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Front Cover — Pirmas viršelio psl.
Prezidentu išrinktas Richard M. Nixon pri

ima iš liepsnos dail. M. Ivanausko dovaną — 
savo portretą

Richard M. Nixon visuomet rūpinosi Europos 
pavergtų tautų likimu. Jam taip pat nesvetima 
lietuvių organizacijų veikla; jis yra Rezoliucijų 
Komiteto garbės narys.

Prieš šiuos rinkimus jo atsišaukime į lietu
vius tarp kitko skaitome:

“Visame krašte Amerikos lietuviai yra žino
mi kaip religingi, darbštūs ir lojalūs amerikie
čiai. Jie yra daug kuo prisidėję prie mūsų tau
tos didybės atsiekimo.

“Mes visi norime, kad JAV išliktų didžiausia 
pasaulio galybė ir taip pat viliamės, kad Lietu
va atgaus laisvę ir nepriklausomybę... Su Dievo 
ir jūsų pagalba mums pasiseks kryžiaus žygis 
už Amerikos didybę ir Lietuvos laisvę.”

President-elect Richard M. Nixon accepts a 
“flame” portrait of himself from a Lithuanian 
supporter — artist Mikalojus Ivanauskas of 
Cicero, Illinois. (More on p. 25).

Richard M. Nixon has always shown great 
interest in the plight of the captive European 
nations. He has acknowledged this on many 
occasions. He is familiar with the work of the 
Lithuanian-American organizations and he is 
an honorary member of the Americans for 
Congressional Action to Free the Baltic States.

Before the presidential elections he issued a 
statement saying among other things:

“The Lithuanian - Americans are known 
throughout America as religious, hard-working 
and loyal Americans. They have contributed 
significantly to- the greatness of our nation.

“All of us want the United States to remain 
the greatest country in the world, and hope 
that Lithuania may also regain freedom and 
independence... With God’s and your help, we 
will be successful in our crusade for the great
ness that is America and your crusade for 
Lithuania’s freedom.”

Back Cover — Paskutinis virš. psl.
Kristijono Donelaičio “Metų” angliško verti

mo viršelis, medyje raižytas dail. V. K. Jonyno. 
Knygą išleido “Lietuvių Dienų” leidykla. Įrišta 
kietais viršeliais kaštuoja $4.00. Gera dovana 
kitataučiams supažindinti su Lietuvos kultūra.

Kristijonas Donelaitis, The Seasons. Ren
dered into English verse by Nadas Rastenis. 
Edited by Dr. Elena Tumas. Illustrated with 
woodcuts by V. K. Jonynas.

The newly translated Lithuanian epic was 
well received in American literary circles. 
Professor A. Lerner in Books Abroad (1968), 
University of Oklahoma Press, hailed it as “a 
vital contribution to the cultural heritage of 
western civilization.”

125 copies of this literary classic have been 
purchased by the Lithuanian Foundation and 
mailed to university libraries in the USA, Ca
nada, Great Britain and other countries.



Čiurlionio ansamblis iš Clevelando, vadovaujamas muz. A. Mikulskio, at
lieka programą Lincoln Music centro rūmuose New Yorke PLB III-jo seimo 
metu, (žiūr . amerikiečių spaudos atsiliepimą 25 psl.).

Čiurlionis Ensemble under the direction of A. Mikulskis performs at 
Lincoln Center’s Philharmonic Hall during the Third Lith. World Congress.

Foto R. Kisielius

Kas toliau?
Kai mūsų pastangos neteikia laukiamų rezultatų, kai pavargstame ir ima 

pagunda sustoti, tada klausiam savęs: Kas toliau? Bet kol tikslas nepasiek
tas, nėra laiko ilgai delsti. Kartą pasitraukęs iš arenos, būsi paskelbtas pra
laimėtoju. Mūsų kelyje į Lietuvos nepriklausomybę daug tokių pagundų- 
Kas toliau? Vieną iš atsakymų (randame Vliko pirmininko dr. K. Valiūno 
dilboje, pasakytoje PLB seimo metu. Štai jis.

“Šiuo sukaktuvinių metų reikšmingu momentu turėtume stabtelti ir ban
dyti nustatyti pagrindines mūsų ateities politinio darbo gaires ir išryškinti 
esminius jo momentus, kad visos mūsų pastangos būtų tikslingos, efekty
vios ir atitinkančios dabartinės situacijos reikalavimus... Mes tuo tikslu 
turime gerai pažinti dabartinę pasaulio ir ypatingai Europos politinę rea
lybę, nes tik tuo pažinimu ilr jo analize pasirėmę mes galėsime visas savo 
pastangas nukreipti ta linkme, kuri šiuo momentu yra prasmingiausia. Ly
giagrečiai mums reikia bandyti įžvelgti į eventualius tarptautinių įvykių 
vingius, ypatingai tuos, kurie gali turėti bet kokios įtakos Rytų Europos 
politinei ateičiai. Atsirėmę tais duomenimis ir šventai tikėdami, kad visa 
lietuviškoji šeivija ir jos jaunoji karta pilnai supranta savo pareigą tėvynei, 
mes turime šiais sukaktuviniais metais paskelbti lietuviškųjų jėgų ilr resursų 
mobiliaciją Lietuvos nepriklausomybei atstatyti.

Žinodami, kad šis tikslas bus pasiektas tik po ilgų, gal nesėkmių bei nu
sivylimų lydimo darbo ir veiklos metų, šios mobilizacijos negalime remti 
sentimentais ar šventini ųnuotaikų prasiveržimais. Ši mobilizacija, jei ją 
taip pavadintume, turėtų remtis giliai apgalvotu, išgyventu ir giliausio mo
ralinio savai tautai imperatyvo peršviestu įsipareigojimu. Tas įsipareigo
jimas turėtų apimti visus sąmoningus lietuvius, nežiūrint, kuiriame krašte jie 
gyventų ir kokia kalba bekalbėtų.”

IIETUVIŲ DIENOS, 1968. SPALIS

Aptaręs aplinkybes, daugiausia dėmesio dr. K- Valiūnas kreipia į jau
nąją išsimokslinusią kartą, kuri labiausiai kvalifikuota išnešti mūsų reikalus 
į platųjį pasaulį. Suminėjęs eilę uždavinių, pirmaeilių savitarpyje, baigia:

“Baigiant šias pastabas, kuriomis siekiau išryškinti tik esminius laisvi
nimo aspektus ir atkrepti dėmesį į aktualiausias problemas, noriu jas su
sumuoti:

1. Naujos tarptautinės sąlygos verčia mus jas atydžiai pažinti ir pagal 
esamą politinę realybę savo pastangas planuoti ir vykdyti.

2. Didžiuodamiesi pavergtųjų lietuvių patriotizmu ir ištverme, bendra
vimu su Lietuva neturime pakenkti jiems ar padėti bolševikams okupaciją 
įteisinti.

3. Esame intelektualiai ir materialiai pajėgūs laisvės kovos lygį pakelti 
iki profesionalinio laipsnio ir tuo būdu pasiekti optimalinių rezultatų.

4. Gilias tradicijas tukinti mūsų politinės kovos centrą — Vyriausiąjį 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą — turime visi be rezervų remti ir stiprinti 
įjungdami jo sudėtin pajėgiausius žmones ir sistemingai bei pakankamai 
remdami jo vykdomus darbus finansiškai.

5. Tik per vietinę politinę struktūrą pasiekę įtakingų valdžios postų, ga
lėsime platesniu mastu padėti Lietuvos reikalui.

6. Lietuvės moterys turi dair paveikiau įsijungti į lietuvišką veiklą bei 
tarptautines moterų organizacijas.

7. Brolius ir seseris Lietuvoje remiame ne tik medžiagiškai, bet ir mo
rališkai — parodydami, kad atliekame savo pareigą Tėvynei, o svarbiausia 
nuveikti tai, ko jie šiandien negali.”

Ar tai neaktualu ir nereikalinga? Kam dar to nepakanka, tas iš viso gal 
būt nežino, ko jam reikia, ko jis siekia ir kam dar gyvena? Kur jam toliau?

3



Laisvojo pasaulio lietuviai ryžtasi

LIETUVIŲ KULTŪRAI, JAUNIMUI IR LIETUVOS LAISVĖS KOVAI
PLB III SEIMO NUTARIMAI

Sveikinimas pavergtam kraštui
1968 m. New Yerke Įvykęs Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės III Seimas, kuriame dalyvavo 
laisvojo pasaulio lietuvių atstovai, sveikina savo 
brolius ir seseris pavergtoje tėvynėje ir pažada 
ištikimybę tiems idealams, už kuriuos ilgoje ir 
garbingoje Lietuvos istorijoje kovojo kiekvienas 
taurus lietuvis. Seimas, žinodamas, koks sunkus 
yra svetimųjų jungas, išreiškia pasigėrėjimą 
krašto lietuvių pastangomis priešintis okupantui 
ir ginti Lietuvos veikalus. Užsienio lietuviai jau
čiasi esą neaskiriama tautos dalis ir todėl pažada 
visomis jiems prieinamomis priemonėmis remti 
savo brolių bei seserų tėvynėje tylų, bet ryžtingą 
darbą ir tokiu būdu prisidėti prie šviesesnės Lie
tuvos ateities statymo.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas iš
reiškia tvirtą įsitikinimą, kad tiktai visiškas tautų 
bei žmogaus teisių atstatymas laiduos lietuvių 
tautos kultūrinę bei socialinę ir pilną kūrybinių 
jėgų išsivystymą.

Šiais reikšmingais Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo penkiasdešimtosios sukakties metais 
užsienio lietuviai su pagarba bei dėkingumu pri
simena visas skaudžias lietuvių tautos aukas ko
voje už laisvę ir dar su didesniu pasiryžimu bei 
meile savajam kraštui pažada siekti didžiojo tiks
lo — Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo.

Žodis laisvojo pasaulio lietuviams
1918 m. vasario 16 dieną Vilniuje paskelbtas 

Lietuvos Nepriklausomybės atstatymas yra visos 
lietuvių tautos valios išraiška ir todėl neatšau
kiamas aktas, kuris įpareigoja kiekvieną lietuvį 
eiti už savąją valstybę dilrbusių, kovojusių bei 
kritusių pėdomis ir visomis jėgomis siekti gim
tojo krašto laisvės.

Šitoje dvasioje Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės II Seimas ragina visus laisvėje gyvenančius 
lietuvius jiems prieinamomis ir gyvenamam isto
riniam momentui pritaikomomis priemonėmis 
remti pavergtojo krašto kovą dėl laisvės, palai
kant su tauta ryšius, kurie ugdytų bei stiprintų 

jos tautinius, religinius bei laisvės idealus, keltų 
jos pasipriešinimą svetimiesiems, įremtų savitos 
kultūros vystymąsi ir palaikytų solidarumo saitą 
tarp krašto ir užsienio lietuvių.

Seimas laiko, kad ryšiai su pavergtąja tauta 
ir su kiekvienu geros valios lietuviu, netarnau
jančiu okupanto tikslams, yra viena svarbiausių 
priemonių lietuvių tautos kovai už laisvę remti 
ir išeivijos politinei bei kultūrinei misijai užsie
nyje stiprinti. Ryšių su kraštu klausimu Seimas 
ragina vadovautis bendru veiksnių nutarimu.

Lietuvos okupacijos pasmerkimas
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės III Seimas, 

remdamasis Lietuvių Chartos įpareigojimu ginti 
ir išlaikyti nepriklausomą Lietuvos valstybę ir 
ryždamasis šalia lietuvybės ir lietuvių kultūros 
išlaikymo telkti Laisvuosius lietuviu kovai, kad 
ko veikiau Lietuva būtų išvaduota iš Sovietų 
Sąjungos okupacijos, pakartotinai pasisako už 
Jungtinių Tautų paskelbtą Žmogaus Teisių De
klaraciją ir smerkia klastingą komunistinį sovie
tų okupantą, kuiris žiauriomis priemonėmis slo
pina pavergtos lietuvių tautos kultūrinį savitu
mą, išnaudoja ekonominę krašto gerovę bei gam
tos turtus, nuvertina bei nužemina lietuvių kul
tūrinius bei religinius reiškinius, kaip paminklus, 
bažnyčias ir visa, kas lietuviui brangu, be palo- 
vos persekioja tikybą, ypač jaunimo religinius 
įsitikinimus, ardo šeimas, vykdo tautinį genoci
dą ir stengiasi užgniaužti lietuvių tautos laisvės 
ir nepriklausomybės troškimą.
Bendruomenės uždavinių ryškinimas

Pastangos išlaikyti lietuvių tautos gyvybę ir 
politinę akciją, siekiančią atstatyti Lietuvos vals
tybės suverenitetą, yra pagrindiniai ir neišskiria
mi visų lietuvių uždaviniai. Jiems vykdyti reikia 
solidarios visuomenės, kurią jungtų bendras tiks
las ir kurios neskaidytų skirtingos priemonės to 
tikslo siekiant.

Tikslo ir darbo vienybės išlaikymas yra vie
nas iš svarbiausių Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės uždavinių ateinančiame penkmetyje. 
Bendruomenė privalo:

PLB III-jo seimo atstovai (ne visi). Viso dalyva
vo 89 (buvo numatyta 111) atstovai iš 14 kraštu

Delegates to the Third Lithuanian World Con
gress.

a) švelninti visuomeninę įtampą ir sudaryti są
lygas nuomonių pasikeitimui ne tarpusavio ko
va, žmogišku dialogu;

b) bendrame darbe pripažinti visų geros valios 
Bendruomenės natriu žodžio laisve ir naudotis 
tiek daugumos, tiek mažumos teigiamais įnašais;

c) darnaus klausimų sprendimo siekti vado
vaujantis asmens teisių principais ir demokrati
niu procesu.

Lietuvos laisvinimo veikla
Seimas įpareigoja Lietuvių Bendruomenės or

ganus ir toliau aktyviai dalyvauti Lietuvos lais
vinimo veikloje.

Seimas taip pat išreiškia pasaulio lietuvių pa
sitikėjimą

a) Diplomatinei Lietuvos Tarnybai, atstovą" 
jančiai nepriklausomos Lietuvos valstybei tarp
tautinėje bendruomenėje;

b) Vyriausiajam Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetui, vadovaujančiam Lietuvos valstybės vada
vimui iš sovietinės okupacijos;

c) visoms kitoms atskiruose kraštuose veikian
čioms politinėms lietuvių institucijoms.

Seimas įpareigoja Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės ir Kraštų Bendruomenių valdybas organi
zuoti politinę veiklą tose srityse, kurioms iki šiol 
buvo kreipiama per maža dėmesio, būtent:

a) vietos aplinkybių bei galimybių išnaudoji
mui Lietuvos laisvės bylai;

b) įtakingų kitataučių varbavimui Lietuvos 
laisvės darbui;

c) leidiniams Lietuvos klausimais svetimomis 
kalbomis ir kitataučių informacijai per spaudą, 
radiją bei televiziją;

d) jaunųjų lietuvių mokslininkų įjungimui į 
Lietuvos vadavimo veiklą;

e) parlamentų rinkimų įtaigojimui Lietuvos 
reikalui kelti.

