gelis stengiasi išlikti. Ši sonata
reikalauja milžiniškos atlikėjo
technikos; A. Kuprevičius ją tu
rėjo. Kuprevičiaus technika yra
nuostabi: tai nėra vien mechaniš pirštų judesys, bet kiekvienas
tonas veržiasi iš širdies gilumos,
kiekvienas tonas kalba. Besiklau
sant, rodosi, kad Prokofjevas šį
vaikalą būtų parašęs Andriui
Kuprevičiui. Visas emocinis tu
rinys buvo puikiai išjaustas ir
išsakytas; visas modernumas at-

Pianistas A. Kuprevičius su žmona 1958 metais, dalyvavęs Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Seime kamerinės muzikos programoje.
(Skambino
Budriūno , Čiurlionio, Gaidelio ir Jakubėno kūrinius.)

Concert pianist Andrius Kuprevičius and Mrs. Kuprevičius (1958).

rodė mūsų sielos padarinys ir jos
kalba, mūsų paklydusios, sumišusios sielos, kuri nebežino nei
kur eina, nei ko ieško...
Šopenas (Chopin) — prancū
ziškas lenkas, nors muzikos isto
rijoje jis figūruoja kaip lenkas
kompozitorius, bet nemažai turi
prancūziško kraujo ; ilgai gyve
nęs Prancūzijoje, ten ir mirė
džiova. Jo muzikos genijus yra
labai savotiškas: jis lenkišką
mazurką, krakioviaką ir kitus šo
kius įpynė į savo kūrybą ir juos
padarė žinomus visam pasauliui.
Andrius Kuprevičius atliko keturius Scherzo — Nr. 4, Nr. 2,
Nr. 3 h- Nr. 1. Jeigu Prokofjevas
atrodė rašęs Andriui Kuprevičiui,
tai Šopenas skambėjo taip, lyg
paties Kuprevičiaus rašytas. Gi
tuose tonuose kalbėjo patsai pia
nistas: kiek ten buvo skundo, de
javimo, nusivylimo, melancholi
jos, neįvykusių svajonių ir pra
rastos vilties. Švelniai ir dainuo
jančiai skambėjo piano vietos ir
su didžiule jėga veržėsi ir plėšėsi
forte. Andrius Kuprevičius paga
vo Šopeno charakterį: supančio
to kovotojo už savo tautos skriau
das, pilno ambicijos ir svajonių
genijaus, kuris vis norėjo būti

geresnis ir didesnis. Girdėjau ka
daise pianistus skambinnt Šope
ną su elegancija; bet dabar iš
girdau jį skambinant su maištin
ga jėga, ir man daug geriau jis
patiko. Šopenas reikalauja tech
nikos: ir Andrius Kuprevičius ją
davė — tokią didelę, tokią bliz
gančią ir pilną elegancijos. Ša
lia didelės technikos A. Kupre
vičius turi labai gražų lyrinį to
ną. Jo užgavimo viršūnėlės skam
ba dainuojančiai, kaip pasakoje.
Jo technika yra lygi ir spalvinga.
Susirinkę buvo taip paveikti jo
koncerto, kad nenorėjo skirstytis.
Jie ilgai plojo, išprašydami dar
porą dalykų bisui: Debussy Pre
liudą ir Šopeno Impromptu.
Šitas koncertas paliko ilgai
neišdylantį įspūdį Bostono visuo
menei. Gaila, kad tokį pianistą
turėdami, retai tegalime jį išgirs
ti. O norėtųsi jo menu dažniau
pagyventi. Jis kelia žmogaus
dvasią; jis turtina mūsų pergyve
nimus. Andrius Kuprevičius yra
mūsų pažiba ir pasididžiavimas.

Elena Vasyliūniene
Z

JURGIS JANKUS

Žingsnis i vyrus
(Fragmentas iš “Baltojo zuikio”)

□
□

□
Tą rudenį per pačias Šilines Juozui suėjo
septyniolika metų. Anais laikais pagal amžių
tebuvo tik geras pusbernis, bet augumu ir
darbu galėjo lygintis su bet kuriuo kaimo
vyru. Per bulviakasį dvipūrinius bulvių mai
šus pasiūbuodamas kaip nieką metė į ratus
net švilpauti nesustodamas. Motina žiūrėjo,
žiūrėjo ir nebeiškentė:
— Vaikuti, trūkį įsivarysi, ir kas iš to bus.
Gera, kad Dievas užaugino sveiką ir stiprų,
bet kam savo stiprumu žmonėms akis ba
dyti?
— Kad šiemet bulvės lengvos. Tur būt, tuš
čiavidurės, — juokėsi sūnus ir vėl įmetė mai
šą net pasišokėdamas. — Matai, kokios leng
vos, kaip aguonų galvos.
Motina nieko nebesakė, tik tyliai galvą
pakraipė. Toks jau buvo jos paprotys, pasa
kė sykį taip, kad girdėtų, ir palieka. Tą pačią
tvarką paliko ir šį kartą, nors erzinanti sū
naus pastaba nubėgo taip, lyg motinai pa
garba būtų sumažėjusi, bet tą jausmą lygino
pasididžiavimas, kad vaikas išaugo į vyrus
taip lengvai, beveik nepastebėtai. Tėvas pa
silenkęs ant išartos bulvių vagos žvilgčiojo
į vieną ir į kitą pasitenkinimo nušvietu vei
du. Motina tą irgi pastebėjo ir nebeiškentusi
pridėjo:
— Ogi žinokitės. Man nuo to rankų ne
R

skaudės, bet galima būtų protingiau.
Kai vėliau abu su tėvu nešė maišus į ka
marą ir burbino bulves į aruodą, Juozas,
nužiūrėjęs, kad motinos nėra arti, nutraukė
kitą kalbą ir pasakė:
— Ar mama tikrai ant manęs užpyko?
— Už ką? — dėdamasis nežinąs apie ką
eina kalba, atsiliepė tėvas.
— Už bulves. Kad vienas į vežimą maišus
mečiau.
Ir greitai pridėjo:
— Alan tikrai nebuvo sunku.
— Pykti, ko ji pyks, tik gal norėjo pasakyti,
kad nereikia jėgų rodyti, kai nereikia.
— O, tėte! Jei neišmėginsi, kai nereikia,
ką galėsi žinoti, kiek gali, kai reikės.
— Kai reikės, tai ir sužinosi, — nutęsė tė
vas, bet tuoj susigriebė, kad, iš tikrųjų, vi
siškai ne tą norėjo sakyti, todėl, nelaukda
mas, kol sūnus atsikirs ir prasidės tuščias
ginčas, greitai pakeitė ir toną ir kalbą.
— Aš nesakau, kad nereikia žinoti, ką gali.
Tik motinai rūpi, kad įsismaginęs savo jėgos
neprašoktum. Kaip anais metais Jūras. Vy
ras. buvo — paieškoti. Niekas jam nebuvo per
sunku. Kartu gi augom, tai pats viską ma
čiau. Atsimenu, tą pavasarį vežėm bažnyčiai
statyti mišką. Vasarą rąstus pasikrauti į ra
tus, tai ne žiemą. Užtat pasidėdavom vienas
kitam, o Jūras tik juokiasi iš mūsų, skysta
blauzdžių. Jis net ima, kur storesnį, ir pa
sikrauna pats vienas kaip nieką. Tą dieną,
atsimenu, sustojo prie storulio kamieno. Ket
vertui vyrų su dalbomis būtų darbo, o jis
ima vienas glėbiais. Siūlomės padėti, bet jis
kur tau! Sako: “Savo mažiukam padėkite.”
Paėmė vieną galą glėbin, išraudo, kaip vė
žys, bet per rungą perkėlė ir nuleido ant
skersplaučio be jokio trinktelėjimo. “Tur būt,
velniui dūšią užrašei, kad tau padėtų sunku
mus kilnoti”, — pasakė Pupos bernas, pats
nemenkas vyras, bet stiprus daugiau kalba,
negu raumenim. “Kam dūšią, tavo liežuvį,
va, užstačiau ir to užteko”, smagiai atsikirto
Jūras, porą kartų atsikvėpė ir griebė glėbin
kitą rąsto galą. Pasikėlė ligi krūtinės, trūko
dar gal per plaštaką kad perkeltų per rungo
viršų, bet rąstas sustojo, lyg būtų į ką at
sirėmęs. Juro veidas iš karto paraudo, kaip
visada ką sunkiai keliant, paskum pradėjo
mėlti, net pajuodo, ir rąstas ėmė slinkti že
myn. Krisdamas, žinoma, būtų ne tik veži
mą aplaužęs, bet gal ir patį Jūrą po savim
pasiglemžęs. Gerai, kad visas būrys sustoję
žiopsojom, tai tuoj pagavom rąstą ir glėbiais
įvertėm į ratus, O Jūras pasiliko stovėti, kaip
įkaltas. Po valandėlės nuėjęs prisėdo ant ar
timiausio kelmo, o paskum nuslinko į sama
nas ir išsitiesė aukštielninkas. Pats nepasijutau, kaip mečiau Pupos bernui: “Tai tau ir
velnias.” Tas norėjo ką atkirsti, bet pažiūrė
jo į mane ir nukando žodį, nespėjusį nulėkti
nuo liežuvio. Priėjau prie Juro. Dabar jis
buvo išbalęs ir kakta rasojo prakaitu. “Kas
nors trūko?”, paklausiau. “Gal ne”, atsakė.
“Tik taip pasiutusiai nudiegė.” “Žinai, sustumsim savo ratus, primesim eglišakių ir
parvešim namo,” pasiūliau. Bet jis nusišyp
sojo. “Dėl durno dieglio?” pasakė. “Verčiau
eikite patys krautis, o paskum pažiūrėsim.”
Ales nuėjom krauti, o jis, dar pagulėjęs, at
sikėlė, susitvarkė vežimą ir išvažiavo, bet iš
sikrauti nebegalėjo. Tais metais ir dirbti ne
be ką begalėjo. Nuo to laiko ir toks susikreipęs pasidarė. Nugaroj kaulas kažin koks, sa
ko, lūžo. Matai, ar buvo verta. Kad iš reikalo,
o dabar. Paskum ir pats tą patį kartojo. Sa

kė: “Durnas buvau, ir tiek. Gerai, kad ne
galėjau pasaulio glėbiu apglėbti, o tai ir tą
būčiau norėjęs pats vienas pakelti.”
Kieme pasigirdo motinos žingsniai, ir juo
du pritilo, bet Juozas galvojo, kokio storumo
rąstą jis pats dabar galėtų pakelti, ir kiek
galės pakelti, kai išeis į vyrus. Tuo tarpu, ką
bedirbdamas vis mėgino daugiau užgriebti,
daugiau pakelti, sunkumą iš vienos rankos
permesti į kitą, ir nuo viso to darėsi ne sun
kiau, bet, atrodė, viskas lengvėjo. Kartais
jautėsi, kad trobos kampą paėmęs galėtų pa
kelti, ir nė joks kaulas nesuskaustų.

Kūlimo talkos traukė į galą. Prieš pat Vi
sus Šventus Mykolas persivežė arpą. Visam
kaime buvo nematytas daiktas. Nebereikia
valandų valandas sėdėti prie klojimo kampe
supiltos kūlimo krūvos ir siausti vėtykle pus
ratį atdarų durų link, kad sunkūs grūdai nu
riedėtų ligi pavartės, viduriniai kristų kiek
arčiau, o pelai ir dulkės čia pat po nosim^h
ant nosies, ir į burną ligi pat plaučių dug^P
Dabar sietuve tik verti kūlinį į gerklę, tik
suki rankeną, arpas tik taku, taku, ta taku,
laku taku, ta taku, naujas negirdėtas garsas
tik eina nuo vieno galo kaimo ligi kito, o iš
arpo užpakalio tik byra pirmalakai, per ausį
pasturlakai, pelai debesiu dumia ko ne pačion pelūdėn: tik paimk keturšakę ir subaik
versti.
Pritemus arpo talakavimas sušaukė beveik
visą kaimo vyriją. Kai kurios net ir moterys
atbėgo nors iš prieklojimio pasižiūrėti, kaip
ta nematyta vėtyklė vėto. Kiekvienas norėjo
pasukti, kiekvienas sėmė po saują grūdų iš
vienos krūvos, paskum iš kitos ir lygino, kaip
gerai atskirti. Kiti griebsi semti į maišus ar
pelus pelūdėn stumti. Vieni sakė, kad skiria
geriau negu vėtant, kiti ginčijo, nenorėdami
leisti mašinpalaikei įlenkti seniai įprastą ir
išmėgintą darbo būdą, bet nė vienas nega
lėjo paneigti, kad mašina dirba daug grei
čiau.
Seniam besiginčijant, jaunieji įprastu būduėmė mėginti jėgas. Kas nepakilėtas užsi
mes rugių puspurę, kas pūrą, kas pusantro,
kas abiem rankom pasiūbavęs, kas nesiūba
vęs, iš karto.
Juozas ilgai stovėjo į arpo kampą atsirė
męs ir sekė žaidimą. Pusberniai mėgino pus
purę, bet ir toji ne vieną aukštielninką pertraukė, vyrai ėmė po pūrą. Daugelis pa^B
bavę ušsimetė, kiti nė to negalėjo, kele^
pamėgino pusantro, pakilojo, pasiūbavo ir
vėl padėjo. “Juro reikia,” kažin kuris iš se
nųjų pastebėjo, ir tie žodžiai, lyg stipri ran
ka, stumte pastūmė Juozą nuo arpo. Jis ne
drąsiai priėjo prie pusantrapūrio, abiem ran
kom pakėlęs pakilnojo ir vėl pastatė.
— Nuo puspurės, nuo puspurės pradėk!
Kaip ir visi pusberniai, — šuktelėjo Didžpetrių Amerikas, garsiai nusijuokė ir plačiai at
mesdamas ranka ilgais pirštais palygino ru
dus ūsus.
Juozas kelis akimirksnius pastovėjo, ne
mirkčiodamas pažiūrėjo Amerikui į akis, pa
silenkė, atvirą maišo galą stipriau susuko,
viena ranka suėmė palei pat grūdus, kilste
lėjo aukštyn, pasisuko pusračiu ir užsimetė
maišą ant peties. Liemuo kiek susvyravo,
bet kojos iš vietos nepajudėjo, kaip stovėjo
plačiai įremtos į klojimo aslą, taip ir pasiliko.
Visi sutiko tą su nuostaba, kiti net su
džiaugsmu, tik Amerikas pakrapštė tarpdantį šiaudeliu, garsiai ir toli nusispiovė ir pa
sakė:
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— Tai, matote, vyrai. Greitai nebebus kam
paraisčiuose varles pagaliais daužyti.
Keli balsai susijuokė, tik Juozas tebesto
vėjo kaip Įkaltas, tebelaikė maišą ant peties
ir nustebusiomis akimis žiūrėjo i Ameriką.
Paskum iš lengva ėmė maišą leisti žemyn,
nenumetė, bet statyte pastatė ant žemės ir
visiškai nelauktai atkirto:
— O, dėde, ką veiksi?
Pusberniai ir vaikigaliai pakraščiais ėmė
kikenti. Ameriko šviesus, kiek šlakuotas vei
das nusiplieskė raudoniu, lyg staigaus gaisro
apšviestas.
— Ana, žiūrėkit. Jau varliai pradės vyrams
akis draskyti! — pasakė kiek pro nosį, bet
taip garsiai, kad visi girdėtų, žengė porą
žingsnių priekin, tekštelėjo pirma plaštaka
per vieną žandą, paskum atgalia ranka per
kitą. Ne muštinai, bet taip sau — tekšt, tekšt,
tik kad pažemintų ir prie paskutinio tekšte
lėjimo dar pridėjo:
— Še, snargliau. Dabar žinosi, kur tavo
Keta tebėra. Užpečky! Prie karvių uodegos!
" Pasakęs atsisuko į Juozo tėvą, kuris stovė
jo prie peludės, lyg pasiruošęs šokti užstoti
vaiką. Amerikas turėjo ir jam ką pasakyti.
— O tu... — pradėjo, bet tiek ir tepasakė,
nes Juozas tuo tarpu viena ranka pagavo
jį už apykaklės, antrąja už kelnių sėdynės,
pakėlė vyrą nuo žemės, nė suspurdėti nespė
jusi, apsuko apie save ir kaip didelį katiną
paleido tiesiai ant jaujos, kur buvo suverstos
žirniu virkščios.
Metimas buvo toks smagus, kad Ameri
kas net neūktelėjęs šlumštelėjo į virkščias ir
dingo.
Valandėlę vyrai stovėjo apstulbę, bet jau
nieji tuoj pradėjo kikenti, paskum ir vyres
niųjų veiduose atsirado šypsenos, o Mykolas
jas pavertė nenutrūkstamu juoku, kai akimis
ieškodamas Ameriko užpostringavo:
— Tai, broliukai, pirmą tokį vikrų matau.
Tik suplasnojo skvernais ir ant jaujos. Tai
man bent Amerikas.
Kurį laiką virkščiose buvo visiškai tylu,
paskum pasigirdo šnarėjimas ir ant jaujos
krašto pasirodė Ameriko galva.
— Paduokit kopėčias, — pasakė.
— Ar tai aukštyn lengviau, negu žemyn?
— atsiliepė kažin kuris iš jaunesnių, bet juo
ko nebesukėlė.
Mykolas padavė kopėčias, ir Amerikas iš
iengvo, dar tebevirpančiomis kojomis ėmė
■pti žemyn.
Juozas tebestovėjo toje pačioje vietoje. Tė
vas paėjo kiek artyn, numetė šakę pelūdėn
ir susinėrė rankas ant krūtinės. Visi juto, kad
juokais pradėtas reikalas gali baigtis nebe
gerai. Mykolas atsistojo tarp Juozo ir kopė
čių, kad reikale galėtų Įšokti į tarpą. Jis bu
vo tikras, kad nei Juozas, nei tėvas peštynių
nepradės, bet negalėjo atspėti, kaip Įžeidimą
pakels Amerikas. Tas nulipo, dulkinas ir pa
balęs, atsisuko nuo kopėčių Į klojimą, per
metė akimis vyrų veidus, lyg ieškodamas
pritarimo ar pagalbos, bet tie arba tik šyp
sojosi arba stengėsi visiškai nežiūrėti Į akis.
Tada garsiai nusispiovė ir išėjo pro duris,
bet užpakaly paliko nuotaiką, kaip vidurva
sari prieš audros debesį.

LIETŪKIU POEZig^I
šiame ir kitame puslapyje spausdiname poezi
jos keletos autorių, kurie nepateko į “Lietuvių
poezijos” antologijų, ką tik dabar išleistų oku
puotoje Lietuvoje. Tai yra tarsi antologijos pa
pildymai. Neturėdami po ranka reikalingų šalti
nių — anuo metu išleistų knygų ar žurnalų, deja,
ne visus Ben. Babrausiko recenzijoj minimus
praleistuosius galime skaitytojui pristatyti.
Kai kurie čia spausdinamų autorių savu laiku
yra žymiai reiškęsis mūsų literatūroje ir turėję
nemažos įtakos jos augimui bei formavimuisi.
Daugiau — kitame numeryje. (Kas iš skaity
tojų turi šaltinių, iš kurių būtų galima parinkti
Prano Morkaus, Jul. Lendrės-Cavickio, Prano
Kasparaičio, prano morkūno, Al. Dičpetrio eilių,
prašome pranešti redakcijai. Būsime dėkingi.)

ENRIKAS BUDRIUS (1783-1852)
PAVASARIS
Sniego drobė sutirpsi, skreistė natūros deng
Žemės rūbą žaliai; tūkstančių tūkstančiai
Gaun gyvybę iš naujo,
Saulės spindulius gerdami.

Medžiai vėl atsigij, pupelės sprogst linksmai,
Atver vaisių duris, žiedą gimdydamos;
Iš krūtelių natūros
Pasisotin kiek gyvastis.
Pempės bluzgin sparnus, džiaugias pavasaris,
Vyturėlių balsai skambin be paliovos,
Gulbės traukia per orą,
Tėvą aukštąjį girdamos.

ŽALIA RŪTA
(Kun. A. Sabaliauskas, 1873-1951)
SIAURĖS EGLUTĖ
Kur mačiau tave, eglute,
Kur tu sveikinai mane,
Sulingavus galvytėle,
Sumojavus šakute?
Ak! Tai buvo jau seniai,
Siaurės buvo tai krašte:
Uolose šaknis suleidę,
Siaurio supamos žiauriai.

Ilmarinas tave matė,
Apgiedojo Vainemoinas,
Po uolyną vaikštinėję,
Sampo ieškoję brangaus.
Gal dėl to džiaugiesi tujai,
Plaka tau širdis karštai, —
Tau aš priminiau tėvynę,
Savo šiaurę pajutai.

Būk sveika, sveika, eglute,
Ak, ir man dienas meni,
Kas praėję nebegrįžta,
Bet jų pėdos neišdils.

Palanga, 1932.II.8.
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JUOZAS ALBINAS HERBAČIAUSKAS
(1876 - 1944)
RADIJO PASIKALBĖJIMAS SU TĖVYNE

Kuku, Mamyte, kuku!
Kuku, Sūnyti, kuku!
Aš tave myliu!
Aš klausau ir tyliu!
Aš baisiai nuilsau!
Man taip gėda, Motinėle,
taip gėda, Lelijėle,
kad tave kipšai apsėdo,
Tavo kūną skaniai ėda,
pinigėlius daro,
širdį šalin varo!..
Dėl kekšių sijonų,
dėl baisių svajonių
Tavo garbės sūnūs
karstuos slepia kūnus!..
— Kentėk, Sūneli, tylėk!
Dar nelaikąs mirti, užsiturėk!
— Kuku, Mamele, kuku!
— Kuku, Sūneli, kuku!
— Man taip sunku, Motinėle,
taip sunku, Lelijėle,
kad mūs dvasia balon smunka,
kad tik varlės baloj tunka!...
Kodėl vardan Tavo vardo
Tavo širdies darbą ardo?..
Ei! aš nenoriu mirti!
Aš sukursiu velnio pirtį!..
— Kentėk, Sūneli, tylėk!
Dar nelaikąs mirti, užsiturėk!
— Kuku, Mamyte, kuku!
— Kuku, Sūnyti, kuku!
— Ei! aš nemirsiu, Motinėle,
aš nemirsiu, Lelijėle!
Geriau jonvaikiu virsiu,
daug galvelių aš nukirsiu,
valkatų aš nemaitinsiu
mano giesmės skausmu—jausmu,
visus juos išnaikinsiu
mano širdies jausmu—griausmu!..
— Mirsi, Sūneli, mirsi,
piktu žmogum nevirsi!
Kapuose mano širdelė!
Suprasi mane karstely!
Užgesinsi žvakeles-------gyveninio akeles —
būsi ir tapsi sėkla,
pasaulio akyse šmėkla!..
Rudens raudoj būsi pasėtas,
Žiemos psalmėj užkerėtas,
Pavasario himne išperėtas,
Vasaros giesmė — džiaugsme išauklėtas!
Kapuose mane pažinsi —
Aušrinėj atsigaivinsi!..
— Kuku, Mamyte, kuku!
— Kuku, Sūnyti, kuku!
—
—
—
—
—
—
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BRONYS RAILA

(Buvęs Keturių vėjų ir Trečio Fronto narys;
1931 m. išleidęs eilių irinkinį “Barbaras rėkia”.)

(Juozas Papečkys, g. 1890; 1940 m. išvežtas
į Sibirą; likimas nežinomas)

PAVASARIO AVINAS

MANO RŪMAI

Ei bernai! Berkit grūdą dirvon pilnom saujom,
Ryt oras bus žavintis.
Ant skardžio iškildamas bliauja
Pavasario avinas.

Mano rūmai aušra vainikuoti,
Saule spindi jų vaiskūs kuorai,
Laumės juostos skaista apdanguoti,
Po jais žėri žvaigždynų kaurai...

Meskit skrandas, —
Te srovena nuo sąnarių prakaitas kandantis.
Į debesį avinas ragą galanda,
Kaip plieno noragą,
Pavasario žemėn Įsmenganti.

Mano rūmuos pavasaris žydi,
Tryška versmės gyvybės vandens,
Grožė - laimė ten visa ką lydi,
Ir nebėr ten mirties, nei rudens...

Dirbkit, gyventojai!
Sėkite bulves, avižas, griežčius...
Kad ateičiai gyvi gyventume —
Reik maisto ir kaimui, ir miestui.

Mano rūmuosna vienas tik kelias...
Ji tik dvasios sugautas menu...
Juo, gyvenimo ūžme atšalęs,
Pasiilgęs ir kęsdams, einu...

Juk žmogui ir bepročiui gyvuliui
Reik parūpinti duonos ir pašaro,
Tad —
Energiškai kūną susyvinkit
Naujai gamybai naujo pavasario!

PIRMOJI ŽIBUTĖ

Aplamai pasakytina:
Jūs vieni kultivuojate dirvą.
Broliai!
Vieną pavasario rytą — surikit
Skambančiom gerklinėm virvėm:
— Pasauli, bulvėm penimas!
Tau švinta
Naujas, nuostabus gyvenimas...

(Danutė Mickaitė, dabar Mitkienė; gyvena JAV)
DŽIAUGSMAS NEPRAŽYDĘS

BORISAS MELNGAILIS

Jei tavo siela rimtim didinga,
Didinga amžiaus dienom ir metais —
Tai mano meile — skaisčia, ugninga,
Audringo džiaugsmo gelmių verpetais.

Skubėki, mielas... Jei saulei tekant
Prabils tyriausios mūs jausmo stygos —
Mirksny giliajam, krūtinėms šnekant,
Paskendę laimėj mes būsim lygūs...

Ir būsim sotūs ne žemės grožiu,
Naujam pasauliui giedosme giesmę,
Jei nūn iš jausmo skaisčiųjų rožių
Širdžių glūdybėj aukas sudėsme.

Iš melsvo tolio, kur svajų pilys,
Ateik, kur mano vienatvės ilgis...
Žinau, ką žada mano tavo žvilgis,
Žinau, kad ašai tave taip myliu!

(1904- 1966)

O mūsų vaizdą ežere
Išryškins saulė po aušros
Ir pilnas mėnuo vakare
Sidabro rėmu apvedžios.

Tikėk, tikėk — gali tikėti,
Kada pažvelgsi Į vilnis —
Išvysi ievą baltažiedę
Ir savo mėlynas akis.
O mūsų vaizdą sakalai
Įmes i melsvą gulbių paštą
Ir debesų balti laivai
Išveš i patį tolio kraštą.

Nuveš už marių mėlynųjų
I nematytą baltą rūmą,
O princas pilių tolimųjų
Įdės į pasakos albumą.
Gal pasaka perkūnų šokis,
Gal pasaka ir tu esi.
O mūsų laimė — juokis, juokis! —
Ar tau ne pasaka šviesi?

1937

Gyvena okupuotoje Lietuvoje. Iš jo sovieti
niais metais parašytų eilėraščių antologijon
teįdėtas tik vienas.
šiuo eilėraščiu, redaktorių į antologiją
neįdėtu, būtų galima papildyti V. Sirijos Gi
ros poezijos nuskurdintus motyvus religingo
sios Lietuvos gamtovaizdžio motyvu. Eilė
raščio parašymo data galėjo būti 1938, bet
gali būti ir 1968 metai,

AR MATAI
MUSŲ ŠIANDIENINĖS DIENOS

Jau niekur nerasi gaivinančio triukšmo,
Jau niekur nebėra tikros tylumos —
Nes viskas pagerinta, viskas be šiukšlių
Ir premijuota “Grand Prix” visumos!
“Juokauk — jeigu nori — nagi, štai kabarė!
Ir liūsk — jeigu nori — kapinyne “modern”!
Visur parašyta — prašyta: — “entrėe”,
Visur Įgyvendintos svajos Žiul-Vern!
“Karaliau — jei nori — štai auto jau laukia
Ir orlaiviai, tankai seniai manevruoja!
Ei, elegta — valgyti nori? — palauki!
Šiandien čia beturčiams turtai gastroliuoja...”

Taip sukasi, blaškosi amžių verpetai,
Bet niekuomet niekas savęs nebemato —
Importuojasi būsimo progreso metai,
Eksportuojasi baldai ir širdys magnatų...

1932 (?)
LIETUVIŲ DIENOS, 1968, BALANDIS

Girdi? Perkūno būgnai ūžia,
Giria viršūnėm ploja bravo...
Neišsigąsk, miela drauguže,
Tai žaibas mus fotografavo.

VYTAUTAS SIRIJOS GIRA

1929.

Iš melsvų tolių klonio derlingo
Pakilk lig mano nykumo bokštų,
Kur nepražydęs džiaugsmas jau dingo,
Kur ašai, mielas, taip jojo trokštu!

Ateik, kur mano šventovės rūmai
Ilgai taip liūdną vienatvę kentė,
Ir bus grąžinta garbė šventumui,
Ir skambins varpas, kad šiandien šventė!

(Juozas Stanišauskas; likimas nežinomas)

Tarp vaisinio pašaro,
Tarp eksportinio sviesto statinių
Šiandien gimė nauja estetika...

JUOZAS RAINYS

Mano rūmai ant tolio aukštybių,
Už auksuotų kalnų - debesų,
Už oriųjų padangės tuštybių,
Ant žydros krištolinės dausų...

ŽVAINYS

d

Ar matai, kaip sruvena upelis,
Ir kaip jis teliūskuojas, girdi?
Stovi Dievas prie didžiojo kelio,
Pačioje Žemaitijos širdy.

Daug žmonių keliauja ir dingsta,
Daug žmonių neberanda namų.
Tik auksiniai javai tebelinksta,
Ir pats Dievas rymo ramus.
Plaukia upes vaiskios ir sraujos,
Ežerai tyvuliuoja balsvi,
Srūva upėmis brolių kraujas,
Kad mes artume žemę laisvi.
Žemaitijos vešli žemele,
Ir dangus Žemaitijos dosnus.
Prie Žemaičių didžiojo kelio
lavą laimina Dievo Sūnus.
Ar matai, kaip ežeras raibsta,
Ir kaip mezgąs žiedai, ar girdi?
Kuždąs nendres prie snaudžiančio raisto,
Pačioje Žemaitijos širdy.
10

UŽMIRŠTI, NUMARINTI, BET NEPALAIDOTL.
BOLŠEVIKINIS VINEGRETAS "LIETUVIŲ POEZIJOS” ANTOLOGIJOJ
Benediktas Babrauskas, Cicero, Illinois

Niekada nelaidokit poeto,
kol jis dar gyvas!

K. Korsakas, Lietuvių poezija, II, 157 p.
Poezija turi teisę
Girdėti, ką medžiai kalba,
Jų sielas matyt slaptas...
...Poezija turi teisę
Kas mirksnį naujai atgimti
Ir metų nejaust raidos...

A. Churginas, L. p. II t., 249 p.
1967 m. pabaigoje Lietuvoje iš
leista dviejų tomų antologija Lietu
vių poezija, po 630 psl. kiekvienas,
pirmajam tomui parinkta šimtinė
"oetų iš tų, kurie nešlovino Lietu
vai uždėto komunistinio jungo; ant
rąjį tomą sudaro gera kapa tų, ku
riems šlovingoji Partija (rašoma di
džiąja raide, kadangi vienintelė!)
suteikė “tarybinio poeto” vardą.
Toli gražu ne kiekvienas tų, kurie
liko Lietuvoje, nusipelnė “tarybinio
įrašytojo” vardą. Taigi Putinas pa
darytas “liaudies poetu”, o Vaičiū
nas, B. Sruoga, Br. Buivydaitė, But
kų Juzė, O. Lukauskaitė, net Liu
das Gira (!), keturvėjininkai ir eilė
jaunesnių, kaip K. Zupka, A. Keliuotis, O. Miciūtė, V. Kumpikevičiūtė, nekalbant apie kun. K. Žitkų,
alias Vincą Stonį, palikti tikrosios
literatūros, t y. tautinės, ne “tary
binės”, ribose.
Čia mano minėti (iir neminėti)
gražiai sau telpa pirmajame tome,
ir viskas tvarkoj. Bet kaipgi su
Liudu Gira? Jei patikėsit M. L. T.
Enciklopedija, tai ji štai ką sako:
apie Girą: “G. jau ikitalrybiniu lai
ku sukūrė vertingų kūrinių, pratur
tinusių liet, poeziją naujais moty
vais ir meninės išraiškos priemonė
mis. Taryb. metais, įsisavindamas
jnarksistinę pasaulėžiūrą (! - B. B.),
B*c. realizmo metodą, G. pasiekė
didelių laimėjimų, pasireiškė kaip
vienas žymiausių taryb. lietuvių po
ezijos pradininkų”. (M. L. T. E.—
566-67 p. p.) Gira, — kaip itr pats
Venclova su Tilvyčiu, — oficialiai
turi “LTSR liaudies poeto titulą”,
ko neturi nė Cvirka, nė Montvila,,
nė Baltušis , o dabar Venclova ėmė
ir susodino jį kartu su Vaitkum, su
Buivydaitė, su Binkių... Žinoma,
jaukiau čia — tartum pirmuose
Vainikuose... Bet kodėl?
Ogi štai kodėl. Ir čia reikia pri
pažinti Venclovai drąsą ir didį ta
rybinį patriotizmą. Dar Trečiojo
Fronto laikais G. buvo vienas iš la
biausiai puolamų taikinių. Pvz.,
Trečio Fronto nr. 5 (193) A. Venc
lova, be galo ištęstame “eilėrašty”,
pašiepdamas literatūros snobus,
mistikus, simbolikus, akrobatus,
ir kitokius, anot jo, grafomanus,
jų visų priekyje pastatydamas Liu
dą Girą, taip rašė:
LIETUVIŲ DIENOS, 1968, BALANDIS

...ir tvarko Gira poezijos lentas,
ieškodamas talentų...

Šaipydamasis iš Giros, kaip Švie
timo Ministeirijos Knygų Leidimo
Komisijos sekretoriaus, V. giedojo:
kai pažiūri iš trečio etažo
Švietimo Ministerijos, —
iš tikro matai pasaulį gražų
ir visokias dieviškas misterijas.

Tada Giros nudėti nepavyko. Gi
ra kaip vantos lapas prisiplakė prie
sovietų. Pirmas nubėgo pas Dekanazovą, pirmas užgiedojo: Lietuvos
laisvos nebėr, Lietuva — LTSR!
(cituoju iš atminties — B. B.). Da
bar, kai Gira kartu su tėvu Stalinu
arbatą geria, Venclova (ne be ki
tų pritarimo) atsiskaitė galutinai:
neįsileido į tarybinių poetų tomą,
surikiavo jį su mirusiais, ir net
su liaudies priešais. Tai tau, boba,
ir ragaišis!
Antologijos redaktoriai ir sudary
tojai, kurių yra visas pustuzinis *),
neminint visokių techninių, bando
pasididžiuoti prieš Lietuvos skaity
tojus, kad tai esanti visuotinė, pil
nutinė geriausių poetų, ireprezentuojamų “pačiais geriausiais, me
niškai brandžiausiais kūriniais”, an
tologija. Mums, nors, deja, ir ne
prieinantiems prie Vilniuje esamų
rankraštynų, net ir prie nepriklau
somoje Lietuvoje išleistų, bet čia
negaunamų knygų, dalykai atrodo
kiek kitaip.
Visų pirma, nežinia kuriais su
metimais bolševikai yra alergiški
daugybei poetų. Jie, turėdami po
ranka prieš 16 metų Čikagoje iš
leistą J. Aisčio ir A. Vaičiulaičio
redaguotą Lietuvių poezijos antolo
giją, ja pasinaudojo, žinoma, to nenurodydami; tačiau kažkodėl paliko
už durų apie dešimtį 16-19 amžiaus
lietuvių poetų, nors šie, savaime
aišku, nebuvo nei buržuaziniai na
cionalistai, nei šlovingosios SSSR
priešai, kadangi anuo metu caras
tebesėdėjo Maskvos kremliuje ar
šventojo Peterburgo dvare.
Perėję į mūsų dvidešimtąjį am
žių, pasigestume čia bent pusšim
čio mūsų poetų, 1920 - 40 metų
laikotarpyje išleidusių po vieną ar
*) Redakcinė komisija: V. Ku
bilius, Just. Marcinkevičius, A.
Venclova, V. Zaborskaitė; sudarė
V. Vanagas.