Seimas taip pat įpareigoja PLB valdybą tartis 
su Vliku dėl laisvojo pasaulio lietuvių aktyvesnio 
įjungimo į Vliko vadovaujamą Lietuvos laisvi
nimo veiklą.

Kultūrinės srities darbai
Seimas ypačiai vertina laisvojo pasaulio 1M 

tuvių kultūrinę kūrybą ir skatina visus lietuvi™ 
ją remti: pirkti ir skaityti grožinės literatūros bei 
mokslo veikalus, dalyvauti koncertuose, parodo
se, spektakliuose ir kt., materialiai remti kūry
binius užsimojimus.

Seimas prašo PLB Kultūros Tarybą kreipti 
dėmesį į šiuos kultūrinius uždavinius:

a) moksle: greitinti, plėsti ir skelbti moks
lines studijas, nagrinėjančias lietuviškuosius ele
mentus visų sričių kūryboje; pagreitinti jau pa
rašytų lituanistinių mokslo veikalų leidimą;

b) literatūroje: daugiau remti tebeku- 
riančius rašytojus, fiksuoti literatūrinę kūrybą 
plokštelėse ir juostose, judinti vaikų ir jaunimo 
lietuviškosios skaitybos problemą;

c) muzikoje: plėsti tautinės mūsų muzi
kos kūrimą ir kultyvavimą, vesti į viešumą se
nuosius mūsų liaudies muzikos instrumentus, 
remti chorus, rūpintis lietuvių chorvedžių prie
augliu ir toliau ruošti bendrąsias dainų šventes;

d) mene: ruošti ir leisti studijas lietuviškom 
meno problemom, ypačiai liaudies meno, leisti 
monografijas ir kitus lietuvių meną liečiančius 
veikalus.
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Švietimo srities darbai
Seimas kelia ir pabrėžia šių lietuviško švieti

mo momentų aktualumą:
1. Turint galvoje lietuvių tautos charakteriui 

ir prigimčiai skirtingus elementus, kurie veikia 
jaunimą vietinėse pradžios, aukštesniosiose ir 
aukštosiose mokyklose, visa mūsų švietimo siste
ma turi būti daugiau pakreipta į lietuviškosios 
asmenybės formavimą ir bendruomeninio sąmo
ningumo bei organizacinės atsakomybės ugdy
mą, skiriant tam ne mažiau dėmesio ir laiko už 
tiesioginį žinių perteikimą.

2. Pradėti realias pastangas pervesti lietuviškas 
mūsų mokyklas į modernią beskyrinę sistemą.

3. PLB švietimo vadyba prašoma kaip galima 
greičiau susitarti su atskirų kraštų lituanistinio 
švietimo vadovybėmis dėl kompetencijos hr dar
bo pasidalinimo: PLB švietimo vadybai turėtu 
tekti bendrojo planavimo ir akademinnių studijų 
koordinavimo darbai, praktinį švietimo vykdy
mą ir jo kontrolę paliekant kraštų valdyboms.

4. Seimas 1969 metus skelbia Lietuviškos 
■mos ir Lietuviško Švietimo Metais.
^5. Seimas ragina kraštų valdybas gyvinti, stip
rinti ir plėsti veiklą Bendruomenės apvlinkėse, 
kuriose vyksta pagrindinis švietimo, kultūros, 
relieijos, politikos, savišalpos ir kitas bendruo
meninis gyvenimas.

6. Seimas ragina materialiai ir moraliai remti 
lietuvių vedamas švietimo Įstaigas, kaip Vasario 
16 gimnazija, Tėvų Pranciškonų gimnazija, Sa
leziečių gimnazija, Nekalto Prasidėjimo Seserų 
bendrabutį ir kt., į jas nukreipiant lietuvių jau
nimą mokytis bei auklėtis.

Lietuvių ryšių priemonės
Seimas ragina remti lietuvių spaudą, radiją, 

televiziją ir kitas susižinojimo priemones, kurios 
reikšmingai informuoja, plačiai jungia ir tautinei 
vienybei nuteikia pasauly išsisklaidžiusius lietu
vius.

Tautinių religinių institucijų reikšmė
Kadangi religinė lietuvių veikla taip pat arti

na lietuvius ir tautiniam bei kultūriniam darbui 
ir kartu yra didelė atrama prieš religinį paverg
tos tautos persekiojimą, tad Seimas remia reli
ginių sielovadą darbą atskiruose kraštuose ir pa
sauliniu mastu, religinių bendruomenių tautinius 
ryšius, jaunimo ugdymą lietuviškais papročiais, 
pamaldas ir religinius leidinius lietuvių kalba, 
P&tuviškas parapijas ir kt.

Seimas pritaria sumanymui įtaigoti laisvojo 
pasaulio viešąją opiniją grąžinti Vilniaus katali
kų katedrą religinio kulto reikalams. Akcijos bū
dai paliekami spiręsti PLB valdybai.

Bendruomenės lėšos
Seimas konstatuoja, kad sėkmingam Bendruo

menės darbų vykdymui būtinos lėšos. Tad prašo 
PLB valdybą, kraštų valdybas ir visus bendruo
menių organus ypatingą dėmesį kreipti į tauti
nio solidarumo įnašų rinkimą, bendruomeninių 
fondu ugdymą ir kitokį lėšų telkimą.

Šiais Lietuvos Laisvės Kovos metais Seimas 
prašo visus lietuvius dosniai paremti Jungtinio 
Finansų Komiteto darbą.

Seimas taip pat užgiria Lietuvių Fondus, svei
kina jų steigėjus bei narius hr, pabrėždamas di
delę Lietuvių Fondų reikšmę lietuvių išeivijos 
tautinei veiklai, kviečia ir visus kitus lietuvius 
tapti jų nariais.

Dėmesys lietuvių jaunimui
Seimas, atsižvelgdamas į I-jo Pasaulio Lietu-
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Solistas Stasys Baras dainuoja PLB seimo kon
certe Lincoln centre New Yorke. Simfoniniam 
orkestrui diriguoja V. Marijošius.

Soloist Stasys Baras performs during the 
Festival of Lithuanian Music at Philharmonic 
Hall.

vių Jaunimo Kongreso nutarimus, paveda PLB 
valdybai imtis iniciatyvos šaukti II-jį Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresą.

Seimas prašo PLB valdybą ir toliau rūpintis 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso nutarimų 
įgyvendinimu, ieškant naujų būdų daugiau jau
nimo įtraukti į visus Bendruomenės darbus, ska
tinant jaunimo sekcijų veiklą, steigiant jaunimo 
židinius, remiant jaunimo organizacijas, žurnalą 
Lituanus hr jaunimo spaudą bei stovyklas.

Bendruomeninio darbo talka
Seimas gėrisi ankstyvesnės lietuvių išeivijos 

sukurtomis patriotinėmis organizacijomis, lietu
viškomis parapijomis, mokyklomis bei spauda ir, 

siekdamas šį lietuvišką darbą pratęsti bei pagi
linti, kviečia juos ir jų palikuonis vieningai 
bendradarbiauti Pasaulio Lietuvių Bendruome
nėje.

Apsvarstęs atliktus ir atliekamus darbus, Sei
mas reiškia padėką PLB valdybos pitrmininkui 
Juozui Bačiūnui, vykdomajam vicepirmininkui 
Stasiui Barzdukui ir visai PLB valdybai už našų 
penkerių metų darbą, ypačiai už Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongreso minties įžiebimą bei 
įgyvendinimą.

Reiškia padėką PLB III Seimo rengimo komi
tetui už kruopštų darbą.

Reiškia padėką visiems laisvojo pasaulio lie
tuvių bendruomenių darbuotojams, lietuvių 
mokslo ir kultūros kūrėjams, kultūrinių bei vi
suomeninių lietuvių švenčių Teigėjams ir visiems 
lietuviškų tautinių dalrbų rėmėjams.

PLB III Seimo nutarimų komisija

PLB seimo metu surengto kamerines muzikos 
ir literatūros vakaro klausytojai.

Audience during an evening program of lite
rary readings and chamber music.



Spaudoj ir gyvenime

INTERVIU SU DARBININKAIS LIETUVOJE
Su darbininkais kalbasi “Valstiečių Laikraš

čio” bendradarbis F. Pažūsis Balėnų kolchozo, 
Mažeikių rajono, parduotuvėje.

Su Ona Mileškiene:
— Matau, jūs ką tik iš parduotuvės. Ką no

rėjote nusipirkti?
— Norėjau gauti duonos, kokio nors pyrago, 

bulkučių, silkių.
— Ar negavote?
— Ne, negavau. Po pietų duonos gal atveš, 

bet aš jau neturėsiu laiko ateiti.
— Sakykite, ko dar negaunate savo parduo

tu vė j e?
— Atėjo ruduo. Prasidės laukuose šlapumas. 

Mums, moterims, reikia mažesnio numerio ava
lynės. Deja, parduotuvėse tokių batų negausi.

Su Dominika Zubavičiene, kiaulių šėrike:
— Kokių produktų jūs negaunate?
— Dešros pas mus nebūna. Žuvies retokai 

atveža. Silkių jei ir būna, tai tik vienos rūšies 
ir brangios...

Su kiaulių fermos vedėja Brone Peruškiene:
— Sakykite, parduotuvės darbo laikas jus pa

tenkina?
— Ne. Būtų gerai, kad parduotuvė dirbtų 

nors iki aštuonių vakaro. Tada žmogus galėtų 
po darbo užsukti. O bendrai mūsų parduotuvė 
būna uždaryta. Tai daugiausia piktina. Ateini 
pirkti, o randi raštelį ant durų.

— O kai atidara, randate, ko norite?
— Kur tau! Man, pavyzdžiui, reikia 37 nu

merio išeiginių batelių. Su žiburiu nerasi. Anks
čiau buvo geriau. Būdavo, ir bulkų visokių, ir 
pyrago, ir duonos atveža. O dabar lentynos vis 
skurdesnės.

Sovietinis “Self service” Kauno valgyklose

AKMENINIS KIRVUKAS IR PEILIS
Gera buvo žmonėms, kai kiekvienas už juos

mens nešiojo akmeninį kirvuką. Pokštelėjo jau
čiui į tarpuragę, tas keberiokšt, ir pietauk į svei
katą. Laimingi buvo žmonės!

Dabar, atomo amžiuje, taip greit nepapietau
si, nes neturi akmens kirvuko. O Kauno valgyk
lose “Astroje” ar <fRamunėje” be jo prapuolęs. 
Mat, nusipirkęs mėsos gabalą ir apsiginklavęs 
pietų stalo įrankiais, pasigendi peilio.

Valgykloje Nr. 4 kiek paprasčiau. Nueini prie 
virtuvės langelio ir kaulini:

— Gal peiliuką galima? A!
— O savo neturi? — išgirsti repliką.
Bet prieš akis vis vien sublizga išlankstytas, 

išpiaustinėtas, išrakinėtas peilis. Net nežinai, ku
riuo galu piauti.

“Astroje” kiek sudėtingiau. Peiliai čia taip pa
slėpti, jog kol surasi ir noras pietauti praeis.

“Ramunėje” peilių reikia eiti ieškoti pagal spe
cialų turistinį žemėlapį. Pirmiausia į virtuvę. 
Paskui pasuki kairėn , paskui dešinėn, peržengi 
durų slenkstį, užlipi ant vienos-kitos lentynos 
ir... o varge! Peiliai išsibaigė. Kaip barščiai! O 
vienam peilio ieškotojui nutiko taip. Jis netu
rėjo žemėlapio. Bemaklinėdamas po valgyklą 
netyčia papuolė į sandėlį. O ten jį palaikė vagi
mi ir nutempė į miliciją.

Ir jei kur ncirs pietaujant tau pavyko kokią 
geležtę nutverti, tada laikyk save laimingu, ta
da tu papietavai kaip bočiai senovėje — be jo
kio rūpestėlio. (A- Šuopytė, 1969 m. liepos m. 
“Šluota”).

Lietuva 16 a. prancūzų literatūroj

Renesanso laikotarpio prancūzų literatūra 
nėra gausi dideliais rašytojais, nors joje, kaiku- 
rių literatūros istorikų teigimu, ir yra visi tie 
idėjiniai ir meniniai pradai, kurie randami vė
lesnių žimtmečių žodinėje jų kūryboje, išaugu
sioje ligi didelių aukštumų ir, matuojant nobe- 
linių premijų gausumu, užėmusioje pirmąją vie
tą pasauly.

Tačiau ir šiame laikotarpy randame keletą 
vardų, kurie ligi šių dienų tebėra gyvi ir žino
mi ne tik pačioje Prancūzijoje, bet yra perėję 
ir savo krašto ribas ir užėmę tvirtą poziciją pa
čių didžiųjų pasaulio rašytojų tarpe: Ronsard, 
Rabelais, Montaigne.

Kas, kada nors susitikęs su Ronsardo poe
zija, nėra pamilęs jos nuoširdumo, grakštumo, 
jos gamtos vaizdų elegancijos bei ritmo ir garsų 
lengvumo? Kuris poezijos mėgėjas nėra dekla
mavęs jo garsios ir universaliai žinomos odės 
Kasandrai: “Eime, mieloji, pažiūrėt, ar rožė...” 
(Mignonne, allons voir si la rose...”)? Dėl jos 
vienos Ronsaird galėtų atsistoti nemirštančių 
poetų eilėje nuo Villon ligi Lamartine, Baude
laire," Verlaine, Rimbaud, Valery ir kt.

Tačiau žymiausi 16 a. prancūzų rašytojai — 
Rabelais ir Montaigne. Jie ir vienas, ir kitas yra 
dėstomi Vakarų pasaulio universitetuose, ski
riant jų kūrybai ir minčiai ištiso semestro kur
sus.

Rabelais, vienuolis, kelių universitetų studen
tas, medicinos daktaras ir svarbiausia — vienas 
iš pačių didžiųjų, jei ne didžiausias, satyrikų ke
liauja per pasaulį su savo kūriniu “Gargantua 
ir Pantagruel”, kuriame lyg milžiniškame veid
rody atsispindi groteskinis ir reljefingas anų 
dienų gyvenimas ir realistinių, fantastinių, sim
bolinių ir komiškų vaizdų ir scenų fone atsi
skleidžia politinės, pedagoginės iir religinės šio 
didžiojo humanisto idėjo.

Montaigne yra amžinas dėl savo veikalo 
“Essais”, kuris įeina į filosofinės literatūros sri
tį. Tai daugelio metų autoriaus darbas, kuris ligi 
paskutinės jo gyvenimo dienos buvo vis kiek 
taisomas ir papildomas. Ir šiame Montaigne 
kūriny tiek įvairių temų ir jų aspektų, kad 
trumpai jį apibūdinti neįmanoma. Gal reikėtų 
pasitenkinti nurodant, kad pagrindinė jo tema 
— žmogus, nuolat besikeičiąs ir banguojąs.

Mums šiuo kairtu įdomu tai, kad abiejų šių 
didžiųjų rašytojų kūriniuose — Rabelais “Gar
gantua "ir Pantagruely” ir Montaigne “Essais”— 
užtinkamas ir Lietuvos vardas.

Rabelais, juokdamasis iš kai kurių valdovų 
zoologiško godumo ir troškimo pavergti kitus 
kraštus, 33-čiame “Gargantua” skyriuje vaiz- 
duojaPicrocholės karinius žygius. Nugalėjęs 
daugelį kraštų, kuiriems čia išvardinti užimtų 
perdaug vietos, Picrochole leidžiasi Baltijos jū
ra ir nugali bei pavergia Prūsiją, Lenkiją, Lie- 
par les Sarmates, ont vaincu et d ompte Pkussie, 
tuvą... (De la, navigant par le mer Sabuleuse et 
Polonie, Lituanie...”).

Lietuvos vardą randame ir Montaigne kūriny. 
Trečiosios “Essais” knygos pirmajame skyriuje 
šis gyvenimo išminties filosofas kalba apie nau
dingumą ir teisingumą bei garbingumą (De 
l'utile et de l’honneste). Kalbėdamas apie baus
mes ir pastebėjęs, kad geriau būti pakartam ne
gu karti, Montaigne sako, kad Lietuvos kuni
gaikštis Vytautas buvo išleidęs įstatymą, jog nu
sikaltėliai, pasmerkti mirti, patys savo rankomis 
turėję įvykdyti bausmę, nes esą būtų keista, kad 
kas nors kitas, niekuo nenusikaltęs, būtų ver
čiamas padaryti žmogžudystę (On diet que Vui- 
tolde, prince Lituanien , fit autresfois cette lay 
que les criminels condamnez eussent a executer 
eux mesmes de lews mains la sentence capitale 
centre eux donnee, trouvant etrange qu’un 
tiers, innocent de la faute, fust employe et 
charge d’un homicide.”).

Montaigne, kurio “Essais” labai gausiai do
kumentuotos, nurodo, iš kur jis yra paėmęs ir 
apie šį įstatymą, liudijantį mūsų didžiojo val

dovo išmintį, kilnumą ir humaniškumą. Paim
ta, nurodo autorius, iš Cramerio “De rebus 
gestis Polanorum” (psl. 384).

Skaitant istorijos puslapius, atirodo, kad 16 a. 
Lietuva yra už nepasiekiamo laiko tolumu, ku
rio rūkuose paskęsta ir beveik išnyksta ir Vy
tauto Didžiojo veido siluetas. Tačiau kaip ta 
mūsų tautos praeitis atsiskleidžia ir priartėja te
begyvuose literatūrinės kūrybos puslapiuose! 
Atrodo, kad ji čia pat, gyva ir apčiuopiama. 
Juo labiau, kai pamanai, kad laiko tarpas, sky
ręs Vytautą nuo Montaigne, tėra tik apie 100 
metų, o nuo Rabelais dar mažiau — apie 66 
metai.

Jiems 16 a. Lietuva buvo ne praeitis, o da
bartis. Jie ją juto ir jautė, jiems tebebuvo gyva 
didžiųjų jos valdovų dvasia. V. Kavaliūnas

DOVANOS ANKSTYVIESIEMS

PRENUMERATORIAMS

Kiekvienas prenumeratorius gali užsisakyti 
bet kurių šių knygų mažiausia2, arba visas, at
siųsdamas tik po $1 už knygą.

Kokiomis sąlygomis?

Sąlygos tokios:

Visi Lietuvių Dienų prenumeratoriai, prisiun
tė pirenumeratos mokestį $8.00 už 1969 metus 
iki 1969 m. sausio 1 d., turi teisę gauti 2, dau
giau, airba visas šias knygas tik po $1.00.

□ RINKTINĖS MINTYS. Sudarė kun. dr. J.
Prunskis- Žymiųjų pasaulio žmonių — moksli
ninkų, menininkų, vadų, valstybininkų ir kt. pa
sakymai, aforizmai. Neišsemiamas turtas paskai
tininkams. 326 p..............Nominalinė kaina $4

□ VYSKUPAS IR VELNIAS. Rašytojo Ig
no Šeiniaus pomirtinis naujų apysakų rinkinys. 
Apie 200 psl............................... . Kaina $3.00

□ SMULKIOJI TAUTOSAKA. Sudarė J.
Mingirdas. Lietuvių patarlės, priežodžiai, posa
kiai, surašyti abėcėlės tvarka. Tinka Lituanisti
nėms mokykloms........................... Kaina $3.50

□ DAŽYTAS VUALIS. Pasaulio garsaus 
šytojo W- Sommerset Maugham romanas, paga^^ 
kurį susuktas filmas “Septintoji nuodėmė” Lie
tuvių kalbon vertė Stp. Zobarskas. .. Kaina $3

□ THE BATTLE OF GRUNWALD. Istorinė
apysaka, laisvai į anglų kalbą versta ir gausiais 
komentarais aprūpinta dr. J. J. Bielskaus. Tin
ka jaunimui ir kitataučiams dovanoti...... $3 00

□ LIETUVA — EUROPOS NUGALĖTOJA.
Lietuvos laimėjimai iki krepšinio meisterio Eu
ropos pirmenybių. Iliustiruota. Sudarė A. Gus
taitis. Tinka jaunimui...................... Kaina $2.50

□ ŽAIŽARAS. Pasaka mažiems, teisybė di
deliems. Parašė Daumantas Čibas. Iliustravo A. 
Korsakaitė-Sutkuvienė. .................. Kaina $2.00

□ KETURKOJIS UGNIAGESYS. Parašė D. 
Brazvtė-Bindokienė. Iliustravo Zita Sodeikienė 
Mažiesiems......................................  Kaina $2.00
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III PASAULIO LIETUVIŲ

Keturias dienas užtruko III-sis 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Seimas, sušauktas New Yorke, vy
kęs rugp. 30 — rugsėjo 2 dieno
mis. Iš unmatytų 112 atstovų daly
vavo 89: AL'gentinos — 4 atstovai, 
Australijos — 5, Brazilijos — 1, 
Anglijos — 1, Italijos — 1, JAV— 
44, Kanados — 13, Kolumbijos — 
2, Prancūzijos — 1, Urugvajaus — 
1, Vokietijos — 4, Venezuelos —2, 
Nauj. Zelandijos — 2, Šveicarijos 
—1; ir JAV centro valdybos nariai 
— 7.

New Yorke sudarytas seimui 
rengti komitetas, pirmininkaujamas 
A. Vakselio, su savo atskiromis ko
misijomis turėjo nemažai ir neleng
vo darbo, kad, palyginti, plati ir 
Įvairi pirograma praeitų sklandžiai 
ir tvarkingai. Be eilės posėdžių, 
skirtų organizaciniam (pranešimų, 
Inkimų, nutarimų ir pn.) reikalui, 

JL pat kiekviena diena buvo pa
marginta dar kokia nors “neoficia
lia” dalimi, į kurią atsilankė ne tik 
seimo atstovai, bet ir šimtai (net 
tūkstančiai) New Yorko bei apy
linkių lietuvių. Iš tokių programos 
dalių paminėtina kamerinės muzi
kos ir literatūros vakaras, pora ban
ketų, dailės paroda (skaidrėse), 
dviejų dalių “didysis koncertas” 
Lincoln centre — solistų su simfo
niniu orkestru, diriguojamas V. Ma- 
rijošiaus, ir Čiurlionio ansamblio 
koncertas, diriguojant A- Mikuls
kiui Prie viso to dair tektų pridurti 
jaunimo suorganizuotą “motorkadą” 
per miestą į buv. pas. parodos aikš
tę, kur atliktos ceremonijos, pasa
kytos kalbos ir pašokta keletas taut, 
šokių.

Tarp posėdžių, diskusijų ir 
sveikinimo kalbų, seimo progra
mai parengtos ir skaitytos šios pa
skaitos: Vliko pirm. dr. J. K. Va
liūno “Laisvinimo kova ir politinės

BENDRUOMENES SEIMAS

perspektyvos”; St. Lozoraičio, Jr., 
“Okupuotos Lietuvos padėtis ir iš
eivija”; Kanados LB pirm. A. Rin- 
kūno “Išeivijos kultūros ir švietimo 
rūpesčiai”; ir dr. K. Keblio “Valsty
bingumas ir tautiškumas” (Pastaroji 
kontroversinė savo teigimais paskai
ta turėjo būti leista padiskutuoti, o 
ne įterpta į iškilmingąjį posėdį, kaip 
neginčijama tiesa, deja, palikusi 
daug neaiškumų, o vėliau spaudoje 
nepalankiai vertinta).

Seimo prezidiumą sudarė: kana- 
diškis P. Lukoševičius — pirminin
kas, itr šešių kraštų pirmininkai — 
seimo prezidiumo vicepirmininkai: 
JAV — B. Nainys, Australijos —S.

Dr. K. J. Valiūno, Vliko pirm., paskaita: “Laisvinimo kova ir politinės 
perspektyvos” (Už stalo vienas iš prezidiumo vicepirmininkų — Narušis).

Dr. K. J. Valiūnas, president of the Supreme Committee for the Libera
tion of Lithuania, addresses delegates of the World Lithuanian Congress.

Stasys Lozoraitis, Lietuvos di
plomatijos šefas, sveikina seimą.

S. Lozoraitis, chief of Lithuania’s 
diplomatic corps, extends his greet
ings to delegates of the Third Lith
uanian World Congress.

Norušis, Prancūzijos — kun. J. Pet
rošius, Kanados — A. Rinkūnas, 
Vokietijos — K. Valiūnas ir Vene
zuelos — V. Venckus. Sekretoriavo: 
D. Tallat-Kelpšaitė, dr. M. Ramo
nienė ir L. Skripkutė.

Pranešimus padarė: JAV LB 
centro: pirm- J. Bačiūnas, vykd. 
vicepirm. S. Barzdukas, ižd. J. Sta- 
niškis, Kultūros Ttrybos pirm. J. 
Puzinas, inf. ir jaunimo — V. Ka- 
mantas; kraštų : Argentinos — J. 
Mikulčius, Anglijos — J. Alkis, 
Australijos — S. Norušis, Brazilijos 
— Regina Brazlauskaitė, JAV — 

B. Nainys, Kanados — A. Rinkū
nas, Kolumbijos — Laima Ralytė, 
Prancūzijos — kun. J- Petrošius, 
Urugvajaus — k. J. Daugintis, 
Šveicarijos — Rita Garbačiauskai- 
tė, Venzuelos — V. Venckus, Vo
kietijos — J. K. Valiūnas, Italijos 
— St. Lozoraitis, Jr., N. Zelandi
jos — M. Cibulskis.

Literatūros vakare įteiktos praė
jusių metų LFD litelratūros premi
jos: Jurgiui Jankui už dramą “Pei
lio ašmenimis” ir J. Švaistui už be
letristinę knygą “Dangus debesyse”. 
Programoje savo kūrybos skaitė M. 
Vaitkus, Bern- Brazdžionis, M. Ka
tiliškis ir H. Nagys.

Iškilmingajame posėdyje pagerb
ta eilė kultūros, mokslo bei visuo
menės darbuotojų, sulaukusių 70 
metų amžiaus. Sveikintinas sumany
mas atsiminti vyresniuosius nusipel
niusius darbuotojus. Kadangi tai vy
ko pirmą kartą, gerbiamųjų skaičius 
buvo nemažas, teko tik paskaityti 
pavairdes ir pašaukti asmenį paimti 
ženklelį (išleistą seimui atminti; jį, 
berods, buvo galima ir nusipirkti). 
Trūko momentui deramo iškilmin
gumo, tam tikros ceremonijos bei 
ypatingesnio žymenio. Tai su laiku 
turėtų būti surasta, įvesta ir naudo
jama.

Pagerbta — mokslo žmonės:
Martynas Anysas, Charles Chase- 

Čekanavičius, Stasys Dirmantas, 
Juozas Eretas, Ignas Končius, prel. 
Juozas Končius, Konstantinas Re
gelis, Juozas Rauktis, Antanas Ru- 
kuiža, Vladas Stanka, kun. Juozas 
Venckus; * I

rašytojai: Juoze Augustaitytė- 
Vaičiūnienė, Mairija Aukštaitė, An
tanas Giedrius, Kazys S. Karpius, 
Nadas Rastenis, Juozas Švaistas- 
Balčiūnas, kan. Mykolas Vaitkus;

dailininkai: Adomas Galdikas, 
Mikas Šileikis, Adomas Varnas;

muzikai: Aleksandras Aleksis, 
Aleksandras Kutkus, Juozas Žile
vičius;

laikraštininkai: Pijus Grigaitis, 
Jonas Kardelis, Stasys Michelsonas, 
Jackus Sonda, Leonardas Šimutis, 
Jonas Vilkaitis, Matas Zujus;

teatralai: Z. Arlauskaitė-Mikšie- 
nė, Stasys Pilka;

kultūros mecenatai: Juozas Ba
čiūnas, prel. Pranciškus Jūras, prel. 
Juozas Karalius, prel- Konstantinas 
Vasys;

visuomenininkai: prel. Ignas Al- 
bavičius, Marija Arlauskaitė, Mag
dalena Galdikienė, Domas Jasaitis, 
prel. Mykolas Krupavičius, Balys 
Matulionis, Jonas Matulionis, Sta
sys Raštikis, Antanas Rėklaitis. 
Vaclovas Sidzikauskas, Rapolas Ski
pitis, Albinas Trečiokas.

Lietuvių Fondas medaliais apdo
vanojo nusipelniusius LB veikėjus: 
J. Bačiūną, prel. J. Balkūną. Stasį 
Barzduką. J. Šlepetį. S. Norušį, B. 
Nainį, kun. J. Petrošių. A. Rinkū- 
na, J. K. Valiūną ir VI- Venckų.

Naujai Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdybai buvo pateikti du

Nukelta j 10 p.
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Aleksa nd ras Man ragis

Vėliniu nakti
BUVO praėjusių metų Vėlinės. Tą dieną 

susirinko gausus lietuvių būrelis į Rook
woodo kapines, į savąją lietuvišką sekciją. 
Kunigas, kaip paprastai, atkalbėjo maldas, 
pasakė jautrų pamokslą, o žmonės stovinėjo, 
apgožę gėlėmis papuoštus kapus, degino 
žvakutes ir liūdnais ištįsusiais veidais sten
gėsi atrodyti pamaldūs ir geri.

Stovėjau ir aš rankoje laikydamas dvi ma
žas žvakutes ir dairiausi, ar nepamatysiysiu 
kokio kapo, kuriam trūktų šviesos ir maldos. 
Bet mūsų sekcijoje visi kapai buvo nauji, ne
seniai supilti, prie kiekvieno kapo stovėjo gi
minės ir pažįstami, visi buvo žvakėmis ap
statyti, gėlėmis apkaišyti, gražiais žodžiiais 
ir maldomis paminėti.