daugiau poezijos knygų ir menine
bei ištekine (tarybiškai — pažintine)
reikšme toli prašoksiančių tokį A.
Regratį, A. Dabulevičių, J. Kaškaitį, A. Jasutį, D. Pumputį ir daugelį
kitų proletarinių nepoetų, kažkaip
įspraustų į poetų eilę.
Taigi čia nematome visos eilės
vyresniųjų mūsų rašytojų, kurių
vardai nepriklausomybės metais
kiekvienam šviesesniam lietuviui
buvo žinomi, būtent: A. Sabaliauskas-Žalia Rūta, Jurgis Tilvytis-Žalvarnis (vyresnysis subolševikėjusio
Teofilio Tilvyčio brolis), Paparonis,
Juozas Rainis-Papečkys, J. A. Herbačiauskas, dair prieš I-jį Didįjį ka
rą pagarsėjęs anąmet modernia po
ezija, Pr. V. Būdvytis (Spaktyvos,
a la dabartinė Šluota, redaktorius),
Stasys Laucius (satyrinės poezijos
Stellos slapyvardžiu kūrėjas, taigi
Alijošiaus-Binkio ir Jul. Bokso-Tilvyčio literatūrinis brolis), J. Augustaitytė Vaičiūnienė, P. Orintaitė,
Alė Sidabraitė, turėjusios ir turin
čios negausioje mūsų poečių greto
je savitus veidus; P. Babickas, J.
Žmuidzinas, Jokūbas Liauda (nea
bejotinai išsiskyręs iš gausios pilku
mos) neturėtų būti lietuvių poezijos
raidoje nutylėti J. Žvainys-Stanišauskas, Julius Lendrė-Savickis, A.
Tyruolis, Aleksys Dičpetris, ar Pet
ras Pilka (berods, bendradarbiavęs
su jaunu Mieželaičiu, Mozūriūnu,
A. Rūku...), ar Pranas Kasparaitis
(pirmasis mūsų poezijoje įvedęs gra
finį žodžio bei posmo vaizdą).
Jeigu pro užpakalinį langą į
antologiją įkeltas neišleidęs Lietu
voje nė vienos knygos V. Mačernis,
kodėl palikti anapus vartų jo bend
raamžiai, tokie naujosios mūsų po
ezijos meistrai, kaip L. Žitkevičius
ir K. Bradūnas, kurių poezijos kny
gos Lietuvoje juk jau buvo išleistos.
K. Bradūnas, beje, gali būti pavo
jingas, kadangi jis redaguoja avan
gardinį kultūros priedą, kuiris ne
karta stuktelia i bolševikine molio
statinę. Betgi L. Žitkevičius, ramiai
tūnodamas Brooklyne, nusidėjo ne
bent tuo, kad sukūrė slapyvardžiu
(Balys Pavabalys) pasirašytų saty
rinių eilių spygliais bei dygliais
duriančiu neramia bolševiku sąži
nę...
Tai toli gražu dar nesibaigia an
tologijoje trūkstamieji vardai. La
bai kruopščiai surankioja visokius
vadinamus Šiaurės ir Pietų Ameri
kos emigrantus “poetus” (Kaškaitis...), redaktoriai nepastebėjo
Pietų Amerikoje besireiškusio Simo
Bakšio, nei Antano Vilučio.
Kodėl užmiršti tokie žinomi
vyrai, kaip K. Šimonis, išleidęs pui
kias Girių giesmes, J. Tumėnas, ar
Leonas-Arėjas Vitkauskas (jeigu
yra Juozas Vitkauskas tik dėl to,
kad 1917 m. dirbo “Pravdos” re
dakcijoj ir 1918 “ėjo Panevėžio ap
skrities karo komisaro pareigas”...
(Pasirodo, komisarai, kaip ir čekis
tai a la Guzevičius ar šiaip jau ei
liniai prisiplakėliai prie komunistų

kaip J. Paleckis, yra labai jautrios,
poetiškos sielos žmonės!...)
O kur dar visa eilė Lietuvos pro
vincijose besireiškusių jaunų poetų,
kaip J. Minius, Blr. Rasimavičius,
Alf. Banga ir kiti? Jie buvo ir stip
resni ir ir reikšmingesni už suklijuo
tą plejadą Rekašių, Audronašų. Pa
galiau kur A. Jasiūnas, K. Žirgulis,
išleidę po keletą rinkinių ir savo
laiku panašias pozicijas užėmusių
kaip ir Jonas Graičiūnas?
O kiek dar tokių, kurie savitai
pasireiškė periodikoje, nors ir neišleidę atskirų knygų, kaip Bičiūnienė, B. Melngailis, Pirmoji ŽibutėDanutė Mickaitė (dabar Mitkienė),
Pr. Morkus? Pagaliau argi kolegiš
ka taip pasielgti, kad ir T. Fronto
poetai imta sijoti ir nusijoti tokie
ryškūs vardai ir veidai, kaip Bronys
Raila ir pranas morkūnas? Ar pr.
morkūnas yra tik slapta A. Venclo
vos monopolio įžymybė, kad jis ga
li ją savo atsiminimuose cituoti,
gi istoįrinėn poezijos antologijon ne
siteikia įdėti? Štai kaip elgiasi Tr.
Fronto redaktorius, iškilęs i dide
lius ponus! Akgi ir Gilbonio (tos
pačios humanitarų literatų brolijos
Express dalyvio, kaip ir pats Venc
lova) neturėjo teisės Venclova neį
traukti į antologiją, jeigu įtraukė
tokį V. Montvilą. Juodu abu slan
kiojo tais pat metais humanitarinių
mokslų fakulteto koridoriais, abu
maždaug tuo pat metu išleido po
porą eilėraščių (rinkinių, iš abiejų
anais metais A. Venclova lygiai ty
čiojosi, gretindamas juodu su Margaliu, abu juodu nuo lietuvių tau
tos priešų kulkų žuvo tais pačiais
metais (tik ne toje pat vietoje: vie
nas Rainių miškelyje, kitas Kauno
IX-jame forte).
Tik bolševikai gali taip nepado
riai elgtis: spiauti į savo geradarius.
Juk ne kas kitas kaip P. Kubilevičius tada dar jauną studenčioką A.
Venclovą įtraukė į Lietuvos nepri
klausomybės pirmam dešimtmečiui
pagerbti išleistą poezijos antologiją
“Pirmas dešimtmetis”, o dabar taip
negražiai Venclova bus užmiršęs jį
patį iškėlusią antologiją bei jos re
daktorių P. Kubilevičių, dviejų po
ezijos knygų autorių, palikęs nūnai
J. Šimkaus žodžiais “užu durų”.
Ar ne per daug skiriama garbės
Venclovai, jį čionai kartkartėmis
linksniuojant? Taigi, tam yra pa
grindo. Atrodytų, jis tėra vienas iš
daugelio redaktorių, todėl jam te
priklauso tik dalis nuopelnų ar kal
tės. Tačiau taip nėra. Jis išsikiša į
plriekį, pasiimdamas bent 30 pir
mųjų. taigi garbingiausių, puslapių,
kuriuose jis lenininėmis, t. y. Le
nino nerūdijančiu ir nekintamu (!)
štampu patikrintomis, svarstyklėmis
pasveria ir įvertina visą mūsų po
eziją.
Prisiplakęs it šliužas prie “di
džiojo brolio” pado, Venclova pri
siekdinėja antologijos įvade, jog jis
ir jo palydovai (jeigu tokių — iš
skyrus, žinoma, Tilvytį — beliko)
11

tebekuria šių dienų kultūrą ir literatūlrą, “eidami didžiojo Lenino
nurodymu.” (I, 32).
Patsai subolševikėjęs, Venclova
ir mūsų didžiuosius poetus begėdiš
kai varo į ruso kiemą: ir Maironis
jam “auklėjęsis didžiųjų rusų poetų
kūryba”, ir Sruogai, ir Kiršai, ir Pu
tinui “didelį poveiki daro... rusų po
etai”. Vaidindamas tikrą bolševiką,
stengiasi nepadaryti taktinės klai
dos: netvirtina, pavyzdžiui, jog Ais
tis su Birazdžioniu būtų mokęsi iš
rusų. Kaipgi jie būtų galėję pasi
rinkti vakarus, jeigu jie būtų buvę
rusų mokiniai... Taigi šiedu esą
mokėsi “iš Vakaru modernistu.”
(I, 20).
Venclova, tikras bolševikinis bur
žujus, jaučia malonumą tą jį šildan
tį žodį buržujus, buržuazinis bent
keturis kartus puslapyje pakartoti.
Užmiršo, deja, pridėti tai, jog ir jis
pats buržuazinėje Lietuvoje išmoko
plunksną laikyti, o išmokęs net
buržuazinėn ministerijon nutūpė,
vėliau taipgi itr buržuazinę gazietą
leido, ir po buržuazinius užsienius
važinėjo, ir buržuazini universitetą
baigė, gurkšnojo buržuazinį konja
ką buržuazinėj božegraikoj, tik dar
nespėjo buržuazinio automobilio įsi
gyti, užtai, raudonosios armijos pa
gelbėtas, dalr tą patį pirmutinį bir
želio mėnesį pasirūpino sau buržu
azini motorvežimį nusavinti, o jau
sekantį birželį į matušką Rusiją iš
mauti.
Kad Venclova yra tikras komu
nistinis buržujus, rodo ir tai, jog jis
dabar užmiršo netgi savo idėjos
draugus, tam tikru požiūriu pirmta
kus. Kai Venclova tebebuvo, saky
kim, liberališkas buržujus (gal tik
riau: buržuaziškai liberalus oportu
nistas), P. Juodelis jau skaitė (1933)
komunistams paskaitas, o nūnai is
torinėje poezijos apžvalgoje Venc
lova nė užuominos nepadaro apie
P. Juodelį, nei apie jo Piūvį. Vienas
iš trijų Piūvio poetų, A. Miškinis,
dabar įšvęstas į tarybinius poetus,
o to trečiojo piūvininko, Jokūbo
Liaudos, nė ženklo nėra antologi
joje. Jis, mat, kaip lietuvis, žuvo
Sibire nuo broliškos ruso rankos,
tai todėl jam lietuvių poezijos an
tologijoje vietos nėra.
Kokiu nesąmonių šis leninizmo
apologetas prikalba apie lietuvių
poezijos sroves ir laikotarpius, ro
mantikų, simbolistų, demokratinės
ir net revoliucinės poezijos, deka
dentinės, reakcingai dešiniųjų ir fa
šistinių sluoksnių poeziją, galėtum
jaučio odą prirašyti. Bet apie tai
jau būtų kita kalba, gal būt, per
daug išplečianti šio rašinio ribas.
Kai kam gali būti įdomu, kurį
vaidmenį bolševikinis mūsų poezi
jos rikiuotojas priskiria laisviesiems
mūsų poetams. Atsakymas aiškus:
bolševikinis ruporas savo nuomonės
neturi teisės pareikšti, jeigu jis ją
ir turėtų. Partija pasirūpino anks
čiau visus mus įrikiuoti ar įrėminti,
o Partijos žodis šventas.
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Pavyzdžiui, Jonas Aistis komunis
tinėj lietuviškoj enciklopedijoj taip
charakterizuojamas: dekadentinės
krypties poetas..., kurį “paskatino
naujų dekadentizmo reiškinių atsi
radimą liet, poezijoje”; jis pats esąs
įsijungęs “į antitarybinę liet. burž.
nacionalistu veikla”. Venclovai ne
lieka nieko kito, kaip tik su tuo su
tikti, nuo savęs priduriant, kad “iš
dalies gilino buržuazijos krizės, ne
vilties, pesimizmo, netikėjimo atei
tim idėjas...” Pagal enciklopediją
Brazdžionio poezijos turinį sudaro
“mistiniai regėjimai, apokaliptiniai
pranašavimai ir prakeikimai, gyve
nimo neigimas” (Maž. Liet. Taryb.
Enc., I t. 261-2 psl.). Ir Venclovai
nieko kito nebeliko, kaip tik nuko
pijuoti, tariant, kad B. poezijoje esą
pilna “religinių regėjimų, apokaliptiškų žuvimo ir mirties pranašavi
mų” (L. p., I t. 20)
Tarybinis skaitytojas, lygiai kaip
ir rašytojas, deja, negali pareikšti
savo nuomonės. Jis gali skaityti
nors dešimtį kartų iš eilės ar be ei
lės visus aštuonis antologijon įdėtus
Brazdžionio eilėraščius (Gėlės mirš
ta, Mes neturime namų, Per pasau
lį keliauja žmogus...), o tų “apokaliptinio žuvimo pranašavimų” nė
kvapo.
Taip, yra Brazdžionio poezijoje
“apokaliptiškų” pranašavimų, tik
juos Venclova ir kiti redaktoriai bi
jojo parodyti. Tebūnie leista man
čia pacituoti bent porą ištraukų,
kurių “pranašavimai” Venclovą net
sapne nusiaubia:
Praeis respublikos, praeis monarchi
jos, praeis kompartijos ir dikta
tūros,
Praeis pasaulis visas negražus...

Toji pranašystė paskelbta dar
1934 metais, o 1940 m. štai kas
poeto pasakyta:
Žus visam pasaulyje komuna:
Iš vergijos stos išlaisvintas žmogus Neteisybė greit pakyla, greitai žū
na:
Jos nelaimina nei žemė, nei dangus.

Puikiai tatai žino ne tik Venclo
va, bet ir jo sekretorius Antanas
Sniečkus. Jie žino, kas yra teisus
ir kas vergas, todėl jie liepė Sirijos
Girai viešai per laikraštį paskelbti,
jog štai mes esame objektyvesni už
jus, buržuaziniai nacionalistai, jog
esam laisvi, jog “mūsų moksleiviai
skaito ir deklamuoja, pvz. “Baltas,
baltas kaip vyšnios viršūnė”... Kaip
gaila net Vytauto Sirijos Giros! Juk
ir jis nepriklausomoj Lietuvoj buvo
poetas, vadinas, teisingas žmogus.
O dabar priverstas sau ir kitiems
viešai meluoti. Viena. Mokiniai ne
galėjo tuo metu, kai jis rašė tuos
žodžius, iš antologijos eilių dekla
muoti (gruodžio 31), nes pati an
tologija dar nebuvo išėjusi iš spau
dos: II jos tomas spausdinimui lei
dimą gavo tik XI.27 d., taigi beveik
prieš mėnesį. Knyga dar nebuvo pa
leista į rinką nė 1968 metų sausio
mėnesyje (tai liudijo žmonės, atvy
kę iš Lietuvos). Na, bet tiek to. Sa

kykim, kad Gira taip tuo antologi
jos išėjimo faktu džiaugėsi, savo ei
lių korektūras prieš pusmetį buvo
paskaitęs, tai jam atrodė, kad anto
logija jau išėjus ir kad visos gimna
zijos ją skaito, varto, džiaugiasi, iš
jos poeziją deklamuoja!.. Bet yra
dar ir antra kliautis. Štai ji: tegul
pamėgina, sakysim, Biržų gimnazi
joje, kuri, be abejonės, bus pavadin
ta Bernardo Brazdžionio vardu, ku
ris mokinys Bern. Brazdžionio Siri
jos Giros minėtą ar kurį kitą eilė
raštį padeklamuoti, tą pat dieną ne
liks nei to mokinio, nei jo mokyto
jo, nei direktoriaus.
Ak, juk ir Kudirkos “Tautiška
giesmė” yra atspausdinta čia mini
moje antologijoje, o tegul pamėgina
jos redaktoriai, Sirijos Girą sekstetan pasitelkę, viešai ją užtraukti Ra
šytojų namuose! Juk gaidą dar iš
buržuazinių laikų atsimena. Ne, jie
to nepadarys ir kitam patairs neda
ryti. Todėl jie neveirti net Kudirkos
vardo ištarti.
A propos. Užsimena Gira ir dau
giau gražių dalykų. Jis tame pat
straipsnelyje nusiskundžia, kad J.
Aisčio ir A. Vaičiulaičio redaguotoj
antologijoj jo “poetinė veikla nu
kirsta 1940 metais. Atseit, po to
mes nesukūrėme jokių vertybių, o
jei ir sukūrėme, tai jos atmetamos
kaip heretikų spaudiniai...” Ir, savindamasis Venclovos, kaip redak
toriaus, autoritetą, prideda: “Mes
šiuo atžvilgiu tolerantiškesni...” At
kreipkite dėmesį į daugiskaitos įvar
dį — mes. Kas gi tie mes? O tai ir
visa redakcinė kolegija, ir šlovingoji
Partija, ir “Gimtojo Krašto” redak
cija, kuri su tomis Vytauto mintimis
sutaria. Bet kaip visa tai yra anto
logijoj? Ar jon įdėta J. Aisčio,
Bern. Brazdžionio, H. Radausko,
pasitraukusių iš Lietuvos, kūrybos,
sukurtos po 1940 metų? V. Sirijos
Gira sako: mes “atrenkame geres
niuosius eilėraščius ir iš tų rinkinių,
kurie išleisti tegu iir Čikagoje...” O
ar taip iš tikrųjų jie padaro? Ne!
Iš tikrųjų jie visus pasitraukusius
poetus sudeda į I-jį, taigi, į mirusių
poetų tomą, visų netarybinių poetų
kūrybą nukirsdami 1940, sovietinės
valdžios Lietuvoje įvedimo metais.
Iš vėliau išleistų knygų ne tik nieko
neatrenkama (Gira gyrėsi “mes at
renkame”), bet ir išleistos knygos
neminimos, “atmetamos, kaip heiretikų spaudiniai”. (V. S.G. žodžiai).
Vytautai, Vytautai, tai kur čia ta
jūsų “nepalyginama tolerancija”?
Nebent ta, kad Aistis su Vaičiu
laičiu iš vėlesnių Giros (ir Inčiūros
bei kitų) po 1940 išleistų knygų ne
parinko dėl to, kad tais metais, kai
antologiją rengė, joks uodas snapo
iš sovietijos i buržuazini pasaulį neiškišo, taigi, kad neturėjo iš ko pa
rinkti, o dabartiniai lietuvių poezi
jos redaktoriai, turėdami leidinius
po ranka, tyčia iš jų nepairinko ir
jų nepaminėjo.
Bet tai dar ne viskas. Jie nukirto
ir visus laisvajame pasauly po 1940

metų išaugusius poetus. Antolo
gijoje neieškokite nei Nagio, nei Niliūno, nei Šlaito, nei Mackaus, nei
kelių dešimčių kitų talentingų jaunų
poetų. Jų nėra. Poetai vešliai išaugo
ir tarpsta tik tarybinėje žemėje —
II- me poezijos tome jūs rasite ir vos
po knygelę paskutiniais metais išlei
dusius debiutantus, kad tik daugiau
kalą tvarkant, būtinai reikalinga
prie šių dviejų tomų išleisti dar ir
III-čia, laisvajame pasauly po 1940
metų kūrusių ir išaugusių jaunų po
etų poezijos tomą.
Poetų biografinės žinios antolo
gijoje labai šykščios, bet iir tos pa
čios klaidingos, iškraipytos. Pvz., K.
Jurgelionis baigė De Paul, o ne Či
kagos universitetą, bet tai jau ne
taip svarbu; Vištelis pagal antologi
ją turėjo mirti 1912 m., o iš tik
rųjų jis dar ir 1916 m. tebegyven^
bet argi ir tai svarbu — šen ar teW
ketveri metai. Tačiau nepasakyti,
kuriame kalėjime ir kada bolševikų
buvo kalintas K. Boruta ar Inčiūlra,
tai jau ne tik negražu, bet ir ten
dencinga. Tendencinga nutylėti ir
apie Valsiūnienės, Miškinio, Graičiūno, Drevinio ir kitų draugų pa
sivažinėjimus po platųjį Sibirą. Ne
moralu nuslėpti ir tai, kad rusų
banditas nudėjo lietuvį poetą Kazį
Jakubėną, kuris Smetonos laikais
už rausvumą buvo palyginti tik pa
glostytas. Tiesa, Jakubėnas už nužu
dymą padarytas “tarybiniu” poetu,
t. y. įsodintas į II-rą tomą, bet nea
bejoju, jog jam daug maloniau būtų
sėdėti su Janonių, Biliūnu ar Lukauskaite, būti mirusių tome, bet
gi ir būti gyvam.
Bet labiausiai nuskriausti trys
liaudies poetai: S. Nėris, T.
Tilvytis ir patsai A. Venclova. Kaip
žinoma, jie visi buvo gavę po Sta
lino premiją (ir, reikia pasakyti, už
tarnautai), o dabar Venclova jiems
visiems (taigi ir sau!) ją atėmė.
Nebėra Stalino, bala nematė ir jo
premijos! Nors pats savo ausimis
girdėjau, kaip 1940-41 m. švietimu
komisairas (atsiprašau, tada dar nfl
nistras) Antanas Venclova kiekvie
ną savo kalbą baigdavo: “Tegyvuo
ja visų žmonių mokytojas ir vadas
STALINAS!” Taigi dabar antologi
joje to Stalino premiją stalinininkas
Venclova begėdiškai pakrikštijo
“TSRS valstybine premija”. Argi
tai ne literatūros istorijos klastoji
mas?
Antologijos nepuošia nė viena
poeto nuotrauka. Drįstu spėti, kad
ir čia pasielgta pagal tą patį venclovinį metodą: kad nereiktų rodyti
heretikų veidų, geriau neparodyti nė
savo. Pagaliau nežinia dar, ar ir sa
vas veidas verta perdaug rodyti, nes
nežinai ką gali neklaužada jauni
mas (neišskiriant nė paties Venclo
vos sūnelio ) padaryti.
Nekenčiu tokių tarptautinių žo
džių, kaip vinegretas. Ir jeigu jis
antraštėje mano pavartota vietoj
mišrainės, tatai padaryta sąmonin
gai, kadangi mišrainė paprastai būLIETUVIŲ DIENOS, 1968, BALANDIS

na žmoniška, o ši poezijos antologi
ja tikras bolševikinis vinegretas
(kratinys).
Kas sakys, kad Miškinio, Inčiūros ir to paties Sirijos (kad ir sutarybintų!) eilėraščiai ne poezija, ne
kalbant jau, žinoma, apie J. Aistį,
Bern. Brazdžionį ar S. Santvarą, bet
kai su jais čia pat sumaišyti, tiksliau
pasakius, jų priekyje pastatyti
tokie proletariniai grafomanai, kaip
A. Regratis, A. Dabulevičius, A.
A. Merkytė, S. Zajančkauskas, St.
Jasilionis, J. Kaškaitis ir kiti, tai
ylra mūsų tikros poezijos priteršimas. Tai degutas bolševikiniame
vinegrete. Tai ne mažesnis pasity
čiojimas negu iš Mažvydo. Donelai
čio ar Strazdo, paverčiant šioje an
tologijoje juos bedieviais ar maždieviais, rašant jų poezijos Dievą subolševikintu dievu.
■ Neigiamai minėtų “poetų” “po
ezijos” pavyzdžiai galėtų paliudyti
mano žodžių tiesą, ne kokią pra
simanytą neapykantą; bet gaila vie
tos. Pakaks, jei pacituosiu geriau
siai sueiliuotą A. Dabulevičiaus
“pranašystę” (ne mistišką):
Nauji metai
Gerą žinią
Neša svietui.