Liūdna nuotaika, kuri būna tokiais mo
mentais, giliai paveikė mane, ir aš pakėlęs 
akis, lyg pirmą kartą čia būčiau, pamačiau 
tūkstančius kitų kapų, kurie čia, Rookwoode, 
gulėjo apleisti, žole iki juosmens apaugę, me
keno nelankomi,, visų pamiršti. Kažkoks sve
timas, šaltas jausmas nupurtė mane, ir aš 
palikau savuosius. Dabar klaidžiojau po di
džiules kapines pats vienas — slinko pro ma
no akis laiko prislėgti, saulės ir lietaus su
graužti kryžiai, vėjų nuzulinti paminklai su 
sunkiai įskaitomais užrašais. Sic transit gloria 
mundi, — galvojau giliai susimąstęs, kai stai
ga pajutau stiprią, hipnotizuojančią žvilgsnio 
jėgą, nukreiptą į mane. Instinktyviu, greitu 
judesiu atsigręžiau į dešinėje pusėje esantį 
paminklinį akmenį ir pamačiau ant jo gulin
čią didelę juodą gyvatę. Ji spoksojo savo bliz
gančiomis juodomis ir baisiomis, paslapties 
pilnomis akimis į mane, gal per kokį pėdos 
atstumą nuo mano galvos, ir laukė dar vieno 
žingsnio... Valandėlę stovėjau užhipnotizuo
tas: be minčių ir be jėgos pajudėti. Nežinau, 
kaip ilgai tai truko, bet mano žvilgsnis turėjo 
būti stiprus, kaip ir gyvatės, nes po valandė
lės baimė mane paliko, ir aš pradėjau gal
voti; tuo momentu gyvatė ėmė atsargiai 
trauktis, o aš stovėjau ir laukiau, kol ji pa
sislėps žolėse. Gyvatė buvo perdaug arti ma
no galvos, ir aš žinojau jos nuodų mirtingu
mą; dabar, jai nuslinkus, aš atgavau jėgas 
ir greitai išbėgau iš tos vietos.

Keista, bet mano galvoje gimė mintis, kad 
aš turiu ant to kapo uždegti žvakutes ir pa
simelsti už tą vėlę, kuri, tikriausiai, mane iš
gelbėjo nuo tikros mirties. Norėjau to keisto 
jausmo nusikratyti, nes bijojau eiti į tą vietą, 
tačiau negalėjau rasti ramybės: kiek kartų 
nutoldavau nuo tos vietos, tiek kartų vėl 
grįždavau atgal, kol pagaliau prisiverčiau tai 
padaryti. Nedrąsiai ir atsargiai priėjau prie 
to kapo ir uždegiau žvakutes. Skubiai pra
dėjau kalbėti Tėve Mūsų, nespėjau nė už
baigti maldos, kaip pamačiau iš po akmens 
kyšančias dvi mažas gyvatukų galvutes ir 
spoksančias tiesiai į mane. Baimės pagautas 
pašokau ir nubėgau nuo tos vietos. Žvaku
tės ramiai degė toliau, o aš maldas baigiau 

kalbėti jau iš tolo. Dabar jaučiausi atlikęs 
savo, krikščionio, pareigą ir ramiai galėjau 
eiti namo. Kai palikau kapines, jau buvo 
tamsu.

Grįžau namo truputį pavargęs ir sujaudin
tas įvykio, bet būčiau, be abejo, tą visa se
niai pamiršęs, jei tą patį vakarą nebūtų at
sitikęs keistas ir visai neįtikimas dalykas.

Tą vakarą, kaip esu įpratęs, klausiau de
šimtos valandos žinias per televiziją. Po ži
nių žmona užsimanė dar pasižiūrėti kaž
kokios komedijos, kurioje vaidino nevykę 
komikai. Nežinau, kiek laiko be jokio ryšio 
slinko pro mano akis keisti gestai ir bereikš
miai judesiai. Staiga programa nutrūko, kaip 
būna per reklamas, ir pranešėjas sujaudintu 
balsu perskaitė policijos pranešimą: “Keisti 
ir neįprasti įvykiai dedasi Rookwoodo kapi
nių rajone, pasirodė svetimi, kaip šešėliai, 
žmonės, kurie slenka į visas miesto puses lau
kais ir gatvėmis. Policija griebėsi priemonių 
juos sulaikyti. Lidkombes, Flemingtono ir 
Homebusho rajonuose vyksta tylios kovos. 
Visi miesto gyventojai prašomi užsidaryti 
duris ir neįsileisti jų į namus. Spėjama, kad 
tai yra Vėlinių naktį prisikėlusios vėlės, ku
rios eina aplankyti savo giminių ir pažįsta
mų. Jų neišsigąskite, bet varykite atgal į ka
pus. Sekite tolimesnius mūsų pranešimus.”

— Koks nevykęs pokštas! — tarė susiner
vinusi žmona.

Nieko netaręs atsukau 9-jį kanalą. Čia bū
relis žmonių giedojo giesmes, kaip būna sek
madieniais Sydnėjaus priemiesčiuose, Salva
tion Army nariams meldžiantis. Pabaigus 
giedoti, būrelio vadas išėjo į priekį ir pradė
jo: “Broliai, matome pasaulio pabaigą, sto
vime prieš Visagalio Dievo paskutinįjį teis
mą. Darykite atgailą. Keliasi iš mirusių jūsų 
tėvai ir broliai, būkite jiems gailestingi, nes 
greitai kartu stosime prieš Dievo teismą...”

— Kas čia per kvailystės! — susinervinau 
ir nusukau ant 7 kanalo. O čia, kaip per ark
lių lenktynes, rėkė užkimusiu balsu pranešė
jas. Ne viską galima buvo gerai suprasti, ta
čiau buvo viena aišku, kad gatvėse vyksta 
žiaurios scenos, kad daug yra nustumtų nuo 
laiptų, išmestų per langus, ir kad prisikėlu
sios vėlės eina į tuos namus, kur jos anksčiau 
gyveno ir čia ieško savo giminių, pažįstamų, 
kad su jais susitaikytų, o radusios prašo do
vanoti kaltes, bet žmonės jų bijo, nuo jų bė
ga ir slepiasi arba tiesiog jas muša, stumdo 
ir varo atgal į kapus.

— Čia kas nors negera... Ar jie eina iš pro
to, ar mes, kitaip būti negali, — tariau sumi
šęs ir atsukau 2-trą kanalą. Čia buvo tąsa to 
paties ankstybesnio pranešimo... Ugnegesiai 
vartoja vandenį ir ašarines dujas išsklaidyti 
šešėlių miniai, kaip jie išsireiškė, o policija ir 
kariuomenė stengiasi visus atgal suvaryti į 
kapus. Chulloros laukai pilni apsuptų šešėlių, 
kurie stumiami į Rookwoodo kapines.

— Kas čia dedasi? Ar tu nemanai, kad... — 
žvilgterėjau į žmoną, bet jos kambaryje jau 
nebebuvo. Mane apėmė keistas jausmas, iš
bėgau gatvėn. Gatvėje vaikštinėjo kaimynai 
ir tyliai kalbėjosi. Nuėjau ir aš prie jų pasi
klausyti. Vienas žmogus pasakojo, kad prieš 
metus miręs jo kaimynas Dick Brown šį va
karą atėjo pas žmoną į namus, žmona ir vai
kai, pažinę jį, išbėgo iš namų ir dabar slaps
tosi jo sandėliuke. O vienas mano kaimynas 
priėjo prie manęs ir sako:

— Aš netikiu, kad tai būtų paskutinioji 
teismo diena.

— Ir aš netikiu, — atsakiau ir grįžau atgal 
į kambarį. Man rūpėjo, kur dingo žmona.

Netoli mūsų, kaimynystėje, gyveno našlė 
Ona Tamulienė, kuri prieš pusantrų metų 
palaidojo auto katastrofoje žuvusius vyrą 
Jurgį ir sūnelį Petriuką, 6 metų amžiaus ber
niuką. Žmona, norėdama ją paguosti ar su
raminti, neiškentusi nubėgo pas ją į namus. 
Susitiko našlę tarpduryje, beišeinančią iš na
mų, kaip pamišėlę, kuri pati sau rovė plau
kus nuo galvos ir kartojo: “Jie užmušė mano 
Jurgelį ir Petriuką ir dabar nori antru kartu 
vėl užmušti; bėgsiu pasitikti, reikia gelbė
ti...” Pastūmusi žmoną iš kelio, pati basa ir 
pusnuogė nubėgo gatve. Išgąsčio pagauta 
žmona parbėgo namo ir pro ašaras ėmė ma
ne maldauti:

— Bėk greičiau gelbėti Onos, ji jau vargšė 
pamišo... nubėgo į Rookwooda, užmuš ir ją... 
ji atrodo, kaip numirėlė. Na, bėk greičiau, 
negaišk... pavysi, iki kapinių toli. Gelbėk mo
teriškę, juk matai, kokia nelaimė. Na, ko 
sėdi, ar negirdi ką sakau ? Bėk greičiau OiA 
gelbėti!.. Jei tu nebėgi jos gelbėti, tai aš į™ 
ti...” Sulaikiau žmoną už rankos pro duris 
bebėgančią ir nė žodžio netaręs išsiskubinau 
iš namų.

Began gatve, ir kuo toliau bėgau, tuo dau
giau sutikau žmonių gatvėse. Aš pats turė
jau atrodyti kaip beprotis — vieni mane kal
bino, kiti juokėsi ir mėgino sulaikyti. Bet aš 
vis bėgau, nieko kita nejausdamas, tik siaubą 
ir norą Oną Tamulienę pavyti ir sulaikyti. 
Jau prabėgau Bankstowna ir greitai atsidū
riau ant kalno, prie Liverpoolio ir Rookwoo
do kelių sankryžos, čia stovėjo keli policinin
kai ir nieko nepraleido. Tolumoje girdėjosi 
klaikūs šūkavimai ir šunų lojimas. Bijodamas, 
kad nebūčiau policijos sulaikytas, pasukau į 
daržus ir, atradęs tinkamą vietą, perėjau į 
kitą kelio pusę. Dabar bėgau jau laukais, 
tuščiais daržais, pelkėmis tiesiai į Rookwoo
do kapines. Pastebėjau, kad šalia manęs bė
ga nedidelis taksių veislės šuniukas.

— O kur tu bėgi? — prakalbinau jį. Reikia 
pasakyti, kad aš nuo pat piemens dienų bu
vau įpratęs sutiktą šunį pašnekinti.

— Palydėsiu tave, tu man patinki: tavo 
kvapas primena man kadaise turėtą šeimi
ninką.

— Klausyk, ar nesutikai tu čia prabėgan
čios moteriškės, ji turėjo atrodyti kaip pa
mišus?..

— Dvasių tai čia daug praėjo, bet gyv™ 
žmogaus nemačiau, tave pirmą čia sutinku.

— Kaip gi visos tos vėlės atrodo, ar gali 
man pasakyti?

— Na, va... žiūrėk tenai... eina tvoromis ir 
krūmų viršūnėmis.

Ir tikrai aš pamačiau kažkokiuos šešėlius, 
slenkančius virš tvorų ir krūmų.

— Patarčiau tau neieškoti tos moteriškės, 
grįžk geriau į savo lovą ir užsidėk šaltą kom
presą ant kaktos, man rodos, tu karščiuoji.

— Ne, ne! Turiu aš ją surasti.
— Žinokis! Man reikia čia pasukti į šalį, 

labanaktis.
Numirėlių aš nebijojau, bet man buvo gė

da, kad gyvieji taip žiauriai elgiasi su jais, 
todėl vengiau su jais akis į akį susitikti

Pagaliau, prisidengęs medžių šešėliais, 
įslinkau į kapines. Bijojau ne mirusiųjų, bet 
gyvųjų, kad jie, pamatę mane, nesulaikytų. 
Todėl slinkau pamažu ir atsargiai, kiekvie
nas sušlamėjimas ar šešėlis mane gąsdino ir 
vertė sustoti ir patyrinėti padėtį. Kryžiai 
prieš mane tokie šviesūs, tokie paslaptingi,
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pakeliu akis i dangų — nu gi pilnatis. Menu 
lis iš aukštybių savo šaltu veidu šypsosi.

— Ką tu čia dabar veiki? — paklausiau.
— Paminklų užrašus skaitau.
— Susimildamas, pasakyk man, kur čia Ta

mulių kapas?
— Ar tu ieškai Tamulienės?
— Taip... sakyk greičiau...
— Va, tenai, aname atkalnyje.
— Gerai, ačiū, senas drauge, — mostelėjau 

jam ranka ir nuskubėjau.
Jau matau Lietuvių Sekciją, jau matau ir 

Tamulių kapą... Moteriškas šešėlis sukniubęs 
ant kapo guli ir nejuda... ir neverkia ir ne
dejuoja. Prieinu arčiau, taip, tai Tamulienė, 
noriu ją pakelti, ir jau imu jos pavargusią ir 
sunkią galvą, kai staiga pamatau juodą gy
vatę, gulinčia ant Tamulienės kaklo. Tą pa
čią gyvatę, kuri dienos metu norėjo mane 
Įgelti. Mėnulio šviesoje mačiau jos pilnas ug
nies akis ir siaubingą sarkazmą, kuris išsiliejo 
Jš jos judesio, kai aš paliečiau Tamulienės 
■aivą. Ji žiūrėjo Į mane tokiomis degančio
mis akimis, kad aš neišlaikiau, griebiau nuo 
Tamulių kapo kryžių ir, ji nulaužęs, užsimo
jau tvoti gyvatei per galvą, bet gyvatės akių 
jėga mane suparaližavo, ir aš pasilikau kry
žių iškėlęs virš galvos, sustingęs kaip akmuo. 
Sukaupęs jėgas sušukau: “Jėzau, gelbėk!”

Leonardas And riekus

Buvo antra valanda nakties, kai nubudau. 
Pažadinau žmoną, pasakojau sapną, nes no
rėjau nusiraminti ir išsiblaškyti.

— Dar ir dabar tu nesi laisvas nuo tos gy
vatės hipnozės. Tu visas suprakaitavęs ir 
drebi, turi temperatūros. Ar negeriau būtų 
pašaukti daktarą?

— Ar tu manai, kad žmonės nežudytų savo 
prisikėlusių numirėlių? Ar tu manai, kad 
valdžia neisakytų juos antrą kartą palaidoti?

— Ne, — atsakė žmona ir nuėjo ieškoti ter
mometro.

— Gerai, gerai, tu sakai “ne”, tai kodėl jie 
taip apleido kapus, kodėl jų nelanko Vėlinių 
dieną, kodėl nesimeldžia už juos, kodėl ka
pinės pilnos gyvačių?...

— Išsižiok ir nekalbėk, — tarė žmona ir Įdė
jo Į burną termometrą. Kuri laiką abu tylė
jome, kai išėmė termometrą, jis rodė 104 
laipsnius karščio.

— Tai tu sakai, kad nežudytų, o aš manau, 
•kad visus išžudytų ir palaidotų be pamaldų 

|r be pamokslų, be ašarų ir be procesijų.
— Užsiklok, aš einu paskambinti daktarui, 

— ir ji buvo beišeinanti, bet dar pažvelgė Į 
mane, ir aš jai suspėjau pasakyti:

— Gyvieji mirusiųjų nebemyli ir su jais 
nebendrauja, tikras dalykas.

MEDIS PO AUDROS

Vytauto godos

Be sūnaus
Mano lobis —
Dvi jūros,
Derlios lygumos,
Tyras dangus
Milijonai skambiu vieversėlių, 
Medžių, upių, bangų...

Vientulystėj šaukiau:
Kam tą lobį paliksiu,
Nepagimdęs sūnaus —
Kam raudos mano mylimos jūros. 
Kam dainuos vieversiai. 
Upės tvins,
Girios gaus?

Visos kryžkelės
Vedė į garbę,
Bet likimas siaubus —
Nemačiau sūnuje savo veido, 
Negirdėjau balse savo balso — 
Ir užkeikiau lobius.

Rikiams ir bajorams

L

Kitur karalių užmuša. 
Lavoną upėn įmeta, 
Į jūrą upės nuneša 
Karališką žibėjimą.

Šventovės lieka suteptos, 
Pilių galybės pažeistos — 
Karalių kraujas krinta 
Ant gimstančių kartų.

Ir jos nežino, už ką vargsta, 
Bangų rūstybės nesupranta.
Jom tampa neklaidingos upės 
Į pražūtį keliai.Išgulėjau dvi savaites lovoje daktaro pri

žiūrimas — nervinis šokas. Kai pasveikau, 
žmona papasakojo, kad Ona Tamulienė tik
rai Vėlinių naktį mirė ant savo vyro kapo. 
Tą dieną ji buvo kapinėse ir pati viena pa
siliko iki vėlyvos nakties, giliame sielvarte 
ištiko ją širdies smūgis, ir ji mirė. Sekančią 
dieną kapinių sargas rado ją negyvą.

—Tikiu gyvųjų ir mirusiųjų bendravimą,— 
atsakiau, — Tamulienė visados troško susi
jungti su Jurgiu ir Petriuku, ir Dievas jos 
maldos išklausė. Bet kaip bus su tais, kurie 
niekados nesimeldžia už savo artimųjų vėles, 
ar jie begalės kada susitikti?

— Tau dar reiks gauti atostogų ir gerai 
pasilsėti, — pasakė žmona.

IT.

O čia laisvai keliauja upės, 
Karaliaus kūnu neapsunkintos, 
Karaliaus kraujo neragavusios — 
Keliauja laisvos, pakilios...

Jos neša mūsų sandorą, 
Vieningų žingsnių suskambą — 
Jos neša jūrai suraminimą 
Audringų vėjų baimėje.

LIETUVIU DIFNOS. 1968 SPAUS

Ten saulė nulydi upes. 
Palaimina jų dovanas — 
Į tamsią gelmę liejasi 
Karališkas žibėjimas.

III.

Buvau aš jūsų saulė — 
Kelius ir vingius saugojau.
Keliavote, lyg tylios upės. 
Neiškreiptais keliais...

Jūs mano šviesą matėte — 
Su liūnžvakėm neklaidžiojot;
Regėjimų nedangstėte 
Kerčių voratinkliais.

Nūn imkit mano dovanas — 
Saulėtekius, saulėlydžius.
Tegul jie palydi kelionę 
Negimusių kartų!

Visiems kovūnams

I.

Mus gyvenimui
Ir mirčiai smaigstė
Ta pati strėlė —
Aidas, šaukiančio kovon trimito...
Žmonės, lygumos, gir ynai 
Dviašmenio balso
Buvom persmeigti.

Kuo mes tapom:
Kankiniais
Ar sužeistais žvėrim —
Aš nežinau!
Prieš akis lig šiol dar tebestovi 
Mirčiai persmeigti Pilėnai — 
Girios, lygumos
Ir Margiris
Su kiaura širdimi.

Ta pati strėlė —
Trimito aidas —
Smaigstė ir gyvenimui.
Po kiekvieno savo nugalėjimo 
Vėl jautėmės naujai užgimę. 
Tartum lyguma po tvano. 
Medis po audros.
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TAIP LIETUVA IŠNAUDOJAMA EKONOMIŠKAI
Ištrauka iš St. Lozoraičio,Jr. paskaitos “Ok. Lietuvos padėtis ir išeivija”

...Nežiūrint didžiausio spaudinio, 
praktiškai izoliuota ir be išorinės 
paramos, dėka savo nuostabaus tau
tinio sąmoningumo bei subrendimo, 
lietuviai krašte priešinasi ir stato 
savo ateitį, kulri tikrai nebus amži
nai surišta su engėjo ateitimi. Vidu
jinės emigracijos laikai, kada ištisa 
eilė patriotų buvo pasitraukę iš vie
šojo gyvenimo, pasibaigė. Šiandien 
visa tauta, kiekvienas lietuvis savo 
srityje, didesnių ar mažesnių gali
mybių ribose, stengiasi prisidėti prie 
Lietuvos tvirtinimo. Nes dabartinė
je padėtyje, kiekvienam yra aišku, 
kad kuo tvirtesnė, kuo pažangesnė, 
kuo turtingesnė, kuo gyvesnė bus 
Lietuva, tuo labiau bus užtikrinta 
jos ateitis. Ir mes, kurie gyvename 
užsienyje, tačiau paliekame integra
le tautos dalimi, tegalime tuo 
džiaugtis. Ne mūsų, lietuvių, intere
sas yra matyti Lietuvą suvargusią 
ir atsilikusią nuo kitų šalių. Mes 
atmetame principą “kuo blogiau — 
tuo geriau”. Mes tegalime apgai
lestauti, kad okupacinės sąlygos ne
leidžia lietuvių tautos kūrybinėms 
jėgoms laisvai išsivystyti ir daug 
sparčiau žengti tąja linkme, kuri jai 
būtų pati naudingiausia.

Lietuvos padėtis, palyginus ją su 
kitais satelitiniais kraštais, yra vi
sais atžvilgiais pati sunkiausia. Mū
sų kraštas yra ne tiktai formaliai 
įjungtas į Sovietų Sąjungą, bet ir 
praktikoje jo ūkis ir visas gyveni
mas yra tvarkomas Maskvos, iš
einant iš bendrojo Sovietų Sąjungos 
interesų taško- Interesų, kurie ne 
tiktai nesutampa, bet dažniausiai 
yra visiškai priešingi Lietuvos in
teresams. Lietuvių tauta tokiu būdu 
yra priversta labai didelę dalį savo 
energijų bei darbo aukoti Sovietų 
Sąjungos reikalams, kurie savo 
ruožtu tarnauja visas respublikas 

dominuojančiai irusų tautai, o ne 
mūsų krašto gerovei. Teoretiniai 
šitos eksploatacinės politikos pa
grindai yra labai aiškiai pačių so
vietų nustatyti. Vienas sovietinių 
ekonominių principų sako, jog “e- 
konominio tarp respublikų bendra
darbiavimo pagrindas yra taip va
dinamas socialistinio darbo pasida
linimas, kitaip sakant, kiekviena 
respublika specializuojasi savo ša
koj, pagal turimas žaliavas ir darbo 
jėgą”. Šitas principas dalinai teisin
gas, nes juk kiekviena pasaulio vals
tybė vysto savo piramonę ir visą ūkį 
pagal turimas žaliavas bei darbo jė
gą. Tačiau žiūrėkime toliau. “Tei
singas respublikos specializavimo ū- 
kio vystimo supratimas reiškia, kad 
sprendžiant gamybinių jėgų vysty
mo bei išdėstymo klausimus, pirme
nybė teikiama bendravalstybiniams 
interesams. Ekonominiai ryšiai tarp 
respublikų plečiami pagal vieningą 
Sovietų Sąjungos liaudies ūkio vys
tymo planą, kuris jungia visų res
publikų ūkius į bendrą ekonomiką.”

Aš manau, kad Lietuvos ūkio pa
jungimas ir jo išnaudojimas negalė
jo būt aiškiau išreikštas. Mes juk 
žinome, kad Lietuvoje yira trys eko
nomijos šakos: 1. visasąjunginės 
reikšmės šakos, 2. jas aptarnaujan
čios šakos ir 3- šakos, gaminančios 
produkciją vietiniam vartojimui. Ką 
sako Maskvos direktyvos šių šakų 
atžvilgiu “Apie specializuotas visa
sąjunginės reikšmės šakas formuo
jasi visas ekonominio rajono ar res
publikos liaudies ūkio kompleksas”. 
Ką tas reiškia? Reiškia, kad tos 
ekonominės šakos, kurios tiesiogi
niai priklauso Maskvai, yra krašto 
ekonominio gyvenimo centras ir 
joms yira teikiama visiška pirmeny- 
bė.Mano pacituoti principai yra teo 
rija. O kaip dalykai stovi praktikoj?

Stasys Lozoraitis, Jr., Lietuvos 
Pasiuntinybės Vatikane sekretorius, 
skaito askaitą tema “Okupuotos 
Lietuvos padėtis ir išeivija.”

S. Lozoraitis, Jr., secretary of the 
Lithuanian Legation in Vatican, re
views Soviet occupation of Lithu
ania during 'the Lithuanian World 
Congress.

Štai, pagal pačių sovietų šaltinius, 
Lietuvos eksporto ir importo 94 
nuošimčiai yra vykdomi su Sovietų 
Sąjunga, didžiausia dalimi su Rusi
jos Federatyvine Respublika ir tik
tai 6 nuošimčiai eina į užsienį, įskai
tant satelitines valstybes Rytų Eu
ropoje. Tam tikra prekybos dalis 
yra vykdoma su sritimis, kurios yra 
nutolusios nuo Lietuvos net 8000 
kilometrų. Dėl susidairančių aukštų 
pervežimo išlaidų, nekalbant jau 
apie žaliavų bei produktų dirbtinas 
ir nepalankias kainas, ši prekyba, 
kaip ir visas Lietuvos eksportas, yra 
nepelninga ir reiškia didelį nuosto
lį visai lietuvių tautai, kuri reikia
mas prekes bei žaliavas galėtų rasti 
nepalyginamai arčiau ir daug palan
kesnėmis, pasaulinės rinkos, kaino
mis.

Svarbioje energetikos srityje mes 
matome panašųLietuvos ūkio pa
jungimą bendram sovietiniam ūkiui, 
įtraukiant jį į šiaurės vakarų ener
getinę sistemą, kuri jungia pietų 
Kareliją, Leningradą, Estiją, Latvi
ją, Baltarusiją ir Kaliningradą. Tas 
reiškia, kad Lietuvos energetinė sis
tema yra vystoma ne pagal jos pa
čios poreikius, o pagal bendrą pla
ną, pritaikytą minėtai didelei sričiai.

Iš Sovietų Sąjungos atkeliavusios 
gamtinės dujos yira šiandien nau
dojamos Vilniaus, Kauno ir kitų 
miestų įmonėse bei gyventojų bu
tuose. Jų tiekimą yra numatoma at
eityje plėsti ir kaime. Tokiu būdu 
už kelių metų gamtinės dujos Lie
tuvos balanse sudarys virš 53 nuo
šimčius.

Jau šiandieną Lietuva net 90 
nuošimčių reikalingos energijos gau

na iš sovietinių šaltinių. Tas reiškia, 
kad Maskvai nutarus sumažinti, ar 
sakykim, visai sustabdyti energijos 
tiekimą, didžiulė Lietuvos pramo
nės dalis, ir net paskiri gyventojai, 
vienu ypu liktų be jiems gyvybiš
kai reikalingų sulčių. Geresnį kolo- 
nialinio tipo eksploatacijos pavyzdį 
būtų sunku rasti- Toks bendradar
biavimas su užsienio kraštais ener
getikos srityje būtų leistinas tarp 
lygiateisių laisvų tautų, laisvoje 
ekonomikoje. Tačiau net ir laisva
jame pasulyje nėra valstybės, kuri 
pati savo noru sutiktų energetikos 
srityje šitaip priklausyti nuo užsie
nio, nes ir didžiausia pramonė be 
savos energijos stovi ant labai silp
nų pamatų.

Nenuostabu, kad šios eksploata
cinės sovietų politikos rezultate 
kiekvienas Lietuvos gyventojas be
veik 2/3 uždirbto rublio turi at L 
duoti Maskvai, tokiu būdu fina™ 
suodamas ne tiktai Sovietų Sąjun^ 
gos ūkį, bet taip pat ir jos apsi
ginklavimą ir tarptautinę taiką ar
dančią užsienio politiką. Lietuva 
yra šiendien priversta paremti Ku
bos ūkį, Šiaurės Vietnamo agresiją 
ir Čekoslovakijos okupaciją. O jo 
paties vidutinis mėnesinis darbo 
užmokestis siekia 89 rublius. Ar ši
toji suma yra didelė, ar ne, aš ne
siimu spręsti. Tą mums paaiškina 
“Tiesa”, kulri liepos mėnesį skundė
si, esą sunku rasti fizinio auklėjimo 
mokytojų, nes jiems siūloma 80 
rublių alga sudaro vos pragyveni
mo minimumą. Tame pačiame “Tie
sos” numeryje vyriausybė rekomen
duoja turtingiems kolchozams ten, 
kur tas yra įmanoma, mokėti žemės 
ūkio darbininkams 60 rublių. Ka- 
dangai jų kategorija dar šiandien 
sudaro virš 40 nuošimčių visų dir
bančiųjų, gaunasi, kad šitoks nuo
šimtis šiandien net neužsidirba rei
kiamo pragyvenimo minimumo...

III PLB SEIMAS
Atkelta iš 7 p- 

sąrašai: New Yorko ir Cleveland! 
vietovėse. New Yorko sąraše buvo 
siūlyta kandidatai: V. Alksninis, B. 
Bieliukas, V. Bražėnas, A. Budrec- 
kis, E. ‘Čekienė, V- Čižiūnas, K. 
Miklas, A. Mažeika, J. Rūtenis, J. 
Stiklorus, kan. V. Zakarauskas; 
slaptu balsavimu pasisakyta už 
Clevelandą (Clev. — 62; N. Y. — 
21, susilaikė 1, nebalsavo 5).

Iš Clevelando kandidatų valdy- 
bon išrinkta: J. Bačiūnas (69 b.), St. 
Barzdukas (64), H. Brazaitis (64), 
A- Butkus (59), A. Gailiušis (50), 
A. Klimas (61), M. Lenkauskienė 
(57), V. Majauskas (52), A. Rinkū- 
nas (62) kandidatais liko: A. Laikū- 
nas (18 balsų), A. Nasvytis (17). 
(Mažiau balsų gavę kandidatai: Z. 
Dailidka, J. Damušis, N. Kersnaus- 
kaitė, P. Karalius, A. Pautienis, P. 
Razgaitis, J- Smetona, K. Kasakai- 
tis, J. Daugėla).