Mes jau matėm,
Mes jau žinom, —
Bus Sovietai. (I, 513)

Yra Sovietai. Dabulevičius “iš
pranašavo”, Venclova užantspauda
vo (savo knygoj “Gimimo diena”).
Bet nei laisvei, nei teisybei, nei po
ezijai nėr vietos!
“Ką medžiai kalba” pasak Chur
gino, poezija turi teisę girdėti, bet
dar neturi teisės pasakyti; “metų
raidą” (sovietinę) jaust visi privalo!
Kas to nedaro, tas jiems kaip ir
mires,
v

Kaip ši antologija bus sutikta ir
^aip vertinama okupuotoje Lietuvop, tai jau kitas reikalas. Po tiek
sausros ir neapykantos visai nebolševikinei Lietuvos kultūrai metų, po
bausmėmis ir kalėjimu draudimo
skaityti Aisčio afr Brazdžionio po
eziją, šiandieną jų, kad ir nepilnų,
Įdėjimas į antologiją ir leidimas
skaityti (kol kas dar ne deklamuoti,
kaip norėtų Sirijos Gira, o ir mes
jam pritartume), jau yra didelė pa
žanga į priekį, didelis laisvosios
minties laimėjimas. Jeigu taip ir
toliau eis (kad tik viskas įgautų
greitesnį tempą ir drąsesnį žingsnį),
gal ir minėto III-jo tomo nereikės
ilgai belaukti.
Žinoma, įžangos žodžio rašyti
A. Venclovai nebeduos patys Lietu
vos jaunieji literatūros kritikai, ku
rie jau dabar aiškiau ir toleraatišgiau mato, negu Stalino premijos
besigėdintis laureatas.
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LIETUVOS MIESTŲ HERBAI IR VAIZDAI
Tęsinys iš praėjusio LD numerio

PAGĖGIAI

(Daiva Petersonaitė)

Prie Rambyno kalno. Paveikslas
dekoratoriaus Juozo Kiburo.

(Jolanta Usevičiūtė)

(Pranas Skvirblys)
NAUGARDUKAS

Tai legendariški Pilėnai su val
dovu Margiriu. Nemuno kilpa savo
forma čia primena lyg žmogaus
kaukolę. Garsioji Punios šilo eglė
— aukščiausias Lietuvos medis. Pa
veikslas darytas teisininko Jono
Jurkšaičio.

Prisiglaudęs Lietuvos žemių pa
kraštyje miestas, prie kurio pilies
griuvėsių rymojo poetas A. Micke
vičius ir kūrė savo garsiąją “Graži
ną” bei kitus kūrinius. Paveikslas
pieštas Jono Jurkšaičio.

PUNIA

«-----------------(Živilė Barmutė)
STAKLIŠKĖS

Pati Ž. Barmutė nupiešė buvusį
garsesnį už Birštoną kurortą (Aly
taus apskr.), kurs savo vardą gavęs
nuo staklių. Abipus staklių —
Stakliškių heirbo ženklai.

Pranešėja Daiva Jairaitė ir prane
šėjas Dovas Šaulys stovi prie
VILNIAUS MEDALIO,

kurį nupiešė dail. Tadas Sparkis.

Zapyškio vargonai — lietuvių
liaudies meistrų darbo šedevras; tai
Lietuvos vargonų karalius. Jie iš
puošti šventųjų statulomis, iš kurių
glražiai išsilaikė natūralaus didumo
Karaliaus Dovydo statula. D. sta
tulą iš bažnyčios “išnešė” meno stu
dentė Irena Mitkutė.

(Leonas Bačiūnas)
ZAPYŠKIS
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LIETUVOS MIESTAI...

Iš 13 p.

(Aldona Pikelytė)

(Vidmantas Vilutis)

TAURAGĖ

ŠIAULIAI

-fib Vardas kilęs nuo tauro rago,
iš kurio dirbdavę trimitus, taures
midui gerti ir kt. Tauragiškis yra
Rašytojas D. Poška su savo išgar
sėjusiu Baubliu. Visą apskritį vienan
paveikslan sujungė mokinė Jūratė
Eidukaitė.

Tai triptikas, pieštas dail. Adomo
Varno: Šiaulių bažnyčia, Kryžių
kalnas ir Joniškio bažnyčia, daili
ninko gimtasis miestas.

(Vida Gierštikaitė)

ZARASAI

Zarasų kurortas, tai tikra Lietu
vos Suomija, neretai vadinama dar
ir Šveicarija. Paveikslą sukombina
vo Gierštikienė, kuriai geriausiai
pavyko Stelmužės ąžuolas.

(Vilija Eivaitė)
UKMERGE

(Indrė Lazauskaitė)
KULAUTUVA

Vasarvietė panemunėje. Nupiešė
Vytautas Jokubauskas.
(Diana Gelažiutė)

ANYKŠČIAI

Miestas išsistatęs abipus Švento
sios, kaip rodo žemėlapis. Čia ir
prez. A. Smetonos gyvenvietė, ir
Dubingių ežeras, ir žuvusiems ties
Širvintais paminklas, ir Siesikų dva
ro trumai, ir net pavojingasis tauti
nis šokis kirvis. Visa tai viena
me paveiksle atvaizdavo Antanas
Beleška (pasižymėjęs liet, filatelistų
dailininkas, “Draugo” vaikų ptriedo iliustratorius).

A. Baranausko, A. Vienuolio ir
J. Biliūno miestas. Piešė Diana
Gelažiūtė.
Paveiksle visa, kas liečia Vincą
Kudirką; Knygnešių tiltas per Šir
vintą ir herbas — elnio galva ir trys
šešiakampės žvaigždės. Piešė Gedi
minas Baranauskas.

(Rita Sekmakaitė)
RAUDONDVARIS

“Arklio ir meškos” pasakėčioje
abu šie gyvuliai susitinka prie isto
rinės Žemaičių ir Aukštaičių sienos.
— Nevėžio upės. Tą gražų vasaros
ryto gamtovaizdį nupiešė mokinys
Martynas Trakis.
PRIENAI
Paveikslą nupiešė Joana Vizgir
daitė. (Čia ytra A. Paužuolio moti
nos krikšto vietovė.)

(Dalia Bilaišytė)
KUDIRKOS NAUMIESTIS
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(Nijolė Viščiūtė)
Prienų šilą pagal dail. A. Žmui
dzinavičiaus aprašymą nupiešė Ja
nina Juzaitienė.

^Algirdas PauZuolls)
PUNSKAS
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(Ramunė Ambrozaitytė)

RASEINIAI

(Algis Siliūnas)

Paveiksle Žemaičio paminklas,
Šiluvos koplyčia, Raudonės pilis,
Lyduvėnų tiltas ir Maironis prie
Raseinių herbo.. Viską vienan pa-

KRAŽIAI

(Ričardas Skirius)
PAŽAISLIS

Kražių skerdynes spalvomis iš
ryškino jaunas dailininkas Andrius
Balukas.

“Tenai Pažaislio bokštai / kaip
pasaka balti...” deklamuota Bern.
Brazdžionio eilėlraštis. Paveikslą
nupiešė J. Jurkšaitis.

(Andrius Barauskas)
KAPČIAMIESTIS

TRAKAI

Grafaitės Emilijos Platerytės por
tretą piešė Kazys Veselka. Platerytė Kapčiamiesty palaidota; antkapio
įrašas: Sielą — Dievui, o gyvenimą
— tėvynei.

(Linas Rimkus)

Paveikslas dail. Vlado Vijeikio.
(Asta Paškevičiūtė)

PAPILE
Vietovė išgarsėjo savo suakme
nėjusiais gyviais — fosilijom, kurių
čia lengvai randama Ventos kirante.
Paveiksle matyti Daukanto ir suki
lėlių paminklai; piliakalnis panašus
į šventąjį japonų kalną Fudžijamą.

Palangą apdainavo šeštokė solis
tė Dalia Eidukaitytė ir šeštokių
choras. Dainuota Birutės daina.
Palangos triptiką nupiešė dail. VI.
Vaitiekūnas.

(Dalia Petreikytė)
TELŠIAI

Žemaičių “sostinė”. Deklamuota
žemaitiškai (tarmiškai). Paveikslą
nupiešė Dalios P. tėvelis.

Pasakiškų kopų kraštas. Dekla
mavo sesers Živilės parašytą eilė
raštį “Norėčiau būti ruzgele Nerijos
kopų aukštumoj...” (Ruzgos, tai vė
jo raštas kopose). Paveikslą nupie
šė Ambrozaitienė.

(Laima Plačaitė)
BIRŽAI
Garsiųjų Radvilų pilis; čia neto
liese gimė Janonis ir Binkis; Biržų
gimnaziją lankė poetai Brazdžionis,
L. Žitkevičius, E. Matuzevičius.
LIETUVIŲ DIENOS, 1968, BALANDIS

(Dalia Eidukaitytė)

PALANGA

(Vilija Bilaišytė)
NIDA
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Knygos ir autoriai
DISERTACIJA APIE LIETUVIUS
18 a. VOKIEČIŲ LITERATŪROJ

Vienos universitete jau keletas
lietuvių yra apgynę disertacijas ir
gavę filosofijos daktaro laipsnius.
Vienas tokių buvo ir Ignas Skrupskelis. Jo disertacija vadinosi “Die
Litauer dės 18. Jahrhundelrts”, pa
rašyta ir apginta 1932 metais. De
ja, jos autorius 1940 m. buvo bol
ševikų suimtas ir ištremtas į Vorku
tą, kur 1942 m. žuvo, nepakelda
mas žiaurių priverstino darbo sąly
gų.
Jo šeima (žmona, dvi dukterys ir
sūnus) gyvenanti Čikagoje, pasirū
pino šią disertaciją išversti į lietu
vių kalbą ir išleisti. Šio glražaus
mosto tikslas nusakytas dedikacijo
je: “Ignui Skrupskeliui, vyrui ir tėviu, jo žuvimo Vorkutoje 25 metų
sukaktyje paminklo vietoje.”
Autorius savo pasirinktą temą
nagrinėja moksliškai, įžvalgiai ir iš
samiai. Kai kurie disertacijoje iš
kelti klausimai net ir šiandien dar
domina lietuvius ir tebėra aktualūs.
Iš jų bene patys įdomiausi yra
šie: 1. Lietuvių kalbos plotas Prū
suose ir lietuvių skaičius (6 psl.);
2. Karaliaučiaus ik Halės lietuvių
seminarai ir jų reikšmė (15 p.); 3.
Pirmieji vokietinimo planai ir lietu
vių pasipriešinimas (22 p.); 4. Lie
tuviškieji biblijos vertimai (27 p.);
5. Kristijonas Donelaitis ir jo kū
ryba (31 p.); Herderis ir lietuvių
dainos (75 p.); 7. Kantas ir lietuvių
kalba (88 p.); 8. Pilypas Ruigis ir
lietuvių kalbos kilmė (95 p.); 9.
Ginčas dėl lietuvių kalbos kilmės
(96 p.); 10. Rėzos liaudies dainų
rinkiniai ir Goethe (135 p.).
Neviename iš čia išvardytų diser
tacijos turinio skirsnių autorius iš
kelia naujų, iki šiol nežinomų daly
kų. Ypač plačiai (31 - 41 psl.) ir
originaliai išnagrinėtas Donelaitis ir
jo “Metai”. Gaila, kad niekas pa
staraisiais laikais iš rašiusiųjų apie
Donelaitį šia disertacija nepasinau
dojo kaip mokslo šaltiniu. Jo pralei
dimas Donelaitikoje yra žymi spra
ga, kuri reiktų užpildyti.
Disertacijoje randame žinių, ką
Kantas galvojo apie lietuvių kalbą
arba ką Goethe bei Heirderis yra
pasakę apie lietuvių liaudies dainas.
Apskritai, disertacija yra vertin
gas mokslinis veikalas, atskleidžiąs
dvasinį 18 a. Prūsijos lietuvių vaiz
dą vokiečių literatūroje. Niekas be
jos negalės išsiversti, kas domėsis
to meto Prūsijos lietuvių raštija bei
jų kūrybos pasauliu.
J. T.
Disertacija galima įsigyti L.K.M.
Akademijoje pas reikalų vedėją:
Piazza della Pilotta 4. 00187 Roma,
Italia.

— Prof. d. J. Eretas, dabar gyve
nantis Šveicarijoje, vasario 16 pro
ga, atžymėti Pabaltijo valstybių 50
metų nuo jų nepriklausomybės at
statymo sukakčiai, Bazelio laikraš
tyje (National - Zeitung Basei, Nr.
75) išspausdino platų ir įdomų
straipsnį, vardu Der Halm der nicht
knickt (Stiebas, kuris nelūžta);
straipsnis iliustruotas Kauno Karo
Muziejaus ir Rygos vaizdai (Žiūr.
to straipsnio ištraukas angliškai šio
LD nr. 22 puslapyje).
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PASKUTINĖ POETO

ELEGIJA

— Pernai metų gegužės mėn. nu
merio 16 puslapyje baigdami kroni
kos žinutę apie poeto J. Mikuckio
kelionę į okupuotą Lietuvą, pridė
j ome: “Tokia istorija be komentarų.
Komentarus, manome, prirašys pats
gyvenimas ir laikas.” Komentarai
jau prirašyti: šių metų gegužės pra
džioje J. Mikuckis galutinai parva
žiavo j okupuotą Lietuvą. Apie tai
parašė Vilniaus laikr. “Literatūra ir
menas” ir “Gimtasis kraštas”, pa
starasis net dėdamas paties Mikuc
kio kelionės įspūdžių apie jį sužavė
jusias rusaites ir joms sakytus kom
plimentus...
Ar ne šį savo gyvenimo epizodą
poetas bus pavaizdavęs savo eilė
raštyje “Erelio mirtis”? — štai ke
lėtas šią tragediją nusakančių ei
lučių:
Sparnai... Neišsities sparnai,
O iš krūtinės sunkias kraujas.
Į lizdą audros - milžinai
Man trenkė... Sunkias kraujas,
O man sukruvinti sparnai!

...Arčiau, arčiau prislink, gyvate!
Įgelk! Sukruvinti sparnai
Su vėju ėmės, saulę matė...
Įgelk, nors mirštančiam, gyvate!

Balys Paliokas, profesorius, eilę
metų dėstąs ekonomiją ir finansus
Walsh kolegijoje Ohio valst., ru
dens posėdyje išrinktas Liet. Kata
likų Mokslo Akademijos Romoje
nariu.
B. P. mokslus ėjo Vokietijos ir
JAV universitetuose. Yra parašęs:
Die Handelsbeziehung zvvischen Litauen und Deutschland, Berlin,
1927. Ir Die Finanzen der Selbstverwaltungs koerper Litauens einst
und jetzt, Jena, 1936.
Bendradarbiavo
Lietuvos ūkio
žurnaluose: Lietuvos ūkis, Pieno
ūkis, Savivaldybė; dienraščiuose:
Laisvė, Rytas, XX Amžius ir JAV
dienraščiuose bei vokiečių laikr.
šiuo metu dr. B. Paliokui sukan
ka 70 m. amžiaus ir 20 akademinio
darbo metų.
Dr. Bailys Paliokas, Associate Pro
fessor of Economics and Finance at
Walsh College, Ohio, has been
elected member of the Lithuanian
Catholic Acadmy of Scientists,
Rome, Italy.
He wrote books and articles in
Lithuanian economic magazines
and also articles in newspapers.

1. Grupė Baltų kalbų konferencijos dalyvių per priėmimą konf. vadovo na
muose. Matome prof. A. Senną, prof. W. R. Schmalstiegą, L. Dambriūną
ir porą studenčių. 2. Prof. A. Salys konferencijoje skaito paskaitą.
Participants of the Baltic Languages conference held on April 5-6, fl
University of Pennsylvania.
W

Baltų kalbų konferencija
Pennsylvanijos valstybiniam uni
versitete, kuris yra nedideliame
University Park, Pa., miestelyje,
balandžio 5 ir 6 dienomis įvyko
“Conference on Baltic Linguistics”,
kurioje dalyvavo apie 30 asmenų.
Tai bus, berods, pirmas toks suvačiavimas šiame krašte. Lietuvių at
vyko penki, latvių trys, kiti buvo
amerikiečiai kalbininkai iš dauge
lio žymių universitetų, kaip Čika
gos, Korneillio, Harvardo, Northwesterno, Pennsylvanijos (Philadelphijoj), Yales ir kt. Buvo ir jau
nosios kartos arba akademinio prie
auglio atstovų (graduate students).
Paskaitų ir referatų turėta net
15 — per daug dėl dviejų dienų.
Iš lietuvių tarpo (paskaitas skaitė
L. Dambriūnas apie kalbines studi
jas šių dienų Lietuvoje, A.Klimas
apie lietuvių kalbos garsus, A. Salys
apie lietuviškų tarmių išsivystimą
ir A. Sennas davė mūsų literatūros,
kalbos ir tautosakos tyrinėjimų
plačią apžvalgą.
Latviai skaitė tris referatus. Kiti
referatai buvo amerikiečių apie jų
mėgstamus dalykus.
Įdomu pažymėti, kad gerai lietu
viškai kalbėti mokėjo latvis B. Jegers ir konferencijos organizatorius
bei vadovas W. R. Schmalstiegas,
jaunas amerikietis, Philadelphijos
kalbininkų auklėtinis, dabar vado
vaująs baltų ir slavų kalbų studi
joms Pennsylvanijos valstybiniame
universitete. (J. B.)
-—Henriko N ag i o eilėraščių pluoš
tą, kuriuos į anglų kalbą vertė Ro
bertas ir Aldona Page, atspaude
“The Hudson Review” 1967-8 metų
žiemos laidoje.
— Prieš mėnesį Paryžiuje išėjo
iš spaudos Jurgio Baltrušaičio me
no istorijos studija, vardu “La
Quete d’Isis” (Izidos ieškojimas).
Tai legendų apie Egipto deivę Izidą
tyrinėjimai ir “egiptomanijos” įsi
galėjimas. Knyga turi 300 psl. su
160 iliustracijų Išleido O. Perrin,
kaina $15.60.

Lenkijos karo attache Lietuvoje
atsiminimai iš Kauno
— Londone šiomis dienomis pa
sirodė lenkų kalba knyga “Wspomnienia Kowienskie”, parašyta pila
mojo Lenkijos karo attache Lietu
voje — pulk. L. Mitkewicz.
Knygoje plačiai nušviečiama Lie
tuvos - Lenkijos santykiai didėjan
čios Europos krizės metais — 19381939 metais. Autorius turėjo progos
susitikti su anuo metu Kaune rezi
davusiais įvairių valstybių karinio
ir diplomatinio pasaulio atstovais.
Nemažai vietos skiriama ano meto
lietuvių-lenkų santykiams.
Knyga 292 psl., kietais viršeliais
su trispalviu aplanku kaštuoja 7
dol. 5 0c. Galima gauti pas lietuviskų knygų platintoją adresu:
Dainora, 14,Priory Rd., KEW—
SURREY, England.

NAUJOS KNYGOS
Atsiųsta paminėti
Jurgis Gliaudą, The Sonata of karus.
Translated from the Lithuanian by Raphael
Sealey. Introduction by Charles Angoff. Illustrations by AA. K. Čiurlionis.
lished by AAanyland Books, Inc., Box 2^fl
Wall Street, New York, N. Y. 10005. 1*^
pages. Hard Cover. Jacket Design by PrLapė. Price $5.00.
AAykolas Vaitkus, Nepriklausomybės sau
lėj. 1918 - 1940- Atsiminimai. V tomas,
I dalis. 296 psl. Nidos Knygų Klubo leid.
Nr. 66, 1968- Kaina: nariams minkšt. virš.
$2.00, nenariams $3.00.

Aloyzas Baronas, Pavasario lietus. Ro
manas- Nidos Knygų Klubo leid. Nr. 67,
1968. 262 psl. Kaina nariams $2.00.
Adr. 1, Ladbroke Gardens, London, W11, Gt. Britain.

Aldona Baužinskaitė-Kairienė, Detalės.
Eilėraščiai. Išleido "Ateitis", 1968- Virše
lis, aplankas ir skyrių iliustracijos O. Stankaitytės-Baužienės. 72 psl.
V- Vaitiekūnas, Bendravimas su Lietuva.
LFB Studijų Biuro leidinys. 49 psl. Gauna
ma: "Darbininkas", 910 Willoughby Ave.,
Brooklyn, N- Y. 11221. Kaina nepažymėta.

Dr. Aleksandras AAauragis, Šių dienų pa
ir pasauliečių apaštalavimas.
Pa
skaita skaityta Australijos Lietuvių Katalikų
Federacijos VIII suvažiavime AAelbourne,
1967 m. gruodžio 29 d- "Tėviškės Aidy"
1968 m. priedas. 16 pslsaulis

LIETUVIŲ DIENOS, 1968, BALANDIS

— Vladas Ramojus baigė rašyti
dokumentinio veikalo “Kritusieji
už laisvę” II tomą. Jame atsklei
džiama nauja autentiška medžiaga
apie Lieituvois partizanų veiklą oku
puotoje Lietuvoje pirmame šio po
kario dešimtmetyje.
Šis tomas palies 175 įvairias Lie
tuvos vietoves Aukštaitijoje, Že
maitijoje, Dzūkijoje ir Suvalkijoje,
kur reiškėsi partizanų veiksmai.
Knyga bus iliustruota autentiško
mis kovotojų foto nuotraukomis.
Be to, bus pridėtas žuvusiųjų bei
vietovių vardynas.
Knyga buvo ruošiama artimai
bendradarbiaujant su Broniu Kvik
liu, “Mūsų Lietuvos” keturių tomų
autorium, ir eile kitų asmenų.
Pirmasis tomas “Kritusiųjų už
laisvę” buvo išpirktas rekordiniu
greitumu — per 3 mėnesius.
“Aušros sunūs” scenoje

Vytauto Didžiojo šaulių kuopa
Chicagoje balandžio 27 d. pastatė
S. Čiurlionienės 4 veiksmų dramą
iš spaudos draudimo laikų “Aušros
sūnūs”. Režisavo A. Brinką. Deko
racijas piešė V. Ramonaitis. Scenos
šviesas tvarkė V. žygas. Vaidino:
A. Stočkus, A. Markužienė, L. Spačkausikas, J. Jarosūnaitė, S. Petraus
kienė, J. Petrauskas, B. Blekys, V.
Bilitavičius, P. Tankevičius.
“Drauge” A. Kairys t. k. taip
rašo:
“Aušros sūnus” tenka laikyti pa
čiu stipriausiu Brinkęs režisūriniu
darbu iki šiol. Tiesa, ne viskas bu
vo gerai, bet to ir negalima norėti
gyvenimo sąlygose. Įdėto darbo,
techninio sumanumo, sceninio išra
dingumo bei aktorių paruošimo
prasme veikalą tenka laikyti pilnai
pasisekusiu. Režisieriui pavyko iš
mokyti artistus, su mažomis išimti
mis, aiškiai kalbėti, taisyklingai

vaikščioti, sutartinai dirbti, trum
pai tariant — parengti darnų an
samblį. Visa tai yra nemažas laimė
jimas, žinant, kokiose sąlygose ten
ka mėgėjų teatrams egzictuoti.”
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CRANE SAVINGS &

LOAN ASS'N

JAV ir Kanados Lietuvių Teatro
festivalis

įvyksta lapkričio 27 — 30 dieno
mis Jaunimo Centre Chicagoje.
Rengia LB Kultūros fondas. Bus
renkama geriausias teatras, geriau
sias- aktorius ir geriausia aktorė.

— Bostono LB kultūros klubas
balandžio 27 d. savo programą sky
rė V. Mykolaičio-Putino paminėji
mui. Iš Chicago® pakviestas svečias
Kazys Bradūnas kalbėjo apie Puti
ną, kaip rašytoją ir kaip žmogų,
įjungdamas nemažai savo asmeniš
kų įspūdžių iš susitikimų su Myko
laičiu — savo profesorium. Klubo
nariai padeklamavo Putino kūry
bos.
Australijos

Lietuvių

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 90
DIENŲ
ANT VISŲ
TAUPYMO
SĄSKAITŲ

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

j

^OOGCCCCOOCCOCCOGOCCOOGC I
Atvykus Į Kaliforniją, kviečiame J 1

BEACON MOTOR HOTEL I
Beach.

Arti prie
Westwood, Beverly
& Hollywood

4%%
5%

DIVIDENDAI
PASIUNČIAMI
KAS 1/4 METŲ
UŽ
INVESTMENTUS

ant bonų

sąskaitų

Hills

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

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

Dienos

šiais metais rengiamos Adelaidėj.
Sušaukti organizacijų atstovai ir
kultūrininkai savo pirmame pasita
rime išrinko sekcijų vadovus, bū
tent — 1. Dainų šventės — V. Šim
kus; 2. Dailės parodų -— I. Pocienė;
3. Literatūros — P. Andriušis; 4.
Teatro — P. Launikaitis; 5. Tauti
nių šokių — B. Lapšienė ir V.
Straukas; 6. Foto parodos — V. Vo
sylius; 7. Sporto — S. Urnevičius;
8. Skautų •— V. Neverauskas; 9.
Jaunųjų pasirodymo — G. Vasi
liauskienė; 10. Studentų — A. Ra
dzevičius; 11. Apgyvendinimo ir
sporto sekcija — J. G. Rakauskas,
P. Gasiūnas, J. Donela ir P. Launi
kaitis;
12. Maitinimo sekcija —
vadovauja ALB Moterų Sekcija; 13.
Finansų sekcija -—K. Pocius; Infor
macijų sekcija — V. Radzevičius.

CLEM'S POLSKIE DELI
★ Specializing in home made
fresh and Smoked Polish Sausage,
fancy groceries and choice meats.
★ Featuring Imported Polish
hams, beer, wine and groceries.
NOW

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

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

ST. ANTHONY

SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 So. 49th Court
Cicero, Illinois 60650

JUOZAS F. GRIBAUSKAS

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

Daumanto Cibo pasaka
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||^

„Lietuvių Dienų” leidykla turi nedidelį skaičių naujos laidos
plokštelės vaikams

"L. DIENŲ"

LEIDYKLOS

ŽAIŽARAS

KNYGOS

ŽIRGINĖLIAI
kTekstus skaito dramos aktoriai B. Pūkelevičiūtė, Viltis Vaičiūnaitė,

L. Barauskas, V. Kerbelis, V. Skaisgiris, K. Veselka ir patys vaikai.
Audiofoninis tekstas ir režisūra — B. Pūkelevičiūtės.
Muzika ir garsų efektai Zigmo Lapino. Viršelis K. Veselkos.
Kaina $6.00
(Plokštelė siunčiama apdrausta, pridėjus 50(0

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
didelio formato savaitraštis, skirtingas savo išvaizda ir turiniu, plačiai
žvelgiąs į lietuvių gyvenimą.

Plati Lietuvos gyvenimo kronika o Laisvojo pasaulio lietuvių
informacija • Kultūrinis puslapis • Jaunimo aktualijos q
Vaikų “žiburėliai” • Religinis gyvenimas 0 Sporto informacijos
e Skaitytojų pasisakymai • Aktualūs straipsniai f Politiniai
įvykiai ir t.t.
Redaguoja: k. dr. Pr. Gaidamavičius ir A. Rinkunas.

Leidžia: K. L. K. Kultūros Draugija “žiburiai”.
Prenumerata: metams tik $5.00, pusmečiui — $3.00. Naujiems skaityto
jams daroma nuolaida. Norintiems susipažinti siunčiama keletas numerių
nemokamai.
Adresas:
Tėviškės žiburiai, 941 Dundas St., W., Toronto 3, Ont., Canada
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiMii
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Bernardo Brazdžionio

poezijos rinkinys

VIDUDIENIO SODAI
Dail. T. Valiaus pieštas viršelis.

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

VYTĖS NEMUNĖLIO

MEŠKIUKAS
RUDNOSIUKAS
dailiai spalvotais piešiniais
V. Stančikaitės iliustruotą

Iliustravo A. Korsakaitė-Sutkuvienė

Gaunama pas platintojus ir leidyk
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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VEIDAI IR VAIZDAI

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos ir Lietuvių Katalikių Moterų Orga
nizacijų Sąjungos 60 metų sukakties nuo pirmo lietuvių moterų suvažia
vimo Kaune 1907 m. minėjimas, įvykęs New Yorke pernai metų gruodžio
3 d. Iš kairės (sėdi): Aldona Šlepetytė-Janavičienė, Vincė Jonuškaitė-Leskaitienė, LMKF pirmininkė, Magdelena Galdikienė, LKMOS pirmininkė,
stovi: I. Banaitienė, M. Kregždienė, M. Lušienė, M. Noreikienė, G. Žilionienė, J. Vytuvienė, M Ulėnienė, V. čečetienė, V. Šileikienė, Radzivanienė.

Representatives of the Federation of Lithuanian Women’s Clubs and the
Association of Lithuanian Women’s R. C. Organizations.

Vysk. V. Brizgys tarp lietuvai
čių — tautinių šokių šokėjų. Pirma
iš kairės — ansamblio vadovė Au
relija žalnieriūnaitė; paskutinis iš
dešinės akord. Tadas Garšva.

mų, kalbų, paskaita ir priimta re
zoliucija, kuri vėliau įteikta Vene
cuelos prezidentui..

Meninėje dalyje buvo sol. Z. Valadkaitės dainų ir D. Jakavičiaus
smuiko koncertas. Solistė padaina
vo tris dainas Petro Babicko žo
džiais: Tau, Aušta rytas ir Malda
(muzika Poimanskio); be to ji pa
dainavo dar keletą dainų ispaniš
kai; klausytojai priėmė entuziastin
gai. Muzikas smuikininkas virtuo
zas Donatas Jakavičius atliko Lie
tuvos kaimo potpourri, čardašą, canzonettą ir Capricio.
Tautinių šokių tarpuose jauni
mas padeklamavo.
Minėjimas baigtas Lietuvos him
nu. Vaišės vyko Lietuvių centro
salėje.
LB pirmininku šiuo metu yra inž.
Vladas Venckus, Vliko atstovas Venecueloje — Jurgis Bieliūnas, ka
pelionas — kun. A. Perkamas,SDB.

Iš tolimesnių vietų minėjiman at
vyko būrys lietuvių spacialiai sam
dytu autobusu.

Scenes from the commemoration
of the 50th Anniversary of Lithu
ania’s Independence in Caracas,
Venezuela.

Dalis minėjimo dalyvių muziko (smuiku) Donato Jakavičiaus koncerto
metu. Jis atliko ‘^Lietuvos kaime” (popuri) ir trejetą kitų dalykų.
Venecuelos LB pirm. inž. V. Venc
kus pristato minėjimo dalyviams
solistę Zuzaną Valadkaitę (deš.);
Danutė Statkutė de Rosales solis
tės ir pirmininko dialogą verčia is
panų kalbon.

Venecuelos sostinėje — Caracas
mieste kovo 10 d. surengtas Lietu
vos nepriklausomybės 50 metų ir
Lietuvių Bendruomenės Venecueloj
įsikūrimo 20-ties metų sukakčių mi
nėjimas.
Pamaldas atlaikė svečias vysk.
V. Brizgys. Tuojau po pamaldų vy
ko iškilmingais aktas ir meninė
programa.
Oficialioje dalyje buvo sveikini
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Lietuvių delegacija pas Tampos miesto burmistrą Dick A. Greco, Jr. Jis
paskelbė vasario 16-tą Lietuvos Respublikos diena.
..Iš kairės: Dick A. Greco, Jr., dr. Domas Jasaitis, M. J. Miklas, Elena
Riek, Kay-Temple-Miliūnaitė, Eleonora Daknienė.

Lithuanian delegation with Mayor Dick A. Greco, Jr. in Tampa, Fla.

Vasario 16 d. proga Linden, N. J. ALTo komitetas lankėsi pas miesto
merą Gregerio, kuris tos dienos proga paskelbė atitinkamą proklamaciją.

Stovi iš kairės: Stasys Vaičiūnas, Alto sk. sekr., Margarita Samatienė,
rezoliucijų sekretorė, meras Gregerio, S. čerienė-Mulks ir Vladas Tursa,
Alto sk. pirmininkas.
Lithuanian delegation visits Mayor Gregorio in Linden, N. J.

Naujai išrinkta ‘Laisves žiburio” radijo vadovybė, kuri birželio 2 d. New
Yorke organizuoja Chicagos Lietuvių Operos gastroles. Bus atliekamas
opera “Gražina” Brooklyno kolegijos W. Whitmano auditorijoj. Dalyvauja solistai D. Stankaitytė, S. Baras, A. Brazis, J. Vaznelis, 110 asmenų
choras ir op. kolektyvas.

I eil. (iš kairės): N. Umbrazaitė, R. Kezys, J. Klivečka, A. Mažeika,
G. Mažeikienė; II eilėj: A. Balsys, A. Reventas, D. Kezienė, Z. Dičpinigaitis, B. Macijauskiene, V. Padvarietis, V. Daugirdas.
Newly elected officers of the New York Lithuanian radio hour.

Iš II Š. Amerikos lietuvių šachmatų pirmenybių Clevelande.
Iš kairės
(sėdi): K. Brazauskas, žurnal. Harris, pirmenybių laimėtojas P. Vaito
nis, šachm. vadovas K. Merkis, Schroeder, P. Tautvaišas, dr. A. Nasvytis; II eil.: Leonavičius, Liauksminas, J. Chrolavičius, jaunių nugalėto
jas, Palčiauskas, Shakalis, Karpuška, Girnius, Kairys, Jankauskas ir
Makaitis.
Foto V. Pliodzinskas

Chess champions, trainers, members of the press, and guests during
North America’s Lithuanian Chess Tournament, held in Cleveland, Ohio.
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★■A

KAS TIK TURI GERĄ SKONĮ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ.

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

Baldai siunčiami į visą Ameriką ir už jos ribų.

XVIII-sios Australijos Lietuvių Sporto šventės atidarymo metu išsirikia
vę Melbourne “Varpo” sportininkai.
Foto P. Budrio

XVIII-ji Australijos Lietuvių Sporto šventė įvyko 1967 m. pabaigoje
Adelaidėje, Pietų Australijoje. Dalyvavo 220 sportininkų iš 7 Australijos
lietuvių sporto klubų. (B. M.)
Lithuanian athletes from Melbourne during opening ceremonies of the
XVIII Australian-Lithuanian Sports Tournament, in Adelaide, Australia.
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LIETUVIU FONDAS

Aik

/Joa

LITHUANIAN FOUNDATION

LIETUVIŲ DIENOS

Balandis

1968

1727 No. Western Ave.

Chicago, Illnois 60629
6643 So. Maplewood Avenue
Tel. 778-2858 (A. c. 312)

Hollywood, Calif. 90027

Telef. HO 4-4154

GARBĖS

PRENUMERATORIAI

Lithn. American Council, Inc.,
Chicago ($12.00); J. Bieliūnas (Venecuela), mokėdamas prenumera
tą, pridėjo auką $10; inž. J. Okunis,
siųsdamas prenumeratą, pridėjo au
ką $10.
Pridėjo aukų:
$3 — K. Virbickas.
$2 — Balys Radio & Television,
V. Butikys, F. Chesonis, A. Dimas,
K. Kasakaitis, J. Klimas, A. Matioška, P. Šimkus.
$1 — S. Dabkus, A. Cetulis, F. Ur
banavičius; J. Veblaitis.
Visiems administracija širdingai
dėkoja.