(Kaip valdyba pasiskirstė parei
gomis, žiūr. 11 psl. A. Butkaus kor.)
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Naujoji Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba:

Iš kairės sėdi: dr. H. Brazaitis, 
A. Rinkūnas, dr. V Majauskas, J. 
Bačiūnas — pirm., M. Lenkauskie
nė, St Barzdukas - vykd. vicepirm.,

40- J. Bačiūnas, PLB pirmininkas, 
sveikina Dalią Orentaitę, seime iš
rinktą Miss Lithuania. Dešinėj sto
vi su dovanomis O. Bačiūnienė. 
Dalia O. gavo dovanų 300 dol. ir 
minko apykaklę; II vietą laimėjo 
Marija Šimkus, trečios kartos Lie
tuvaitė iš Hartfordo (dovanų gavo 
100 dol.) ir III vietą — Milda Joku- 
baitytė iš Clevelando (dov. 50 dol.).

J. Bačiūnas, president of the Lith. 
World Community, congratulates 
Dalia Orentaitė, winner of Miss 
Lithuania contest.

LIETUVIŲ DIENOS, 1968, SPALIS

PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖS VALDYBA
L.

III-ji PLB valdyba susirinko pir
mojo posėdžio rugsėjo 21 ir 22 die
nomis Olevelande; dalyvavo visi 9 
jos nariai. Aptarus PLB valdybos 
darbo sritis, pareigomis pasiskirs
tyta taip:

dr A. Klimas, dr. A. Butkus ir A. 
Gailiušis. Foto V Pliodzinskas

The newly-elected Executive Board 
of the Lithuanian World Commu
nity.

Juozas Bačiūnas, pirmininkas;
Stasys Barzdukas, vykdantysis 

vicepirmininkas;
Antanas Gailiušis, sekretorius ir 

iždininkas;
Dr. Henrikas Brazaitis, vicepirmi

ninkas visuomeniniams reikalams;
Dr. Antanas Butkus, vicepirmi

ninkas informacijai;
Dr. Antanas Klimas, PLB Kultū

ros Tarybos pirmininkas;
Milda Lenkauskienė, vicepirmi

ninkė jaunimo reikalams;
Dr. Vytautas Majauskas, vicepir

mininkas finansams;
Antanas Rinkūnas, PLB švietimo 

Tarybos pirmininkas.

Nariai pateikė savo srities veik
los metmenis, pagal kuriuos bus su
darytas ir kitame posėdyje apsvars
tytas bendras PLB valdybos veiklos 
planas. Apsvarstyti ir priimti dar
bo nuostatai, liečią PLB valdybos 
posėdžius ir įvairius procedūrinius 
reikalus. Nutarta tęsti buvusios 
PLB valdybos darbus: leisti “Pa
saulio Lietuvį”, sudarant redakcinį 
ir administracinį kolektyvą, vykdy
ti lietuvių menininkų išvyką į Pietų 
Ameriką ir kt.

Valdybos narių iškelti ir apsvars
tyti šie klausimai: III-jame PLB 
Seime kilęs Konstitucijos peržiūrė
jimas, Seimo darbų išleidimas, san
tykiai su VLIKu ir kitais lietuvių 
veiksniais ir kt. Pasitarimai su jau
nimu ir PLB Jaunimo Sekcijos su
darymas, kuri turės rūpintis II PL 
Jaunimo Kongreso šaukimu, jauni
mo organizacijomis, sportu, tauti
niais šokiais ir kt. jaunimo veikla.

PLB Kultūros Tarybon numatyta 
įtraukti lietuvių mokslininkų, rašy
tojų, muzikų, teatralų atstovai.

Bus sudaryta PLB švietimo Ta
ryba, kuri turės kreipti ypatingą 
dėmesį į lietuviškosios asmenybės 
formavimą ir bendruomeninio są
moningumo bei organizacinės atsa
komybės ugdymą, skiriant tam ne 
mažiau laiko ir dėmesio už tiesio
ginį žinių perteikimą. Kultūros Ta
ryba pradės realias pastangas per
vesti lietuviškas mūsų mokyklas į 
beskyrinę sistemą.

Pabrėžta lėšų telkimo reikšmė vi
siems bendruomeniniams darbams 
vykdyti ir šiam tikslui PLB valdyba 
pasisakė už šių metų Jungtinio Fi
nansų Komiteto perorganizavimą į 
nuolatinę tarpveiksninę finansų in
stituciją, už tautinio solidarumo įna
šo pakėlimą bei jo išrinkimo suak
tyvinimą, už specialios bendruome
nės finansų sekcijos prie PLB val
dybos sudarymą ir kt.

Posėdis, trukęs 8 valandas, buvo 
darbingas ir visi klausimai buvo 
svarstomi išsamiai, konstruktyviai 
ir solidariai.

Posėdžio proga dr. Edmundas ir 
Milda Lenkauskai surengė pobūvį, 
kurio metu buvo atsisveikinta su 
buvusia PLB valdyba. Pobūvy taip 
pat dalyvavo Ohio LB apygardos, 
abiejų Clevelando apylinkių, lietu
vių spaudos ir radijo atstovai bei 
svečiai — Australijos LB valdybos 
pirm. Simas Narušis ir N. Zelandi
jos seimo atstovas Mečys Cibulskis 
ir kt. Dr. A Butkus,

PLB vald. inf. vicep.
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Los Angelėse ■— paskutinėj literatūrinės kelionės vietoj keturi rašytojai 
su vietos menininkais prie knygų stalo.

JIE LOS ANGELĖSE BAIGĖ LITERATŪRINĘ KELIONĘ
Mūsų žymieji literatai — Pulgis 

Andriušis, Bernardas Brazdžionis, 
Antanas Gustaitis ir Stasys Santva
ras, — paskutinę literatūros vakarų 

Antanas Gustaitis skaito humoristi- 
ką Toronte.

programą atliko Los Angeles mies
te, spalio 12 dieną. Visų laukiami 
su dideliu susidomėjimu, santamo— 
nikiečių šiltai priimti, losangelie- 
čių po apylinkes apvėžinti, čia, Pie
tų Kalifornijoj praleidę beveik sa
vaitę laiko, išsiskirstė, išsivežę įspū
džius, kurie gal kokiuo lašu vėliau 
kris ir į jų kūrybą...

Stebint iš spaudos atsiliepimų, 
galima teigti, kad visuomenė stip
riai reagavo, užpildydama sales ir 
pirkdama jų kūrybos leidinius. Ne
siskyrė savo nuotaika nuo kitų nė 

Los Angeles visuomenė. Klausyto
jų prisirinko pilna 400 žmonių sa
lė, matėsi asmenų, kurių kiti pa
rengimai neatviliodavo. Taip pat 
ne viena motina, norėdama savo 
vaikams parodyti lietuvius rašyto
jus, puoselėjančius gimtosios kal
bos grožį, nepaliko savo jaunųjų 
namuose, bet šalia sėdėdama ste
bėjo, ar gyvas gimtasis žodis juos 
pasiekia, kaip veikia?..

Bet daugiausia buvo jų, t. y. pa
čių rašytojų kartos žmonių, išau
gusių dar Nepriklausomos Lietuvos 
mokyklose ik mokančių vertinti kū
rybinį žodį.

Sakoma, kad šie rašytojai susiti
ko po 20 metų pertraukos- Kaip 
greitai bėga tie metai!.. Net nesino
ri tikėti, kad tiek būtų prabėgę nuo 
to laiko, kai jie baigė paskutinę ke
lionę senutėje, karo išvargintoje Eu
ropoje. Tas keliones šiek tiek už
kliudo savo naujoje knygoje Pulgis 
Andriušis.

Kaip jiems atrodo tas susitikimas, 
skaitėme LD žurnale reportaže-pa- 
sikalbėjime. O kaip mums, klausy
tojams, vakarų dalyviams? Žvel
giant į pačius literatus, tas dvide
šimtmetis išore, irodos, bus gerokai 
paveikęs — jau ne tie vyrai, tada 
buvę dar prieš penktą dešimtį; bet 
kūrybinė dvasia dar gana tvirta. Net 
gerokai paaugę, išleidę naujų vei- 
lų, sulaukę naujų laimėjimų, užėmę 
žymiai tvirtesnes pozicijas mūsų 
literatūroje. Jie dabar vieni iš žy
miųjų, kurie lydi mūsų kartą ir bus 
minimi ateities kartų taip, kaip mes 
dabar minime prieš mus buvusius. 
Mūsų kartoj jie kaip retenybė, su 
savo talento potencijomis, kurias at
sinešė gimdami ir išugdė lietuviškoj 
žemėj ir lietuviškoj visuomenėj. 
Būdami mūsų tarpe, jie geriausiai 
pažįsta šio meto mūsų gyvenimo 
idealus bei siekius, sėkmes bei nuo
skaudas ir mus pačius. Kiekvienas 
savaip apmąsto, išgyvena ir savu 
žodžiu, vaizdžiai, savomis meninė

mis priemonėmis pastato prieš mū
sų akis. Savo kūrybos interpreta
cija (skaitymu) kiekvienas jų yra 
skirtingas, niekuo nepanašus į ki
tą, kaip vargiai panaši ir pati kū
ryba: čia lyrika ir elegija, čia pato
sas ir groteską; ramumas ir audra, 
rimtas tonas ir pašaipa-humoras. 
Kaip visa tai nevienoda, bet kaip 
kartu ir derinasi, kai išklausai vi
sos programos ir supini į bendrą 
vaizdą: juk tai mes patys, tik įvai
riai atskleisti.

Labai stiplrios emocijos jaučiamos 
poeto Bernardo Brazdžionio skai
tyme. Jis neabejoja tuo, ką sako, 

Clevelande po programos rengimo pirm. J. Stempužis iškviečia visus ke- 
rius rašytojus padėkoti rengėjų ir publikos vardu.

taigi ir klausantysis negali likti nuo
šalus. Jo žodyje jaučiama jėga, ku
ri išryškina ne tik mintį, prasmę, 
bet ir savo menine forma stipriai 
veikia klausytojo emocijas ir vaiz
duotę. Ypač patriotinė tematika vis 
nauja savo priemonėmis, aktuali sa
vo mintimis, kartais kelianti ryžtą, 
gi kartais graudulį. Poezijos mėgė- 
liuotų feljeonų rašytojai šį žanrą

Stasys Santvaras skaito savo eroti
nę lyriką Clevelande.

jai, kurie jį pažįsta nuo Vylės Ne
munėlio dienų, paskutiniuose eilė
raščiuose gali pajusti, kad mūsų po- 
tas vėl žengė naują žingsnį — ve
damąją mintį pasako aiškiau, kon- 
kirečiau ir gilesne bei platesne pras
me. Laikas stiprina jo kūrybinę 
jėgą.

Humoristą Antaną Gustaitį lin- 
kuviečiai pavadintų “šidelninku”. 
Kas gali užginčyti, kad jam netinka 
garbanos ir kad jo žodis netinka 
prie garbanų! Garbanotas ir jo žo
dis — niekas iki šiol, rodos, links
moms eilėms nebuvo davęs tokio 
rimto meninio stiliaus. Įvairūs ei- 

tiesiog nugyvendino. A. Gustaitis 
jam grąžino literatūrinę garbę. Gal 
ne visai teisinga pasakius “grąžino”, 
gal geriau čia tiktų “davė” ar “su
kūrė”. Su jo eilių turiniu sutapęs 
ir autoriaus išsakymas, išraiška, mi
mika, gestai. Joks aktorius to ne
perduos taip tikrai ir įtikinančiai, 
kaip pats autorius. Prieš palikda
mas sceną, jis meta svariausią min
tį, ir dar per petį pasižiūri, air “už
gautasis” nepaleis akmens. Ne! “Už
gautasis” nė kiek neužsigavęs, j 4 
patenkintas ilgai ir karštai ploja, is^ 
šaukdamas poetą naujam kirčiui. 
Retas talentas. Kartais nuklystantis 
nuo humoristinės etikos, bet visuo
met literatūriškas.

Mažasis žmogus (kaip save atžy
mi savo raštuose) Pulgis Andriušis 
atitinka šių žodžių prasmei iš pa
žiūros, bet retas toks mažas, kuris 
taip daug toje srityje būtų davęs. 
Prigimtimi labai akylus; neužmirš
tas; mokąs gyvenimo kasdienybę iš
marginti savo lakia fantazija ir su
teikti jai meninį rūbą. Jam nereikia 
ieškoti didelių nuotykių, nes visa 
gamta, kiekvienas žmogus dvelkia 
didybe. Smulkmenos išauga milži
nais, lyg po mikroskopu padėtos, 
ir mes jas stebime ir atrodo, kad 
matome pirmą kartą. Jo dvasiniai 
polėkiai nežabotais dveigiais lekia, 
išvaizda gi — rimtumu dvelkia. 
Viską girdi nesiklausydamas, mato 
nesidairydamas. Ir kai ima pasako
ti — stebuklai darosi mažoje ga-
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Xpronte po programos dar kartą visi keturi rašytojai iškviečiami scenon.

Pokalbis užkulisy (Toronte) prie kavos puoduko (Brazdžionis ir Gustaitis).

Scenes from the North American 
tour of four Lithuanian poets and 
writers — Pulgis Andriušis, Bern. 
Brazdžionis, Antanas Gustaitis, and

asiys Santvaras.

Pulgis Andriušis pasirašo savo nau
jai išleistame raštų tome.

lūlaukės pievelėje, papievy, griovy 
ar paežery. Iir humore jis taip pat 
kalba rimtu tonu, tiktai klausyto
jas juokiasi. Eidamas lyguma, jis 
staiga užšoka ant kupstelio — vie
toje ir laiku priveda tave prie pa
čios juoko esmės. Juokiesi ne iš as
mens, bet dėl situacijos, ne iš to 
ar kito žmogaus, bet iš nelaukto 
netikėto fakto. Ne be reikalo jis 
yra vieno didžiausio linksmo veika
lo — Don Kichoto — vertėjas.

Stasys Santvaras — šilta asme
nybė. Jo dūšioj dar jaunatvė, ir jis 
į viską žvelgia su meile. Meilė tai 
akstinas, kuris iššaukia jo kūrybinį 
impulsą. Iš jo posmų kyla kažkoks 
eleginis jausmas, ar jis kalbėtų apie 
pasaulio neteisybes, ar jautriausią 
širdies dalyką—moters meilę. Lai
komas simbolikų, jis dažname savo 
eilėrašty labai konkretus, ypač ten, 
kur kalba apie daiktus. Tik tie daik
tai jo lūpose išvirsta simboliais, o 
nuo čia jau ir susikuria tas nuosta
busis simbolių pasaulis. Balso švel
numu greitai pagauna publiką, bal
so subtilumu — ją gerai nuteikia. 
Jo lyrikoje jaučiamas dramizmas, 

ne be reikalo jis yra kelių dramų 
autorius, mokąs kalbėti ne vien sa
vo, bet iir mūsų visų vardu.