— JAV Lietuvių Bendruomenės
centro valdyba gegužės mėnesį pa
skelbė spaudos mėnesiu. LB apy
gardos ir apylinkių valdybos bendraraščiu
paragintos
organizuoti
knygų bei periodikos platinimo va
jus, kad kuo daugiau spausdinto
lietuviško žodžio pasklistų išeivi
joje.
Ne vienas mūsų periodinių leidinių
ta proga parašė gražius vedamuo
sius (editor iaJus), iškeldami spau
dos svarbą ir ragindami ją skaityti
ir palaikyti. Atrodo, kad šių rašinių
mintys nepasiekė ne tik tų, kurie
lietuviškos spaudos neprenumeruoja, jos neužkliudė nė prenumerato
rių sąžinės: vis daugiau atsiranda
tokių, kurie, kai administracija pa
ragina užsimokėti dvejų, trejų me
tų skolą, atsiliepdami, bet skolos
nė neužsimindami, tuojau paprašo
žurnalo siuntinėjimą nutraukti. Ki
tais atvejais skolos negrąžinimas
lygus beveik vagystei — bet tik nė
spaudos skolos!
Mielieji skaitytojai, mes tikimės,
kad jūs šio spaudos mėnesio paska
tinti pajusite pareigą atsilyginti se
nas skolas ir atnaujinti prenumera
tą. Mes nenorime tikėti, kad mūsų
skaitytojų tarpe atsirastų tokių, ku
riems tiktų spaudos duobkasio var
das. Vienas skaitytojų, atsilyginda
mas skolą ir pats užsidėdamas dar
kelių dolerių bausmę, pataria visus,
spaudos mėnesyje atsisakiusius to
liau skaityti lietuvišką laikraštį,
įrašyti į juodąjį spaudos duobkasių
sąrašą. Kaip jūs galvojate?
— Rev. J. Jutkevičius, Worcester,
Mass., nuolat atsiunčia mums iš
amerikiečių laikraščių iškarpų, ku
rios liečiama Lietuva, jos reikalai
ar šiaip lietuviai. Iškarpų rinkimą
jis yra suorganizavęs Vyčių orga
nizacijoje, kurios nariai uoliai tal
kininkauja. Kun. Jutt-Jutkevičiui ir
Vyčiams ačiū!
Būtų gerai, kad ir LD skaitytojai
mums tuo būdu patalkininkautų.
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— .Lietuvių Fondo narių telkimo
vajus tebeina daugelyje JAV lietu
vių kolonijų. Po Vasario 16-tos mi
nėjimų, kada su naujais našais at
ėjo nauji būriai narių, paskutinė
mis dienomis pajustas lyg atoslū
gis. Bet dabar, kai daugelis jau ga
vo permokėtų taksų grąžinimus, vėl
ima sukrusti ir vajų komitetai ir
nauji nariai.
Kol dar neišvykome į vasaros
atostogų keliones, dabar pats lai
kas nuo numatytų išlaidų atidėti
šimtą ar daugiau dolerių Lietuvių
Fondui.
Kiekvienas į Lietuvių Fondą įsto
jęs lietuvis šimtu ar tūkstančiu do
leriu, darosi aktyvus kovotojas dėl
lietuvybės ir lietuvių kultūros. Kad
jis vėliau ir nieku daugiau dėl ne
sveikatos1, dėl nedarbo ar kitų prie
žasčių nebegalėtų prisidėti, jo fondan įneštoji suma kovos už jį!

— Lietuvių Bendruomenės Kultū
ros Fondo valdybą sudaro: Anato
lijus Kairys — pirm., Vyt. Jesinevičius — vicep., Leonas Jauškais —
sekr., Vincas Grėbliūnas — ižd.,
Antanas Kareiva — reik, ved., dail.
Jurgis Daugvila — meno vad., Juo
zas Šlajus — “Gimtosios kalbos”
reikalų ved., R. Panaras — narys,
L. Dambriūnas — “Gimtosios kal
bos” red., J. Augustinus — Metraš
čio red.
Kultūros Fondo žinioje veikiąs
neseniai įsteigtas Jaunimo Teatras
paruošė pirmąją savo premjerą —
A. Kairio 2 veiksmų komediją “Cur
riculum vitae”, kurios pastatymai
įvyks gegužės 18, 19 ir 25 dienomis
Jaunimo Centre, Chicagoje. Veika
lą režisuoja komp. D. Lapinskas.
Netrukus K. Fondas išleidžia dvi
knygas: Juozo švaisto apysaką jau
nimui “šaunus penketukas (su dail.
J. Daugvilos iliustracijomis) ir mo
kytojos G. Česienės parengtą Il-am
skyriui naują vadovėlį “Rūtelę”
(iliustravo dail. Z. Sodeikienė).

—Argentinoje prof. Ernestas Par
šelis paskirtas Pedagoginio Institu
to direktorium. Jis aktyviai reiškia
si ir lietuvių bendruomenėje. Nese
niai išėjo iš spaudos jo redaguotas
leidinys “Lituania — Historia, Arte
y Cultura. Didelio formato 72 pus
lapių brošiūroje yra su viršum 30
geografijos, istorijos ir meno ilius
tracijų. Kaštuoja tik $1.00 (350 pezų). Galima gauti “Laiko” adminis
tracijoj: EI Tiempo. Mendoza 2280,
Avellaneda, Buenos Aires, Argenti
na.
-— Ona Šalkauskiene, dail. Henri
ko Šalkausko motina, Australijoje,
N. S. W. loterijoj laimėjo $60.000.

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.
inillllllGilIilIlIlIMIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlN

Detroito Lietuviškų Melodijų Radi
jo valanda nauju laiku
bus transliuojama nuo birželio
3 dienos kiekvieną šeštadienį nuo
3 vai. iki 4 vai. p. p. stotis ta pati
— WJLB, banga 1400 AM. Kadangi
dienos metu stotis turi 1000 lempų
jėgos, tai transliacija bus geriau
girdima ne tik Detroito, bet ir apy
linkių lietuviams. Dėl laiko ir gir
dimumo rašyti adresu: Lithuanian
Melodies, Radio Station WJLB,
3100 David Broderick Tower, De
troit, Mich. 48226. (Plačiau — žiūr
viršelio III puslapy radijo skelbimų
skyriuje).
— Naujas Lietuvos Pasiuntiny
bės prie šv. Sosto adresas Italijoje
yra:
Legazione di Lituania
Via Po 40
00198 ROMA Italia
šiuo adresu rašyti ministrui S.
Girdvainiui, pas. sekretoriui S. Lo
zoraičiui jr ir taip Diplomatijos še
fui S. Lozoraičiui.

— P. Pleškevičius Lietuvos sava
noris karys invalidas, parašęs ir iš
leidęs atsiminimus “Mes nešėme
laisvę” (išėjo dvi laidos) nuo šių
metų gegužės mėn. iš Rochester,
N. Y., persikelia gyventi pas savo
vaikus į Kanadą. Knygų užsakymo
reikalu kreiptis: Petras Pleškevi
čius, 334 Emerald St. North, Hamil
ton, Ontario, Canada.
— Romualdas Kriaučiūnas, gen.
Ateitininkų sekretorius praneša,
kad naująją ateitininkų federaci
jos valdybą sudaro:
Prof. dr. Justinas Pikūnas, Fe
deracijos vadas, prof. kun. Stasys
Yla, dvasios vadas, dr. Romualdas
Kriaučiūnas, gen. sekretorius, dr.
Leonas Bajorūnas, reik, ved., dr.
Kęstutis Keblys, referentas sendr.
ateitininkams, Vaidevutis Valaitis,
ref. stud, at-kams, Rimas Laniauskas, ref. moksleiviams at-kam.s.
Ateitininkų Fed. valdybos būstinė
yra reikalu vedėjo adresu: 17689
Goldwin, Southfield, Mich. 48075.

— Balandžio 6 d. Chicagoje Tė
viškės parap. bažnyčioje įvyko gies
mių vakaras. Atlikta choro, duetų,
okteto. Pirmą kartą atlikta Vlado
Jakubeno kantata “De Profundis”;
ją giedojo parapijos choras, vado
vaujamas J. Lampsačio.

GeLeS

ant kapo...

(In memoriam)

— Keleivis (nr. 19) rašo, kad
Ona Ivaškienė, pernai nuvykusi į
okup. Lietuvą ir besilankydama Ra
sų kapinėse, aplankė rašytojo V.
Mykolaičio-Putino kapą, kuris tuo
metu buvo dar tik ką supiltas ir ne
aptvarkytas ; sutikusi tvarkančią
moteriškę ji davė penkdolerinę nu
pirkti gėlių ir padėti ant kapo Bos
tono lietuvių vardu.
— Gegužės 5 d. Bostone paminėta
dr. J. Leimono penkerių metų mir
ties sukaktis. Už velionį atlaikytos
pamaldos; Piliečių draugijos salė
je surengta akademija, kurioje pa
skaitą skaitė S. Sužiedėlis. Meninė
je programos dalyje dalyvavo St.
Santvaras, Aldona Kairienė (pa
skaitę savo poezijos), K. Barūnas
(paskaitęs velionies dienoraščio iš
traukų) ir muzikai Iz. Vasyliūnas
ir Vytenis Vasyliūnas.
— Kovo 23 24 naktį okup. Lietu
voje tragiškai žuvo kun. Povilas
Jakas, 59 metų amžiaus.
Antrosios sovietų okupacijos me
tu buvo ištremtas į Sibirą ir iš ten
grįžo ligonis. Nepriklausomybės
metais kun. P. Jakas pasižymėjo
kontraversiniais raštais, išleidęs
keletą religinio bei socialinio tuj^
ni knygų bei brošiūrų.

— Praėjusio nr. kronikoj, nekro
logo žinutėj apie J. Janušką įsivėlė
korektūros klaida: parašyta, kad
mirė sulaukęs 68 metų — turi būti
—58 metų. Atitaisome prašomi LD
skaitytojos B. Bujokienės.
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ANTANAS F. SK1RIUS
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.
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•

Dr. J. K. Valiūnas President, Su
rėmė Committee for Liberation of
ithuania, with Cardinal Gilroy and
the Lithuanian chaplain in Sydney,
Father Butkus.

Vilko pirm. dr. J. K. Valiūnas
Sydnėjuje, Australijoj, su kardino
lu Gilroy ir liet, kolonijos kapelionu
kun. J. Butkum.

The cause of free Lithuania is
gaining increasing support and
many new friends in Asia. This
was the finding of Dr. J. K. Valiū
nas, President of the Supreme Com
mittee for Liberation of Lithuania,
during his Asian tour in March.
President Marcos of the Philip
pines has assured Dr. Valiūnas of
his country’s support in Lithuania’s
campaign for liberation, Manila’s
The Saturday Chronicle reported
on March 16, 1968.
Dr. Valiūnas’ press conference at
the Manila Overseas Club was
widely reported in
Philippine
newspapers.
In Taipei, Dr. Valiūnas discussed
the possibility of issuing a postage
stamp, or a special mimeographed
message, to mark the Year of
Lithuania’s Freedom Struggle. His
statement on the situation in Lith
uania was seen on Taipei’s TV.
During his visit in Seoul, Dr. Va
liūnas exchanged views with sev|kral members of the South Korean
■ibinet, including the Foreign Mimister, Kyu-hah Choi.
Interviews with Dr. Valiūnais; ap
peared in the Korea Herald and on
television.

Why

Lithuania Seeks Independence
The following is an excerpt from The Catholic
Weekly, March 28, 1968:

“Nauru (population, 6900) has achieved in
dependence; all we are asking is for the same
right for Lithuania.”
The speaker was Dr. J. K. Valiūnas, presi
dent of the Supreme Committee for the Libera
tion of Lithuania, who this March visited Aus
tralia.
Lithuanian Independence won’t come as easi
ly as that of Nauru. The Pacific island-nation
got its freedom through an Act of the Australian
Parliament; the Lithuanians have to win theirs
from the Soviet Union.

In Sydney Dr. Valiūnas met Cardinal Gilroy
and addressed meetings of Lithuanians living in
N. S. W. He was in Canberra fol* an interview
with the Prime Minister, Mr. Gorton, and he
visited Melbourne and Adelaide.
“... Lithuania, a small and predominantly
Catholic nation on the Baltic in North East Eu
rope, has had a long history. The people date
their nation back to 1251 when a Lithuanian
kingdom was established.
This grew into a powerful State, with fron
tiers extending from the Baltic to the Black Sea.
The growing power of Russia became an in
creasing menace, and Lithuania formed a com
LITHUANIAN DAYS, 1968, APRIL

monwealth with Poland which lasted for 130
years — until 1795 — when the country fell
under Czarist Russian rule which lasted 120
years.
Occupied by the Germans during World War
I, Lithuania won its independence but this was
short-lived. After a secret deal with the Nazis,
the Russians took over the little country in 1940
and — apart from three years of German oc
cupation during the war — they have been firm
ly in control ever since.
The country — about the size of Tasmania—
is technically a constituent republic of the
U.S.S.R.
“But,” says Dr. Valiūnas, “that is a nice name
for what is in fact a Russian colony — and this
at a time when colonialism is dying.”
Lithuanians are not Slavs, they have their own
language and a Roman alphabet; but in the
schools today the children begin at an early
age to learn Russian. There was a process of
“Russification.”
Dr. Valiūnas’ world trip coincides with the
50th anniversary of Lithuania’s declaration of
independence in 1918...
In particular, his committee wants Lithuania
to be granted the rights of self-determination,
freedom of religion, and free speech.”
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<
LITHUANIAN DELEGATION
WITH GOVERNOR J. A. VOLPE.

THE STEM THAT DOESN'T BREAK

(The Lithuanian - Polish Com
monwealth was divided in 1772 1795.) “But one did not take into
account the defiant perseverance of
this breed of men. In view of the
oppressive superior strength of the
invaders, the natives could not give
way to revolt that would have
meant their destruction. Instead,
they developed a less heroic but not
less effective weapon — outlasting
the tenacious outsitting of the
enemy, a kind of Gandhiism still
before Gandhi. They became a
stem that bends in the storm but
does not break...”

As for the years of freedom;
“One should use a holiday pen to
describe the elation with which
the former subjects and serfs cre
ated national homes out of the
homeland destroyed by an alien
war. They leaped over the foreign
countries and worked so feverishly
as if they knew that they would be
given only twenty years of free
dom...
The Balts were always aware of
the possibility that, as the eastern
and western neighbors again grew
strong, the old geopolitical threat
would again become overpowering..
... Yet there was hope of being able
to steer past the red Scylla and the
brown Charybdis that were deadly
enemies to each other... (Yet) the
Baltic again became a battlefield
and booty at the same time...

“The stem in a new storm” —
this is the situation of the Baltic
nations today. “Therefore they
22

Not only the Communist party
National Committee in Vilnius, but
also the party units in Lithuanian
cities, towns and rural areas are
headed by Russian officials. A re
election of district party officials
took place in various Lithuanian
localities earlier this year. In al
most all of the distrcts, one or
more of the three newly elected
party secretaries is a Russian.
For example: Akmenė—N. Kra
silnikov; Anykščiai—D. Grabusov;
Eišiškės—A. G. Novikov; Milaszewicz, S. Greviski; Ignalina—P. Ko
lesnikov; Jonava—F. žabin; Joniš
kis— A. Guščin; Kaišiadorys—V.
Kiuršin; Kaunas District—A. Smir
nov; Kupiškis—A. Sagulin; Mažei
kiai—V. šarapajev; Panevėžys —
J. Kalačiova; Raseiniai—Lev Molo-

tok; Rokiškis—S. Boldarev; Šilutė
—N. Berdnikov; Širvintai—S. Koro
vin;
Švenčionys—K.
Finogenov;
Trakai—G. Mogilcev; Varėna —P.
čiunderov; Vilnius (suburbs)—V.
V. Petuch, N. Byčkov, V. Gubin; Za
rasai—A. Tujezov; E. Petrova...
Members of the National Com
mittee in Vilnius and members of
the Vilnius district committees are:
J. Bielousov, A. šachraj, G. Simo
nenko (Chairman of the Administra
tive Committee), A. Masiuk, R. Ja
devic, N. Uksov... Kaunas — L. K.
Maksimov, N. Laškov, F. Butylkin,
I. Golubov... Klaipėda — D. Rožnov;
Panevėžys — V. Plaksin; Šiauliai
— V. Avralev...

STOP RUSSIFICATION!

Excerpts from an article by Dr. Juozas Eretas, in Nationalzeitung,
Basel, Switzerland, Febr. 14, 1968

“... The Baltic peoples have de
veloped an ‘unheroic heroism’ while
living on the ‘crossroads of nations’
full of deadly dangers... They came
through the ‘Dirang nach Osten,’
which has sought ever since the
days of the Teutonic Knights to
secure this valuable coastline for
Germany... Then came the Russian
‘Drive to the West’... that was ex
panding toward ice-free harbors...

(See Back Cover)

Gov. John A. Volpe signed pro
clamation designating February 16,
1968 as the 50th Anniversary of
Lithuanian Independence.
Pictured from left: Gintaras P.
Čepas, Sea Scout, Alexander J.
Chaplik, American Lith. Council
of Boston, chairman; Lithuanian
Consul Attorney A. O. Shallna;
Miss Rita Kapočius, Lithuanian
Encyclopedia; Jackus Sonda, Lith.
Press; Attorney John J. Grigalus,
Vice Chairman; Zigmas Gavelis;
Juozas Kapočius, President of Lith
uanian - American Community of
USA and General Chairman; Algis
Martišauskas, Lith.-American Com
munity, Youth section; Misis Lor
raine Harris, Knights of Lithuania;
Miss Rita Babravičius, Lithuanian
Folk Dance group of Boston;Attor
ney A. J. Young, Lith. American
Catholic Federation of Boston;
Gerimantas Griauzdė, Korp. Neo
Lithuania, and Miss Felicia M|
Grendal, Executive Committee S«
retary.
Bostono lietuvių organizacijų de
legacija pas gubernatorių John A.
Volpe.

know their duty to salvage them
selves for the future. And the
future will bring changes in the So
viet Union in the direction of fede
ralism which will give more air to
the Balts as well. To endure is all
that one can do — this time, too.
. When Western
observers, who in most cases con
ceive of a struggle as of a cavalry
charge, dismiss it as a Utopia, then
they lack the understanding of a
resistance with unaccustomed weap
ons...
“...Peace is best served when
each nation is assured of liberty
which was granted to it as an im
mortal right by a Highetr Hand.
Therefore we are glad when now
peoples of the yellow and black
races are becoming free. Is it
therefore immodest when we —
in the yeair of human rights! — de
mand freedom for the whites as
well?” (Elta)

Only a limited supply available of

The Illinois-Indiana District of Knights of Lithuania commemorated
the 50th Anniversary of the Restoration of Lithuania’s Independence
with their annual “Memories of Lithuania” banquet at The Farm Club,
Chicago, Ill.
Photo A. Raubiskis
Illinois ir Indianos valstybių Lietuvos Vyčiai Lietuvos 50 nepriklauso
mybės metų sukaktį paminėjo “Lietuvos atsiminimų” banketu The Farm
Club, Chicagoje. Pirm. John G. Evans (I iš kairės) suteikė A. Rudžij^^
“Man-of-the-Year” atžymėjimą. Iš kairės: John G. Evans, Frank Savi^J
kus, Illinois valst. 27 distrikto repres.., P. Daužvardis, Lietuvos gen.
konsulas, Marija Rudienė, Samuel Shapiro, Illinois valst. L. Gov., Daužvardienė, A. J. Rudis, Joseph Tierney, U. S. Deputy Sheriff.

LITHUANIAN MAPS
Compiled by J. Andrius,

with the technical assistance of
Professors A. Salys, Stp. Kolu
paila, K. Pakštas, Drs. M. Braks, M.
Gimbutas, and A. Šapoka.
This is the definitive map of 1939,
with insets of Lithuania in the
Bronze and Iron Age.
A multicolored map of Lithuania

Book map, in folder:

$3.50
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SHADOWS

Excerpt from a novel
by Vincas Mykolaitis-Putinas
Translated from the Lithuanian
by Milton Stark
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/ Continued from the March issue

“Not to fall in love? Is this something we can will?
The heart listens to no commands or prohibitions.”
“No one prohibits love, except that there are all
kinds of love. Pulre, idealistic love is a lofty feeling;
only physical love must be avoided.”
“That is difficult, it would seem. It begins idealis
tically and ends completely unidealistically.”
“It’s difficult, but it can be done. Man is not
•ast.”
Or: “Do you think that love is sinful?”
“Of course not. But what kind of love?”
“What kind! Love can only be one kind: a meeting
of souls.”
The clerics with more experience avoided such dis
cussions and in their hearts called those who took part
in them blockheads. But Vasaris was too green to
understand the complete naivete of this talk. He
dreamed about love as an angelic, heavenly thing. In
the end, the thoughts of love and woman, when
placed side by side with all the other concerns and
all the other thoughts, did not occur to the mind of
the cleric very frequently. The thoughts came and
went in the course of everyday tasks, like a gust of
wind across a field of rye. The ears bent for an in
stand, rustled, soughed, and everything was quiet and
still again.
After lunch the porter announced to Petryla and
Vasaris that they were invited to the parlatorium.
“Well, my Levites, how are you getting on?” said
the pastor in greeting them, as both clerics sought to
kiss his hand. “Good? That’s fine! That’s why I've
brought you some presents. Well, but let Lucy pass
them out.”
Lucy, at heir uncle’s back, made a funny grimace
and some sort of incomprehensible sign; but, quickly
turning serious, she exchanged greetings with both
clerics. Plainly, she was neither about to pass out the
presents nor intrude upon the pastor’s and their con(ersation. The pastor was impatient, however. He
■d yet to visit the bishop and attend to many other
rfairs. Therefore, until he returned, he said he would
leave Lucy in the clerics’ care.
“You were burning with a woman’s curiosity to
see the seminary, so go ahead and see it. Except that
I don’t know whether you will see much more of it
than these two priestlings. But you used to see them
at home, too.”
And he left to settle his business.
Lucy came to life instantly.
“Uncle thinks I care a lot about this seminary of
yours! I wanted to visit you two!” she cried, looking
at Vasaris.
“It’s very nice of you not to foirget your parishoner
or your not too close neighbor.”
“Close neighbors sometimes get tiresome,” cleric
Petryla corrected him.
Lucy had no intention of gainsaying this.
“There, you are right! Everyday things soon get
boring. Why, it’s true, Pavasaris! Bravo! I’ve hit on
it! It came out by accident. From now on I’m going
to call you that — Pavasalris. You won’t be angry?”
“On the contrary!” Vasaris affirmed. “It is very
nearly my surname. There’s only one month’s dif
ference.”
LITHUANIAN DAYS, 1968, APRIL

“Oh, how nice! Petryla will come home with Pa
vasaris! Pavasaris will be at the church festival! Ha,
ha, ha!” she was as delighted as a child with an un
expected find.
“I’ve suspected it all along,” piped up cleric Petryla
mockingly, “that someday spring would blossom out
in February for Miss Lucy.”
The play on weirds turned out ingeniously enough,
and they all laughed with satisfaction. As for Liudas’
neighbor, he was already beginning to turn glum,
seeing the pretty lady’s obvious liking for his friend.
Closed in by seminary walls, young men, unconscious
ly and unknowingly longing for a feminine smile and
glance, are very sensitive and jealous when these
favors are heaped upon one to the exclusion of the
other. Vasaris did not dream that his friend Petryla,
ostensibly teasing him from time to time over Lucy’s
alleged attentions or joking on the subject, did so out
of an incipient, tiny, elusive jealousy. And now that
the attentions of the pastor’s niece were all the more
obviously being directed toward Liudas, this tiny
jealousy threatened to cloud all of the pleasantness of
this extraordinary visit or perhaps even to sow seed
of discord among the three. Vasaris, however, guessed
what was tlroubling his friend’s heart and made an
attempt to forestall new manifestations of Lucy’s
liking and smooth her abrupt frankness. He was not
yet inclined to seriously accept the favor that she
showed him; still, it pleased him.
As they went on talking, unawares Vasaris ob
served and admired the girl’s charm and vivacity. Her
winter dress became her very well. A small black hat
with a shiny pin at the side harmonized perfectly with
her bold, darkhaiired features, passionate glance and
little aquiline nose. A black coat with broad fur neck
piece, stylishly girdling her torso, showed her woman
ly grace and boyish sprightliness. In the heat of con
versation she grew flushed and excited herself. With
sweeping gestures she flung open her coat and neck
piece. She was dressed in a red garment with black
designs reminiscent of the blossoms of wild poppies.
She was redolent of the scent and freshness of the
fields.
“Miss Lucy, it’s wintertime now, but you have
brought us none other than a summer’s vacation
mood!” Vasaris dared compliment her and show his
admiration.
“Oh, ho!” burst out Petryla. “For one spring blooms
in February, for the other smacks of summer. Very
soon we’ll have to do away with the calendar entirely.”
“Oh, God forbid!” she shook her head, ignoring
Petryla’s bitter tone. “I have only one remembrance of
last vacation.” She covered her eyes and, imitating
the bygone scene in Petryla’s orchard, mocking Va
saris, cried: “ ’Please stop it!’ ”
They both broke into laughter, and Petryla, not un
derstanding what was happening, was at a loss as how
to react.
During the course of this visit, Lucy could not get
over the change that had taken place in Vasalris and
in such short time, too.
“How can it be?” she asked herself. “Just three
months ago he couldn’t say a word; and now, re
membering it, he laughs himself.”
She marvelled at this, for she did not know that
in the life of a young man there are certain brief inter
vals when the impressions he has formed, influenced
by the favoirable circumstances of the moment,
so enrich and deepen his soul, that he suddenly feels
he has bridged the gap separating him from the two
etapes of maturity and manhood.

(To be continued)

QESTION NAI RES

ON

RELIGION

IN LITHUANIAN SCHOOLS

Purpose — Spying

A questionnaire on atheism and
religion was distributed to high
school children in Soviet-occupied
Lithuania in March, 1967. Recently,
a copy of the questionnaire was
brought to the United States by a
Lithuanian mother whose sons at
tended high school last spring. The
questionnaire is as follows:
1. How many atheistic books
have you read?
2. What factors have helped in
the formation of your atheistic
world
view
(books,
friends,
school) ?
3. Social background: a) white
collar, b) blue collar?
4. Are there any religious mem
bers of your family: father, mother,
grandparents, relatives ?
5. If such religious members of
the family exist, on which issues
do they disagree with the scienti
fic line?
6. Which member of the family
is a superficial believer?
7. What religious holidays are
observed in your family?
8. Do the members of your fa
mily observe religious rites (pray
er, churchgoing, fasting) ?
9. Is your materialistic world
view a firm one? Do you have reli
gious beliefs?
10. On what issues are you still
doubtful?
11. Who has helped or is helping
you to get rid of religious supersti
tions ?
12. Which books with atheistic
contents have you read lately?
What impression did they leave?
13. What books with religious
contents have you read and who
has urged you to read them?
14. When did you go to church
last?
15. What is your opinion on this
question?

The purposes of the question
naire are obvious: weeding out re
ligious believers, intimidation, per
secution. (Elta)
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Remarkable

Discovery

Hair formula JIB is Pat
ented in Switzerland and
Registered in U.S.A, and
Canada. It cures Dandruff,
Falling Hair, Itching scalp,
Splitting ends, Strength
ening Hair, Root growth,
and restoring NATURAL
HAIR COLOR.
Using JIB you will never be bald
or grey. 100% Guaranteed.
Listed in Druggist Red-Blue Book.
JIB Medicine Liquid 8 oz. A 16
week supply $5.50. Money Order,
P. P., Send today — JIB LABORA
TORY
1437 So. 49th Avenue, Cicero, III.
60650
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On February 15, 1968, the Los
Angeles Times published an edi
torial, entitled “imperialism, Rus
sian Style”, which noted that or
ganizations representing some one
million Americans of Lithuanian
descent have proclaimed 1968 as
“Lithuanian
Fight for Freedom
Year.” The article further states:

it was stated that the war in Viet
nam be stopped. In this article, the
clergy is asked to look at Red-held
Lithuania and to be reminded that
if the war is stopped in Vietnam,
the Church there will suffer the
same fate as the Church in Lithuuania and other countries behind
the Iron Curtain.

“If they expect to generate any
significant pressure on the Soviet
Union, they are likely to be disap
pointed.
They won’t get much sympathy
at the United Nations, for example,
because a majority of the members
is unable to comprehend that white
Europeans can be victims of impe
rialism, too.
The same disability unfortunately
afflicts a lot of American and Eu
ropean liberals who wax indignant
at colonial injustices in places like
Angola, but wouldn’t dream of de
manding plebiscites within the
Communist orbit.
Actually, the Russians are old
hands at imperialism.
During the 400 years preceding
World War I, Russia expanded at
an average rate of 50 square miles
a day. Thus, by the time the Bol
sheviks seized power in 1917, the
czar’s empire consisted of a domi
nant core of Russians and a whole
host of subject peoples — Ukrai
nians, Poles, Balts, Armenians,
Georgians, Turks, Uzbeks, Kazakhs,
etc.
The Kremlin is fond of saying
that Russian imperialism died with
the czar. But the fate of the Baltic
nations — Latvia, Lithuania and
Estonia — shows this to be a
cruel fiction.”

— On February 22, a fine article
written by Raymond P. Girard was
published in the Evening Gazette,
Worcester, Mass. It described the
suffering being undergone by the
people of taday’s Lithuania and
their aspirations to regain their
freedom.

— South Boston Tribune, Febru
ary 15, 1968 edition, featured an
article “Lithuanians Note 50th An
niversary of Restoration of Inde
pendence.” The article described in
detail the observance of the anni
versary in the Greater Boston area.
The same edition also had an
article “Lithuania’s Faith and Free
dom” written by Rev. Albert J.
Contons. It gave a vivid account of
Lithuania’s present political op
pression and religious persecution.

— On February 16, The Provi
dence Visitor, Providence, R. I.,
published an article written by Rev.
John Maknys, Chaplain, Mother of
Hope Novitiate. The article, titled
“Lithuania’s ‘Way of the Cross’ ”,
gave a brief historical background
of Lithuania and described in de
tail the aftermath of World War
H, as well as the present conditions
in Lithuania. It gave special em
phasis to the status of the Church
and was documented with numer
ous statistics.
— The February 18 edition of
the Pittsburgh Press, Pittsburgh,
Pa., had an excellent article written
by Aldona Grina. It dealt with the
conference held by Catholic, Pro
testant and Jewish clergy in which
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— On February 23, the New
World, Chicago, Ill., published three
photographs showing scenes from
special religious services and com
memorative exercises which were
held in Chicago to mark the 50th
anniversary of Lithuania’s Inde
pendence. Bishop Vincentas Brizgys
leading procession after High Mass
celebrated at the Church of the
Nativity, members of Dainava en
semble, and other program parti
cipants were shown.

The following newspapers carri
ed articles and gave publicity to
the iLithuanlian Independence com
memorations held in their respec
tive cities:
The Advocate, Newark, N. J.
The American, Chicago, Ill.
The Catholic Standard &Times,,
Philadelphia, Pa.
The Cicero Life, Cicero, Ill.
The Catholic Telegram, Cincinna
ti, Ohio.
The Daily News — Chicago, Ill.,
Dayton, Ohio, New York, N. Y.
The
Eagle-Tribune, Lawrence,
Mass.
The Evening Bulletin — Phila
delphia, Pa., Providence, R. I.
The Evening News — Philadel
phia, Pa., Newark, N. J.
The Evening Outlook, Santa Mo
nica, Calif.
The Evening Recorder, Amster
dam, N. Y.
The Gazette Weekly, So. Boston,
Mass.
Herald News, Joliet, Illinois.
The Independent, St. Petersburg,
Fla.
The Inquirer, Philadelphia, Pa.
The Journal, Sioux City, Iowa.
The Journal Herald, Dayton,
Ohio.
The New World, Chicago, Ill.
The
Republican,
Waterbury,
Conn.
The Suburban Times, Philadel
phia, Pa.
The Times, Los Angeles, Calif.
The Times, Hartford, Conn.
The Tribune—So. Boston, Mass.,
Chicago, Ill.
The Telegram, Worcester, Mass.
The Visitor, Providence, R. I.
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On July 13, 1938, in connection with the National Jamboree, 4 stamps of the
National Olympiad were overprinted with Boy and Girl Scout emblems.
Designs by J. Burba.

Ryšium su Tautine Skautų,-čių stovykla, 1938 m. liepos 13 d. keturi Tau
tinės Sporto Olimpiados pašto ženklai buvo perspausdinti su skautų-čių
emblemomis — lelija ir rūta.

LITHUANIAN HISTORY IN STAMPS
By A. Bernotas

Part CV
In mid-summer of 1938, at the
same time that the Lithuanian Na
tional Olympiad was taking place,
the Lithuanian Scouts held their
national jamboree. This was the
largest jamboree 'that the Lithua
nian Scouts had ever had. Two
camp sites were chosen:
Boy
Scouts camped in the forest of
Aukštoji Panemunė, near Kaunas,
and Girl Scouts had their camp two
miles further, on the estate of the
historical monastery of Pažaislis.
Guests from other Baltic coun
tries also participated. On the
closing day, a formal campfire pro
gram took place. It was attended
by President A. Smetona who deli
vered an address during the closing
ceremonies. An especially enthusi
astic reception was given to a group
of visiting Vilnius Lithuanians who
had participated in the Olympic
games and who, led by Pranas žiižmaras, came to greet the camping
Scouts.
The Association of Lithuanian
Scouts was founded in 1918 by Pet
ras Jurgėla, an American-Lithua
nian. He organized during that year
the first unit of the Lithuanian Boy
Scouts and prepared Boy Scout and
Girl Scout handbooks. Thus Lithu
anian Scouting is celebrating this
year its Golden Anniversary.
“ūkio Taryba” (Economic Coun
cil), established during the admi
nistration of A. Smetona in 1938,
exerted great influence upon Lith
uanian economy and its growth.
The president of this council was
Juozas Tūbelis, an experienced eco
nomist, who at this time held the
post of Minister of Finance also.
Other members of the council were
various experts in their field, ap
pointed irrespective of their politic
al conviction. The Economic Coun
cil played an important role in Lith
uanian economy during the follow
ing years.

Here we wish to pause again and
discuss briefly the developments in
Lithuania Minor and the Territory
of Klaipeda. In earlier chapters we
have emphasized that the fate of
Lithuanians living in East Prussia
visibly worsened when A. Hitler
came to power. In East Prussia an
order was issued, “Rottet aus, was
Litauisch ist!” (Uproot what is
Lithuanian!) which was eagerly
carried out by Nazi officials. Since
193'5, Lithuanian names of many
localities, derived from ancient
Prussian (Prussians were subju-

gated by the Teutonic Order in fl
13th century) were changed to GeP
man ones. Numerous others, though
not totally changed, were clearly
Germanized. Of the old PrussianLithuanian tribe living at one time
in the entire East Prussia, after the
Germanization efforts of the past
century, there remained only a
small island, concentrated in and
around the town of Tilžė (Tilsit)
and somewhat southward. This tiny
Lithuanian island became the
target of Nazi attack. The only
Lithuanian newspaper in Lithuania
Minor, “Lietuvos Keleivis” (Lith
uanian Traveller), was banned, the
nonpolitical “Giedotojų Draugija”
(Singers Association), which for
decades had promoted Lithuanian
song in Tilzit, was disbanded. Its
leader and choir-conductor Vidūnas
(Dr. Wilhelm Storasta), a wellknown philosopher, author and
humanitarian, who had no political
affiliation, was persecuted, arrested
and tortured. Members of the E. Ja
gomastas family, publishers for
decades of Lithuanian books and
newspapers, already prominent be
fore World War I, were arrested
and persecuted. (They were finally
executed in 1941.) From E. Prussia
Nazis continued to lead for many
more years the most aggressive
propaganda campaign against the
Territory of Klaipeda.
(To be continued)

• On February 22, Massachusetts
Governor J. Volpe presented the
Honor Medal to Arnoldas Bajerčus, 15 year old Lithuanian Sea
Scout from Boston, for saving the
life of two drowning girls in May
of 1966. The gold medal is the
highest lifesaving award given by
the Boy Scouts of America.
• Mrs. Anthony Žukauskas has
been appointed assistant editor of
Western Electric’s company maga
zine. An article about the deter
mination and success of Mrs. Žu
kauskas, mother of 5 children, who
started as a bus girl 20 years ago
and gradually rose to her present
highly responsible and well paid
position, was published in the Feb
ruary 20 edition of Chicago Tribune.
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• Dr. A. S. Butkys, Professor of
Economics at the Business Adminis
tration College of Lenigh Univer
sity, Bethlehem, Pa., has been in
cluded in the 1968 edition of “Out
standing Young Men of America”.
Dr. Butkys, who is confined to the
wheelchair, due to unusual courage
and perseverance was able to
complete his graduate studies and
assume his present position as
professor.

• In April, Dr. Anelė Juškėnienė
(Nellie Juškėnas), a well-known
Lithuanian pediatrician from Cle
veland, Ohio, participated in the
American Pediatricians Association
Conference, held at the Children’s
Hospital of Los Angeles, Calif. Dr.
Juškėnienė was among the first
Lithuanian doctors to pass the
American Medical Board Examina
tion, and she is a noted specialist
in her own field.

Pictured is John Unitas, star quarterback of the Baltimore Colts football
team together with A. J. Juškus, assistant superintendent of Maintenance
of the Baltimore City Fire Department. John Unitas (on the right) com
pleted a radio interview for Baltimore’s Lithuanian Melody Time with Al
Juškus, director for the past 20 years and originator of the Lithuanian
Radio Hour in Baltimore, Md.
A. J. Juškus presented John Unitas with several Lithuanian records.
Garsusis žaidikas John Unitas (Jonaitis) Baltimorės Leituvių Radijo
programoje, kur vedėjas A. J. Juškus padarė pokalbį ir apdovanojo lie
tuviškomis plokštelėmis.
Foto Bruno Leikus

□
• On March 3, 1968, The Cleve
land Philharmonic Orchestra pre
sented a concert of operatic high
lights. Mezzo-soprano Aldona Stempužis was one of the four soloists
featured. She sang arias from Orpheo et Euridice, Samson et Deli
lah, Cavalleria Rusticana, 11 Trovatore, Barber of Seville, and Rigoletto. She was well received by the
Cleveland press. Ethel Boros writes
in Cleveland’s The Plain Dealer:
“The women took top vocal honors.
Mrs. Stempuzis and Mrs. McCon
nell showed operatic experience
and performed with professional
and thrilling style.”

Jack Sharkey

• Jack Sharkey, world heavy
weight boxing champion of the mid1930’s, has become one of the
world’s outstanding fishing experts.
He has recently been demonstra
ting his skills (through April 7) at
the Sportsmen’s Vacation and
Travel Show at Pan-Pacific Audi
torium in West Lois Angeles, Calif.
Jack Sharkey, now retired •— ex
cept for constant fishing — lives
on a farm in Epping, N. H.
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Father Bruno Markaitis is a
member of the American Society
of Composers, Authors and Publish
ers. He has written more than 100
works in numerous forms for in
struments and voice. The Chicago
Symphony and the Symphony of the
Air are among well-known organi
zations that have performed his
music.