Lietuvių Enciklopedijos leidėjo 
Juozo Kapočiaus dailiojo žodžio 
planas su pasigėrėjimu įgyvendin
tas. Tuom jis dar kartą įrodė, kaip 
brangi ir kaip priimama mums sa
voji literatūra, kaip vertinami au
toriai, arba, kaip jie save yra juo
kais pavadinę — “žodžio sakytojai”.

Toks įspūdis susidarė žiūrovui, 
kuris visa tai brangindamas, kartu 
jira dėkingas ir literatams ir rengė
jams — Lietuvių Bendruomenės 
Los Angeles apylinkės valdybai, va
dovaujamai A- Audronio, nepabi
jojusiai rizikos ir viską gerai pra- 
vedusiai.

K. Galiūnas

Literatūros vakarų paraštėje

Red. prierašas. — Mūsų literatū
ros redaktorius, norėdamas parašy
ti šios keturių literatūrinės kelionės 
epilogą, galimais būdais stengėsi 
surinkti žinių apie tuos vakarus, jų 
publiką, nuotaikas ir programos 
sėkmę iš laikraščių, asmeninių pa
sakojimų bei laiškų. Ir tikrai, rei
kia pasakyti, ši literatūrinė kelionė 
buvo kažkas nauja, pasiilgta, visuo
menės sutikta su dideliu dėmesiu ir 
priimta su entuziazmu ir pritarimu.

Jau pirmasis vakaras Bostone pa
rodė, kad keturi rašytojai, — ne 
dainininkai, ne fokusininkai, ne su 
gitaromis ar kitais instrumentais 
groja muzikantai, — gali sutraukti 
pilną salę, užimponuoti ir priversti 
jų kalbančių išklausyti maždaug 
apie dvi valandas laiko. Įdomu pri
minti, kad Bostono programą atliko 
tfrys bostoniškiai — du dar ir dabar 
ten tebegyveną (Gustaitis ir Sant
varas), ir trečiasis — prieš 10 su 
viršum metų išsikėlęs į Los Ange
les (Brazdžionis), bet visuomenės 
neužmirštas ir labai įdėmiai išklau
sytas ir šiltai priimtas. Bostoniš- 
kiams “savu” pasidaręs ir Pulgis 
Andriušis, nes čia išėjo jo rinktinių 
raštų I tomas (raštus leidžia J. Ka
počius).
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Kiek mažesnė auditorija susilrin- 
ko New Yorke, nes čia ką tik buvo 
praėjęs Pas- Lietuvių Seimas su 
daugeliu parengimų, o taip pat li
teratūros vakaru.

Philadelphijos lietuviai vakarą su
tiko entuziastingai; kad ir nedidelė 
kolonija, nepasidavė New Yorkui, 
o jau publika ir reporteriai dar 
triukšmingiau priėmė ir dair plačiau 
aprašė spaudoje.

Didelė mįslė buvo Čikaga. Per 
praėjusį kultūros kongresą tik prieš 
metus įvykęs literatūros vakaras 
nesutalpino visų norinčių salėn pa
tekti. (Tilpo apie 600). Dabar du 

Bernardas Brazdžionis skaito “Vai
dilą Valiūną Jungtinėse Tautose” 
New Yorke.

programos dalyviai (Gustaitis ir 
Brazdžionis) tie patys. Bet (rengėjai 
“pramatė”: jie pasamdė didelę Ma
rijos Aukšt. mokyklos auditoriją 
(talpinančią apie 1500), kuri pa
prastai naudojama tik operų pasta
tymams ir koncertams. Prisirinko 
beveik pilna salė su balkonu, o klau
sytojų entuziazmas buvo neeilinis. 
Pasisekimas milžiniškas. Tai buvo 
šios literatūrinės kelionės viršūnė.

Nukelta i 16 psl.
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J. PAUKŠTIENĖ

Vasara Marquette parke.
(Aliejus)

Summer in Marquette Park (oil).

Dail. Jadvyga Paukštienė,

kurios dailės kūrinių paroda vyksta 
Belzeko L. kult, muziejuje Chicagoj 
spalio 12 — 31 dienomis.

Artist Jadvyga Paukštienė

14

M. Stankūnienė
Artist M. Stankūnienė

Jos darbų paroda vyko birželio 
8 — 27 dienomis Belzeko L. kult, 
muziejuje Chicago j.

MAGDALENA STNKŪN1ENĖ

Į malūną. (Mozaika)
On the Way to the Mill (mozaic).
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Melbourne Liet. Namų Moterų seklyčios šoninė siena.

Melbourne Lietuvių Namų svečių menės galinė siena.

MELBOURNO LIETUVIŲ NAMAI PASIPUOŠIA
Rugsėjo 8 d. Melbourne Lietu

vių Namuose oficialiai atidaryti du 
puošnūs kambariai — reprezenta
cinis kambarys - menė ir Moterų 
seklyčia. Atidarė J. Meiliūnas, per
kopdamas kaspiną ir įleisdamas 
kun. dr. P. Bačinską pašventinimo 
apeigoms-

Atidarymo žodyje J. Meiliūnas 
tarp kitko pasakė:

“Šiandien esame dalyviai ne eili
nio įvykio Melbourne lietuvių gy
venime. Faktas, kad toms iškilmėms 
pasiirinkta Tautos Dienos šventės iš
vakarės, dar labiau išryškina šio 
momento iškilmingumą. Yra svei
kintinas buvusios ir dabartinės Apy
linkės valdybų ir Lietuvių Namų 
tarybų užsimojimas suburti Mel
bourne lietuviškas organizacijas, 
tikslu įrengti būstinę, kurioj visos 
jaustųsi lygiateisės ir galėtų būstine 
naudotis pagal pačių paruoštas tai

Melbourno Lietuvių Namų

sykles. Nesistebėjome, kad organi
zacijų vadovybės ir visuomenė tam 
karštai plritarė. Tačiau buvome ma
loniai nustebinti, kad palyginus per 
tokį trumpą laiką žodis tapo kūnu.

Ne vienas gal paklaus: kokia tos 
menės paskirtis ir ką ji mums duos? 
Į tokį klausimą šiandien atsakyti bū
tų sunku. Tikrą atsakymą duos at
eitis. Menės turinį mes patys savo 
veikla ar neveikia apspręsime.

Aš vaizduojuos, kad šioji menė 
bus Melbourne lietuvių kultūriniu 
centru. Iš čia turėtų sklisti koordi
nuotas mūsų tautinių aspiracijų pa
sireiškimas. Čia turėtų kristalizuo
tis naujos idėjos, cementuotis planai 
ateičiai. Čia tuirėtų būti vieta, į ku
rią organizacijzų vadovybės rinksis 
posėdžiauti ir nutarti kelius, kaip 
išlaikyti gyvą lietuvybę. Kad mūsų 
protesto balsas prieš Tėvynės pa
vergėjus būtų dažniau ir toliau gir
dimas.-.

svečių menės priekinė siena.

Įrengimo projektą paruošė dail. A. Vingis.

The recently remodeled Lithuanian Center in Melbourne, Australia.
Interior decorator — artist A. Vingis. Foto A. Adamkavičius

Melbourne Lietuvių Namų Namų svečių menės šoninė siena.

LIETUVIŲ DIENOS, 1968, SPALIS

Melbourne Lietuvių Namų Moterų seklyčios spintos ir baldai.
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LITERATŪROS VAKARŲ 
PARAŠTĖJE

Atkelta iš 13 p.
Antroji vieta po Čikagos buvo 

Torontas. Jei Torontas, palyginus, 
negalėjo sutraukti tiek klausytojų, 
tai pilnos salės susirinkusių nuotai
ka neatsiliko nuo Čikagos. Salėje 
matei ir aukštus vietos visuomenės 
pareigūnus, ir čia gyvenančius ra
šytojus bei visuomenininkus, ir dau
gelį nuoširdžių poetinį žodį mylin
čių širdžių.

Pilnutėlė salė prisirinko ir Cleve- 
lande, kuris išlepintas savo puikaus 
ansamblio, teatro ir pakankamu kie
kiu meninių parengimų. Nedaug te- 
pakenkė Detroite nė tą patį vakarą 
vykusios vestuvės su 400 kviestųjų 
svečių- Detroito erdvi salė dalr 50 
gal ir būtų sutalpinus. Čia buvo net 
tokių, kurie rado galimybę ir litera
tūros vakaran užsukti ir į vestuves 
suspėti.

Los Angeles rengėjai, matydami 
visuotinę sėkmę, vakaro perdaug nė 
nebegarsino, nenorėdami, kad žmo
nės iš toliau atvykę, turėtų grįžti 
atgal į salę (apie 300) nepatekę...

Iš anksčiau suminėtų faktų iir 
nuotaikų galime daryti išvadą, kad 
mūsų visuomenė literatūriniam lie
tuviškam žodžiui dar gyva, ir labai 
ausyla. Kad ji nori susitikti su savo 
rašytoju kūrėju ir su dėmesiu iš
klauso, ką jis turi jai pasakyti. Kad 
jį komentuoja, reiškia savo nuomo
nę, ne su visais vienodai sutinka, 
bet visus vertina. Kad ji įsigyja jų 
veikalų ir naudojasi proga gauti au
tografus, kuriuos brangina.

Prie vakarų pasisekimo prisidėjo 
vienokios ar kitokios jų rengimo in
stitucijos, bendruomenės apyl. val
dybos, klubai; tačiau teisybės var
dan reikia paminėti ir porą asmenų. 
Nors Clevelande rengėjais skelbėsi 
institucijos, bet didžiausią naštą iš
nešė J. Stempužis, o Toronte visą 
organizaciją galima sakyt pravedė 
vienas A. Kuolas, pats dar tą dieną 
surengęs porą priėmimų — vieną 
atvykusiems svečiams, kitą — po 
programos svečiams ir saviškiams.

Rašytojai turėjo progą akis į akį 
susitikti su sava visuomene, pasira
šyti daugelyje knygų ir įsigyti nau
jų gerbėjų, kelionpinigius gavę iš 
bendros pajamų kasos, o už kelio
nės vargą atlyginti gausiu dėmesiu, 
karštais plojimais ir neužmirštamais 
įspūdžiais.

Romuva. Huettenfeldo apylinkės 
pirmininko mokyt. S. Antanaičio 
iniciatyva grupė nariu ir šiemet ap
lankė Frankfurto knygų mugę, di
džiausią pasaulyje šios rūšies paro
dą. šiais metais ten buvo išstatyta 
apie 200.000 knygų. Iš Lietuvos 
Sovietų paviljone buvo vos kelioli
ka, be jokio užrašo, kuris rodytų, 
kad tai lietuviškos knygos. Tuo 
tarpu daugybė laisvų tautų, netgi 
ir komunistinių satelitų bei tokių, 
kurios yra mažesnės už mus, turėjo 
savo gražius skyrius su šimtais ir 
tiksiančiais ekspoūnatų.

Maloniai nustebino latviai. Jie 
privačia iniciatyva įrengė savo 
skyrių su Latvijos vardu ir jubilie
jiniu įrašu 1918 - 1968 ir daugybe 
puikių leidinių, prieš kuriuos sovie
tinis latvių kampelis atrodė tikra 
menkystė.

Knygos ir autoriai

Studija apie Maironio kūrybos 
religinį pradą

Alfonsas šešplaukis, Religinis pra
das Maironio kūryboje. Atspaudas 
iš L.K.M. Akademijos Metraš
čio III tomo 133—220 psl. Roma, 
1967. Su vokišku turinio resume.

Autorius, Notre Dame, Indiana, 
profesorius, žinomas germanistas, 
o A. Tyruolio slapyvardžiu poetas 
ir vertėjas, pastaboje sakosi, kad 
“šis darbas Maironio pirmųjų veika
lų (Pavasario Balsų, Terp skausmų 
į garbę, Kame išganymas) 70 metų 
(1895/96 - 1965/66) sukakties pro
ga. Juo norėta prisidėti prie pager
bimo Maironio, kurio klausytoju 
autoriui teko būti Vytauto Didžiojo 
Universitete 1932.”

Laisvajame pasaulyje lietuvių li
teratūros studijos darosi vis retes
nis dalykas. O jų labai reikia. Lite
ratūra be teoretinių studijų nebe
tenka ryšio su skaitytoju: kiekvie
nas eina savu keliu. Ypač sveikin
tinos studijos, liečiančios mūsų se
nąją ir Nepriklausomos Lietuvos 
literatūrą. Daug neišaiškintų daly
kų eina į užmarštį, be ženklo, anot 
poeto, kad buvę... Jau maža kam, 
pavyzdžiui, ir Maironis bėra gyvas 
atminime; daugeliui jis žinomas tik 
iš vadovėlių ir knygų. Autorius (A. 
šešplaukis) yra vienas iš tų, kuriem 
ne tik teko Maironį gyvą matyti, 
bet ir pas jį studijuoti. Taip pat jis 
yra tampriai susijęs su Maironiu 
ir savo idealistine poetine kūryba. 
Tat šis jo žvilgsnis į Maironio kū
rybą yra ne tik teoretinis, bet ir 
pietistinis. O tatai darbą padaro ne 
vien analizuojantį, bet ir žmogišku 
pagarbos jausmu nudažytą.

ši studija pirmiausia bus vienas 
iš šaltinių Maironio kūrybą nagri- 
nėjantiems lituanistinių mokyklų 
mokiniams bei Pedagoginio Institu
to studentams. Ji bus pravarti ir 
kiekvienam literatūra besidomin
čiam. Ypač šiuo metu ir šiomis są
lygomis, kai okupuotoje Lietuvoje 
Maironis stengiamasi “nureliginti”, 
jo kunigystę aiškinant tik kaip pan
čius poetinei kūrybai, o religines 
temas ir jausmus tik primestiniais 
dalykais. Negalėdami Maironio iš
mesti iš lietuvių literatūros, jie 
stengiasi jį bent suluošinti... A. šeš
plaukis parodo pilną, tikrą Mairo
nio kūrybos atspalvį, o patį poetą— 
giliai tikintį žmogų-kūrėją, gausiai 
išsisakanti religiniu žodžiu, gi jo 
poeziją ir apskritai kūrybą -—■ per
sunktą Dievo meilės, pagarbos ir 
pasitikėjimo jausmo, (jb)

— Lietuvių Akademinis Sambūris 
Montrealyje paskelbė šiais metais 
skirsiąs Vinco Krėves vardo litera
tūrinę premiją ($500) vienai dar 
nepremijuotai 1966-67 metų grožinės 
lietuvių literatūros knygai.