Jonas Miša Petkevičius
• John Misha Petkevich, 18, was
among 113 U. S. competitors at the
Grenoble, France, winter Olympic
games. He won a spot on the 1968
U. S. Olympic team on January 30,
with a dazzling free-skating display
in Philadelphia’s Spectrum arena.
John Misha — as he is often
called — is a philosophy student at
College of Great Falls, Montana.
John, who is a third generation
Lithuanian, is the son of Dr. and
Mrs. Frank M. Petkevich, Great
Falls, Montana.
• Cn. April 5, Chicago Sun Times
published a large colored photo
graph of an Easter basket filled
with Lithuanian Easter eggs. The
photograph was accompanied by an
article about Lithuanian Easter
customs and a map of Lithuania.
An exhibition of Lithuanian Easter
eggs was held at the Balzekas
Museum of Lithuanian Culture and
a course in traditional egg decora
ting was offered there by Helen
Pius.
• On April 10, 1968, the Rev.
Bruno Markaitis, S.J., conducted
the Baltimore Symphony in two of
his own compositions for piano and
orchestra in a concert held at the
Lyric Theater under the auspices
of Loyola College. At the keyboard
as soloist was the Rev. Leslie J.
Schnierer, S.J., who is completing
his studies at the Peabody Conser
vatory of Music.

• On February 16, while survey
ing Chicago’s musical scene, NBC
— TV’s Bell Telephone Hour
showed among other things ex
cerpts from the rehearsal of the
Lithuanian opera Gražina.
• Dr. Elena Tumienė, Chairman
of Comparative Literature Depart
ment at California State College,
Fullerton, Calif., has been promoted
to Associate Professor, effective
for the 1968-69 academic year. Dr.
Tumienė has been a member of the
Cal. State C. faculty for only the
past two and a half years. The
jump promotion was unanimously
recommended in recognition of
her scholarly work, professional
achievements, and notable contri
bution to the reputation and sta
ture of the College.
Dr. E. Tumienė has been a lec
turer at various gatherings of lite
rary groups and associations. She
has contributed numerous articles
to professional journals and has
been a representative of the Col
lege at various conventions of pro
fessional organizations and at
scholarly gatherings. In Nov. of
last year, Dr. Tumienė gave a lec
ture “Kristijonas Donelaitis and
the Didactic Bucolic Epic Tradi
tion” at the Philological Associa
tion’s annual meeting held in Vic
toria, B.C. The newly translated
Lithuanian epic was well received
in American literary circles. Prof.
A. Lerner in Books Abroad (1968),
University of Oklahoma Press,
states: “What can be said here
about The Seasons has been ex

Dr. E. Tumienė

cellently stated by Dr. Elena Tu
mas of California State College at
Fullerton, in the introduction. Na
das Rastenis’ rendition of the epic
from Lithuanian into English verse
captures the original in all its idio
matic flavor and feeling for life so
richly expressed by the Lithuanian
peasants in this work. Both transla
tor and editor are to be commend
ed for their combined effort in
having us share a vital contribution
to the cultural heritage of western
civilization.”
On December 10, 1967, Dr. Tu
mienė read from her own poetry
and from the translation of The
Seasons at the Westside Poetry
Center, Los Angeles, Calif., in a
special holiday program of poetry
from many countries, read both in
the original and in translation. The
event received wide publicity on
the radio and in the local press.
Recently Dr. Tumienė was nomi
nated by the students of Fullerton
State College for the Distinguished
Teacher’s Award 1967-68.
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Skulptorius Petras Vaškys,
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Dail. Juozas Mieliulis

balandžio 5 Jaunimo Centre Chicagoje sikaitė .paskaita, tema “Mo
derniojo meno esmė”. Rengė Chicagos ateitininkų sendraugių sky
rius.
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AR TURITE ŠIUOS

Bostono LB kultūros klubo kvie | “LIETUVIŲ DIENŲ” LEIDINIUS?
čiamas, surengė įsavo kūrinių pa
rodų. Išstatė 62 skulptūros darbus.
P. Vaškys nuo 1956 m. gyvena
Bernardas Brazdžionis
Philadelphijoje ir dėsto menų Phi
ladelphia Museum College of Art.
VIDUDIENIO SODAI
Jis yra padaręs virš 100 vaško I
figūrų iš Amerikos istorijos Phila“Aidų” premijų laimėjęs
delphijos muziejuj.
poezijos rinkinys
Dail. Telesforo Valiaus viršelis
Viktoro Andriušio,
Kaina $4.00
teatro scenos dekoratoriaus ir
dailininko, pr eš kurį laikų mirusio
Bostone, paminėjimų ir parodų su
rengė Bostono kultūrinių subatvaAlfonsas Gricius
karių valdyba.
Apie V. Andriušį atidarymo metu
PAŽADINTI SFINKSAI
kalbėjo iš New Yorko atvykęs dail. I
č. Janušas.
Poezija
Dail. V. Andriušis yra išdekoraKaina
$1.50
vęs Bostono Tautinės Sųjungos na
mus, kurie tokio pobūdžio yra vie
ninteliai JAV lietuvių kolonijose.
Seselė Rosanne, vadovaujanti Ma
ria High School mokyklos dailės
studijoms, prie vieno iš paveikslų,
išstatytų moksleivių dailės parodoj
Balzeko Lietuvių Kultūros Muzieju
je, Chicagoj.

Nerimą Narutė

Akelaitės meno festivalyje

dailės parodoje su savo darbais I
dalyvavo skulptorė lieva Pocienė ir
dail. Vytas Kapočiūnas.
Tarptautinėje foto parodoje tarp
36 valstybių Australijų atstovavo H
savo foto nuotraukomis V. Vosylius.
Jis išstatė 3 portretus: Menininkas
dirba, Dr. Jakyll ir Charakteris nr
1.

RELIKVIJOS
Lyriniai natiurmortai
Viršelio aplankų piešė P. Jurkus
Kaina $2.00

Aleksandras Radžius
Juozas Pautienius,
S. Smalinskienė ir J. Dagys buvo

išstatę savo kūrinius Worcesterio
Maironio panko naujai atremontuo
toje salėje. Paroda vyko nuo bal.
27 d., jų rengė LB apylinkė.
Anastazijos Tamošaitienės

dailės darbų paroda, kurioje iš
statyta per 30 kūrinių, įvyko kovo
16 — balandžio 23 dienomis Windsoro universiteto meno galerijoj.
Dailės klubo tradicinė paroda

vyksta čiurlionioj galerijoj, Chicagoj, nuo gegužės 4 d. iki 12 d.
Parodoje dalyvauja 12 dailininkų.
Išstatyta aliejaus, mozaikos, akrilikos, kolažo darbų ir piešinių.
Antanas Rūkštelė

rengia savo darbų parodų Clevelande, Čiurlionio ansamblio namuo
se, nuo gegužės 4 d. iki 12 d. Išsta
to apie 40 naujausių aliejaus darbų.
Gegužės 12, kviečiamas LB I-sios
apylinkės valdybos, dail. A. Rūkš
telė skaitys paskaitų “Ar tiksliai
supratom gyvenamojo laiko dva
sių’.’

Dail. Baukus

Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje

vyksta Marijos aukšt. mokyklos
dailės darbų parodoj dalyvauja šios
mokinės: Theresa Anderson, Linda
August, Sharon Bambalaitė, Loreta
Banytė, Charmaine Dluski, Jūratė
Eidukaitė, Adelle Fadner, Diana
Gelažiūtė, Mary Galinskaitė, Janice
Gramailaitė, žibutė Gudaitytė, Lin
da Hochwater, Mary Ellen Janas,
Regina Karvelaitytė, Kathryn Kaspryzk, Virginija Kinčinaitė, Arlene
Klimkiewich, Vaida Konkulevičiūtė, Geraldine Kovacevich, Laurel
Krause, Rima Krutulytė, Irena La
pinskaitė,
Ramona Maldenaitė,
Ruth Mikalajūnaitė, Geraldine Muskus, Ruth Nodus, Rimvydą Petraus
kaitė, Paula Poremskytė, Aldona
Prackailaitė, Janice Prible, Mary
Lou Pudge, Susanne Radavich, Ar
lene Roches, Donna Rudmin, Chris
tine Rukuižytė, Dalia šaulytė, Ro
mualda Šerėnaitė, Christine Shotas,
Aldona Simonavičiūtė, Maria Traškaitė, Arilda Vailokaitytė, Bernar
da Wolf, Susan Wungluck, Diane
Žukauskaitė.

R. Bukausko

dailės darbų parodų rengia To
ronto “Varpo” choras. Atidarymas
gegužės 4 d. Paroda vyksta Prisikė
limo parapijos didžiojoj auditori
joj. Dr. H. Nagys sako atidaromų
kalbų.
Bronius Murinas

savo akvarelės darbų parodų ren
gia Bostone, kviečiamas LB Bosto
no apylinkės. Paroda atidaroma ge
gužės 11 Kultūrinio subatvakario
metu.
Aldonos Zakarauskaitės - O’Brien

tapybos paroda Sydnėjuje, kaip
rašo “Mūsų Pastogė”, praėjo sėk
mingai. Aplankė daug žmonių; kri
tika šiltai įvertino; parduota 14
darbų.
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A. Petrikonis,

iš Chicagos, Detroito LB apylin
kės kviečiamas, Detroito Lietuvių
namuose kovo gale surengė savo
darbų parodų. Paveikslai parodoje
“buvo sugrupuoti pagal tapybos
žanrų chronologijų”, rašo dienraščio
“Draugo” korespondentas. Daugu
mas darbų buvę atlikti impresioniz
mo dvasioje. Buvę akvarelių, arti
mų abstraktams.
Jurgis Juodis,

gyvenus Brooklyne, rengia savo
dailės darbų parodų Chicagos Me
no galerijoj 69. Juodžio temos —
Lietuvos istoriniai įvykiai ir tautos
buitis. Jis neseniai išleido savo dar
bų albumų.

PAUKŠČIU
TAKAS
savo darbų parodų surengė bal. =
c.
7 d. lietuvių bažnyčios didžiojoj sa
Eilėraščiai
lėj, East Melbourne.
g Viršelio aplankas Pauliaus Jurkaus
g
Kaina $1.50
Henrikas Šalkauskis
neseniai įvykusioje Australijos
“Gold Coast Price” konkursinėje
parodoje laimėjo $500 premijų už
akvarelės darbų.
Elena Tumienė
“Mūsų Pastogė” bal. 8 d. rašo:
Dail. H. (Šalkauskas neseniai
Orange mieste surengtoje parodoje I KARALIAI IR ŠVENTIEJI
laimėjo miesto tarybos skirtų pre
Poezijos rinkinys
mijų už savo darbų, bet miesto val
dyba to darbo kaip abstraktinio a A. Korsakaitės viršelis ir vinietės
baidosi.
Kaina $2.50
Mykolas Biržiška
Lietuvių dailininkų kurinių galerija g

Putname. — Gegužės mėn. Putname bus baigti naujieji Matulaičio
poilsio namai. Pastatas erdvus, didelis, modernus. Putnamo seselių
rėmėjai Chicagoje kreipėsi į lietuvius dailininkus, prašydami padovanoti kūrinių tiems namams papuošti. Tai būtų lietuvių dailininkų auka šiam lietuviškam vienuolynui,
Paveikslai sudarytų gražių lietuvių
dailininkų galerijų, kuri bus saugoma ir globojama.
Jau yra davę ar sutikę duoti sav o kūrinių šie dailininkai:
Adomas Varnas, Sescelė Mercedes
Jadvyga Paukštienė, Br. Jameikienė, J. Pautienius, A. Petrikonis, B.
Murinas, P. Kaupas, J. Daugvila, J.
Tričys, M. Ambrozaitienė, O. Baužienė, G. žumbakienė, P. Aleksa,
Zita Sodeikienė, A. Labokienė, B.
Bulotaitė, A. Bičiūnas.
Iš kitų dailininkų laukiami atsakymai. M.N.Pr. Secelės ir Chicagos
rėmėjų skyrius dailininkams už jų
prielankumų ir dovanojamus kurinius yra giliai dėkingi. (D. Augienė)
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TAUTOS KELIAS

g

Lietuvos Nepriklausomybės akw
signataro atsiminimai, istoriniai
duomenys bei mųstymai Lietuvos
klausimais. Daug faktų, datų ir var
dų.
Recenzentai šių knygų yra pava
dinę mažųja mūsų kultūrinio atgi
mimo enciklopedija. 246 psl. $3.00

Vincas Ramonas

CROSSES (KRYŽIAI)
Romanas

Angliškai išvertė Milton Stark

Kaina $4.00

Gaunama:
g
B
LIETUVIŲ DIENOS
g|
B 4364 Sunset Blvd., Hollywood, Calif.
B
90029
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LIETU V i y

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.

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

So. Boston, Mass.
LAISVĖS VARPAS
Naujosios Ang.ijOS Lietuvių kultūrinė
Radijo Programa
sekmadieniais — 8 9 vai- rytų.
KM bangomis 1190 kilociklų; F/\A bango
mis 105.7 megacikių iš
WKOX, Framingham, Mass.
P. Viščinis, programos vedėjas,
173 Arthur Street, Brockton 18, Mass.
Tel. JUniper 6-7209.
LIETUVIŲ RADIJO KORP. PROGRAMA
Seniausia liet. Radijo programa Naujojoje
Anglijoje, veikianti nuo 1934 m. oai. m
.ėdama Stepono ir Valentinos Minkų, gir
dima nauju laiku
Sekmadieniais nuo 1:00 iki 1:30.
Boston, Mass. — WLYN - I3OU
Programoje: pasaul. žinių santrauka, mu
zika, dainos ir Magdutes pasaka.
502 E. Broadway, So. Boston 27, Mass
Tel.: AN 8-0489
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
WHlL, Boston, Mass. 02155
Petras Vičšinis, vedėjas.
173 Arthur St., Brockton, Mass. 02402
Telefonas: 586-7209.

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

LITHUANIAN MELODIES Radijo vaiande.e
girdima kiekv. šeštadienį 3 -4 vai p. p.
iš Detroito stoties WJLB — 1400 kilPranešėjai: Patricia Brandza ir
Atgis Zaparackas
Vedėjas Ralph Valatka.
.5756 Lesure Ave-, Detroit, Mich. 48227
Tel. 273-2224 (Area 313)

LIETUVIŠKAS BALSAS-LITHUANIAN VOICE
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:
Jonas Kriščiūnas — 846-4245; Kazys Go
gelis — 535-6683; Rožė Ražauskienė —
278-1353; Stasys Garliauskas—TA 6-1385;
Antanas Janušis — VE 5-8317.

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

New York-New Jersey
"LIETUVOS ATSIMINIMŲ"
Radijo valanda girdima
Kiekvieną šeštadienį 5:00—6:00 vai. p. p.
š New Yorko stoties WcVD — 1330 kilo,
ir 97.9 meg. (rM).
Direktorius Jokūbas J. Stukas,
1016 Schleifer Rd., Hillside, N. J. 07205.
Tel: 289-0878 (Code 201)
kultūrinė liet, radijo valanda anglų kalba
per SETON HALL Un-to stotį WSOU-FM
pirmadienio vakarais 8:05
89.5 meg.
Vedėjas J. J- Stukas.
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.
Lietuvių Bendruomenės 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

MARGUTIS
Seniausia ir populiariausia radijo progra
ma Chicagoje.

Pittsburgh, Pa.
First

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.

Lithuanian Radio Program in
Pittsburgh, Penn.
Pittsburgh, Penn. - WPI1 730 kilocycles.
Sekmadieniais 12:30—1:00 p. pProgramos vedėjai:
Povilas ir Gertruda Dargiai.
Visais reikalais kreiptis:
2040 Soring Hill Road, Pittsburgh 16, Pa.

Cleveland, Ohio

Roma, Italia

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

The

Transliuojama kasdien nuo 20 vai. 50 mirt,
iki 21 vai. 10 min. Vidurio Furopos laiku,
41,15 ir 50,34 metrų bangomis.
Vedėjas Dr. J. Gailius.

Circonvallazione NOMENTANA
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Rochester, N. Y.
Kultūrinė lietuviška valandėlė

LIETUVIŲ DIENŲ
žurnalo ir knygų

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

PLATINTOJAI
J. A. V-se

Išleiko Lietuvių Radijo Klubas
Klubo valdyba: Pr. Puidokas, pirm., 580
Wilkins St., (14521); A. Cieminis, vicep.,
R. Kirsteinas, sekr. 229 Nester St. (14621,;
V. Žmuidzinas, ižd.; E. Karklienė, narė.
Programas praveda valdybos nariai ir*
šie vedėjai. O. Adomaitiene, A. Dziakonas.
St. Ilgūnas, Br. Krokys, B. Sedlickaitė u
0. Šiuriienė.

Waterbury, Conn.
LIETUVIŲ

RADIJO

PARTIJA

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

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

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

Ciceio, Illinois — B. Štangenbergas.
C.eveland, Ohio — "Dirva", V. Rociūnas,
V. Taraska.
Detroit, Mich. — "Gaiva", "Neringa",
St. Anthony's Parish Library.
Grand Rapids, Mish. — J. Belinis.
Haitford, Conn. — V. Nenortas.
ixenosna, 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".
Woodhaven, N. Y. — "Aidas", "Romuva"
Woodmant, Conn. — Z. Šaulytė.
Worcester, Mass. — Pr. Pauliukonis.

Anglijoje
Kew, Surrey — "Dainora".
Bradford, Yorks — Kun. J. Kuzmickis.

Washington, D. C.
Kasdien 18 vai. 30 min. ir 20 vai.
Lietuvos laiku 16, 19, 25 ir 31 m. bang,
gomis.
Jos girdimos žiemos laiku:

Wfts.-.ingtcn-New York — 10:30 ryto
12:00 dieną.
Chicago — 9:30 AM ir 11:00 AM.
Los Angeles — 7:30 ir 9:00 ryto.
(Vasaros laiku valanda vėliau)
Vakarų Europoj — 4 vai. 30 min. vak.
6 vai vakaro
Pietų Amerikoj — 12.00 dieną ir 2 /• p
Australijoj (Sidney, Melbourne) — 1:30
ryto ir 3 vai. ryto.
Adresas:
Voice of America, Washington 25, D

Brooklyn, N. Y. — "Darbininko" adrr. ja.
-o. uoston, Mass. — S. Minku.s
Chicago, Illinois — Balys Brazdžioniu
Draugas", J. Karvelis, "Marginiai'
"Terra".
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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.

Australijoje
Adelaide, Edwardstown — A. Kubilius.
W. Bi unswick — A. Vingis.
St. Kilda — N. Butkūnas.
hu.ren — J. Rupinskas.
Syo..ey — 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
Vatikanas, Italia

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

P'oqraina transliuojama 8 kartus savaitėje
Se'.mad. rytais 10:30-11:00 Lietuvos laiku
Kiekviena vakarą 20:15-20:30 Liet, laiku.
Bangos: 31 25, 19 ir 196 metrų.

Toronto, Ont, Canada

Adresas.
Sezione lituana, Stazione Radio

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.

Vedėias Kun. Dr. V. Kaziūnas.
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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

RUSSIFICATIONS METHODS:
Moscow sends Russian workers to the
Baltic area. New industrial plants have been built there to provide them
with jobs. New residential districts have been created to house them. —
Baltic youth is being sent to Russia — for military service, employment,
school attendance. — Stalin tried to annihilate the Baltic peoples through
wholesale murder and deportations. His successors try to do the same,
by drowning Lithuanians, Latvians and Estonians in the ocean of Russia’s
peoples. (See page 22)