Jury komisiją sudaro: p. Jurkie
nė, dr. I. Gražytė, dr. H Nagys 
(Lietuvių Rašytojų Draugijos na
rys), V Akstinas (L.L.B. Montrea- 
lio Seimelio prezidiumo narys), A. 
Kličius (Lietuvių Akademinio Sam
būrio pirmininkas),

— Lietuvių rašomosios kalbos žo
dynas (lietuviškai-vokiškas), pra
dėtas leisti Heidelberge (Carl Win
ter) 1926 metais, pagaliau baigtas. 
Jį parašė profesoriai Niedermanas 
ir Brender (abu jau mirę) ir A. 
Salys, žodyno apimtis — 5 tomai, 
iš viso 3316 puslapių ir kaštuoja 
DM 400 ($100).

Šiame numeryje:
— Leonardas Andriekus, kurio ei

lių pluoštas spausdinamas 9 psl., 
netrukus išleidžia eilėraščių rinki
nį “Po Dievo antspaudais”. Perio
dikoje jis jau yra išspausdinęs ke
letą labai originalių eilėraščių cik
lų istorinėmis temomis. Jie liečia 
įvairius mūsų žilos senovės momen
tus, išsakomus kartais autoriaus, o 
kartais istorinių asmenų lūpomis - 
monologais, čia poetas parodo ori
ginalų prie temos priėjimą. Nauja 
L. Andriekaus knyga kelia susido
mėjimą.

šių metų pradžioje Manyland 
Books išleido L. Andriekaus poezi
jos rinktinę angliškai “Amen in 
Ambers”, kurią išvertė D. Jonaitis 
(Jonaitienė). Apie knygą, šalia ki
tų, gerai parašė “Library Journal”, 
rekomenduodamas viešosioms bib
liotekoms, pabrėždamas eilių krikš
čionišką nuotaiką ir modernų sti
lių.

L. Andriekus yra kunigas vienuo
lis pranciškonas, šiuo metu einąs 
vienuolyno viršininko pareigas.

— A. Mauragis (g. 1909 Kelmėje) 
Insbrucko un-te gavo teisių daktaro 
laipsnį, nuo 1949 m. gyvena Sydnė- 
juje, Australijo, reiškiasi vietos 
lietuvių organizaciniame ir kultū
riniame gyvenime, renkamas į val
dybas, skaito paskaitas ir kitaip 
dalyvauja lietuviškoje veikloje.

“Vėlinių naktį” yra vienas iš pir
mųjų jo beletristinių bandymų. 
(Rankraštyje turi ir daugiau). Iš 
to beletristinio bandymo matome, 
kad autorius, nedaug kreipdamas 
dėmesio į stilių, visų pirma skaity
toją suįdomina nepaprastu turiniu.

Naujos knygos
Atsiųsta paminėti

Gražina Tulauskaitė, Vakarė banga. Ly
rika. 128 psl- Išleido Lietuvių Dienų lei
dykla, 1968. Ado: 4364 Sunset Blvd., Los 
Angeles, Calif. 90029- Kaina $2.00.

Tai yra penktasis autorės poezijos rin
kinys; už 1957 m. išleistą rinkinį “Rugsėjo 
žvaigždės" autorė laimėjo Lietuvių Rašy
tojų Draugijos premiją.

Pranas Naujokaitis, Auksiniai rageliai. 
Lyrika- Išleido Lietuviškos Knygos Klubas, 
1968. Viršelis pieštas P. Jurkaus. 64 psl.

Lietuvių Inžinierių ir Architektų Metraš
tis. I tomas. 4 dalis- Boston - New York. 
Pramonę kuriant ir gamybą plečiant. Re
daktorius Kazys Krulikas, 93-11 114 St., 
Richmond Hill, N. Y., 11418. Redakcinė 
komisija: Juozas Dačys, Bronius Galinis, 
Viktoras Kubilius. Admin.: J. Dačys, 27 
Bourneside St., Dorchester, Mass- 02124. 
Kaina $2.00.

Šios dalies turinyje: pramonė senovės 
Lietuvoje, Didžiojoj Lietuvos Kunigaikšti
joj, svetimųjų valdymo laikais, Nepriklau
somoje Lietuvoje ir kitose valstybėse- Ga
la yra rodyklė, apimanti virš 600 pavar
džių, minimų tekste.

l-mą metraščio tomą sudaro 10 dalių: 
I. Už Lietuvos ir tautų laisvę kovojant;ll. 
Mokyklas steigiant ir technikos mokslus 
dėstant; III- Architektūrine statyba kraštą 
puošiant; IV. Pramonę kuriant ir gamybą 
plečiant (čia minima dalis); V. Kelius ge
rinant ir susisiekimą tobulinant; VI. Žemės 
ūkiui talkinant; Žemės turtus tiriant ir 
energiją tiekiant; VIII. Į centrines organi
zacijas veiklai apsijungiant; Technikinę 
spaudą išleidžiant ir ją ugdant.

AR TURITE ŠIUOS 

“LIETUVIŲ DIENŲ” LEIDINIUS!

Ignas šeinius

VYSKUPAS IR VELNIAS
Apysakos

Viršelį piešė A. Korsakaitė
Pomirtinis vieno žymiausių se

nosios kartos rašytojų-beletristų 
leidinys. Su Juozo Lingio žodžiu 
apie autorių ir jo kūrybą.

Kaina $3.00

Aleksandras Radžius

PAUKŠČIU TAKAS<-

Eilėraščiai
Viršelio aplankas Pauliaus Jurkaus

Kaina $1.50

Alfonsas Gricius

PAŽADINTI SFINKSAI
Poezija

Kaina $1.50

Nerimos Narutės

RELIKVIJOS
Eilėraščiai

Kaina $2.

Gražina Tulauskaitė

Vakarė banga
Lyrika

128 psl., kaina $2.00 
Aksominiais viršeliais

G Tulauskaitė yra Nepr. Lietuvoj 
išaugusi ir subrendusi poetė. Iki 
šiol ji yra išleidusi 4 rinkinius. 1957 
m. už rinkinį “Rugsėjo žvaigždės” 
ji laimėjo LRD premiją.

Pasiekusi gražių formos laimėji
mų, ir šiame rinkinyje, nesileisda- 
ma į eksperimentus, ji išsitenka 
daugiausia tradiciniame ketureily
je; Su pagaunančiu atvirumu ji 
daugelyje eilėraščių atveria mote
riškos širdies džiaugsmą ir liūdesį, 
praeinančias akimirkas ir išliekantį 
žmogiškosios būties turinį, gyveni
mo trapumą ir amžinybės ilgesį.

Išleido
LIETUVIŲ DIENOS

4364 Sunset Blvd., Hollywood, Cal.
90029

Reguliaminas ir programos. Išleido Pe
dagoginis Lituanistikos Institutas Čikagoje, 
1968. Iliustruotas darbo ir pasirodymų 
foto nuotraukomis. 48 psl.

Malda. Solo žemam balsui su choru. 
Muzika B. Budriūno, žodžiai S. Santvaro. 
Išleido Br. Budriūno kūriniams leisti fon
das, Pr- Baltakio lėšomis. $0.30 (chorams, 
imant didesnį skaičių, daroma nuolaida). 
Gaunama: B. Budriūnas, 2620 Griffith Park 
Blvd., Los Angeles, Calif. 90039.
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POLEMIKA

Dėl Lietuvos etnografinių sienų ir 
dėl kandidatų Į psichiatrinę 

ligoninę

š. m. LD žurnalo gegužės nume
ryje buvo atspaustas provizorinis 
Lietuvos etnografinių sienų žemė
lapis - “juodraštis”, nustatytas Liet. 
Tyrimo Instituto, nubražytas žino
mo kartografo J. Andriaus, žemė
lapis palydėtas žodžiu, kuriame 
kviečiama išmanančius pasisakyti, 
pakritikuoti, pakoreguoti. Taip lais
vojo pasaulio lietuvių spauda, be
rods, ir padarė.

Bet įdomu, kad toks “korektūri
nis” darbas labai sukrėtė pakalikų 
nervus okupuotoje Lietuvoje. Nors 
ir nekviestas, dėl žemėlapio atsilie
pė “Gimtajame Krašte” (rug. 12 d., 
nr. 31 (85) tūlas V. Ingautas. Gaila, 
kad jis, pagautas siaubo, nespėjo 
net į tekstą, įsiskaityti ir paskelbė, 
^d žemėlapis “jau išleistas”. 
™Nors pačiame žemėlapy pasakyta, 
kad tos sienos nustatytos Liet. Ty
rimo Instituto, o ne J. Andriaus, o 
taip pat pastaboje išvardinti šalti
niai, kuriais remiantis LTI nustatė 
tas sienas, vis dėlto minėtas V. I. 
vieninteliu kaltininku dėl tų sienų 
laiko žemėlapio braižytoją.

Savo raštelį V. I. pradeda, kaip 
jam, tur būt, atrodo, labai “įtikinan
čiai”: “...mokslas seniai nustatė, 
kur kokiame amžiuje gyvenę lietu
viai, kur mūsų dabartinės etnogra
finės sienos, kokia Lietuvos valsty
binė siena ir pan.’”

Taigi, taip jo mokslas nustatė, o 
mes iš istorinių faktų ir gyvų liu
dininkų žinome visai ką kitą. Mes 
žinome, kaip amžių bėgyje slavai 
ir germanai draskė ir naikino bal
tus, kol visai išnyko kai kurios gen
tys, kaip prūsai, galindai, jotvingai. 
Mes žinome, kaip buvo kolonizuo
jami baltųjų carų ir kaizerių lietu
vių gyvenamieji plotai, o taip pat 
gerai žinome, kaip intensyviai kolo
nizuojama Lietuva dabartinių raudo
nųjų carų. Dar yra gyvų liudinin
kų, kurie mate, kaip girtas Stali
nas 1939 m. savo kruvinu nagu nu
brėžė žemėlapy Lietuvos rytinę sie
ną, trečdalį lietuvių tautos palikda
mas gudams. Tai, va, kaip “moks
las” nustatinėjo mūsų valstybės 
Bienas!

Be to, visi gerai prisimename, 
kaip Potsdamo konferencijoje ru
sai, gavę mandatą laisvai adminis
truoti dalį Mažosios Lietuvos, užuot 
atidavę tą teritoriją, kam ji pri
klauso — lietuviams, patys ją sku
bėjo ištuštinti, sunaikinti ir kolo
nizuoti rusiškomis atmatomis, o 
dabar “Gimtasis kraštas” V. Ingau- 
to lūpomis skelbia, kad jotvingai ir 
prūsai, tai “J. Andriaus sugalvotos 
žemės”.

Rašinėlį V. I. baigia visiškai če- 
kistišku tonu, siūlydamas “to
kių liguistų svaičiojimų autorius nu
gabenti ten, kur jiems derėtii būti 
— psichiatrinę ligoninę.”

“Psichiatrinės ligoninės” sovie
tuose dabar labai populiarios — 
Kruvinojo budelio įpėdinis Chruš
čiovas kalėjimus. įsakė pavadinti 
psichiatrinėm ligoninėm, o kalinius 
ligoniais. (Ta sistema vaizdžiai ap
rašyta ruso rašytojo, pabėgusio iš 
tokios 'ligoninės, V. J. Tarsio veika
le “Palata Nr. 7”, kurios vertimas 
spaustas LD žurnale). Reikia pa

girti “G. kraštą” už atvirumą: visus 
nesovietiškai galvojančius jis norė
tų sukišti į savo “psichiatrines li
gonines”! Tik viena mažytė kliūtis 
jiems neleidžia to padaryti: pirma 
reikia, kad komunistai pavergtų vi
są pasaulį... Kol to nėra, teks, ma
tyt, patiems vieni kitus čia kišti i 
tas “ligonines”, čia vėl iš jų traukti, 
kaip dabar daroma su Stalino nuso
dintais nuo balno veikėjais... JA.

Bernardas Brazdžionis

VIDUDIENIO SODAI
128 psl. su dailiais dail. Valiaus 

pieštais viršeliais. Kaina $4.

Užsisakantieji tiesiai iš leidyklos, 

rinkinį gali gauti su autografu.

Elena Tumienė

KARALIAI IR ŠVENTIEJI
Poezijos rinkinys

A. Korsakaitės viršelis ir vinietės 
Kaina $2.50

Nerimą Narutė

RELIKVIJOS
Lyriniai natiurmortai 

Viršelio aplanką piešė P. Jurkus
Kaina $2.00

Šios knygos gaunamos
"LIETUVIŲ DIENŲ” LEIDYKLOJ

4364 Sunset Blvd., Hollywood, Cait.
90029

Gen. St. Raštikis

KOVOSE DĖL LIETUVOS
Buvusio Lietuvos Kariuomenės 

vado atsiminimai. I tomas: Gyveni
mo audrose (vaikystė ir jaunystė); 
Kariuomenės vadovybėje. 704 psl.

II tomas: Okupantų priespaudo
je: Sudužusio laivo keliais (Vokie
tijoje ir JAV). 688 psl.

Abu tomai gausiai iliustruoti re
tomis fotografijomis.

Pirmas tomas išparduotas; II to
mo nedidelis egz. skaičius dar yra 
likęs. Kietais viršeliais — $7.00, 
minkštais — $6.50.
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CRANE SAVINGS &

LOAN ASS'N

B. R. PIETKIEWICH,

President

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

Atvykus I Kaliforniją, kviečiame Į

BEACON MOTOR HOTEL
Arti prie

Beach. Westwood, Beverly Hills 
& Hollywood

3020 Wilshire Blvd. Santa Monica,
California

EXbruck 4-9144
Mrs. A. Lukšis — Owner and Mgr.

Nepamirškite užsisakyti

Vytės Nemunėlio

knygą mažiesiems

Meškiukas Rudnosiukas
su spalvotomis V. Stančikaitės 

iliustracijomis.

Kaina $3.00

LITHUANIA - LAND OF

HEROES
* Country, people and language 

Lithuania’s fight for freedom
* Soviet genocidal practices in 

Lithuania
Prepared and Edited by

Leonard Valiukas

THS IS ONE OF THE BEST 
BOOKS ON LITHUANIA IN 
ENGLISH!

LAVISHLY ILLUSTRATED

Price: $4.75

LIETUVIŲ DIENOS

4364 Sunset Blvd.. Hollywood, Calif. 
90029

Daumanto čibo pasaka

Ž A I Ž A R A S
Iliustravo A. Korsakaitė-Sutkuvienė

Gaunama pas platintojus ir leidyk

loje. Kaina $150.

"Lietuvių Dienų” Leidykla
4364 Sunset Blvd., Hollywood, Calif

KAS TIK TURI GERĄ SKONI, 

VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
Furniture Center, Inc.

Vietinių ir importuotų baldų prekyba. 
Baldai siunčiami į visą Ameriką ir už jos ribų.

MARQUETTE PARKE
^211-6219 So. Wester*- A *

CHICAGO, ILLINOIS
PRospect 8-5875

’*o ♦J*♦J* ♦**«£♦ *5»«£♦ ••• ••• ••• •••

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.

DIVIDENDAI 
PASIUNČIAMI 
KAS 1/4 METŲ 

Už 
INVESTMENTUS 

5% ant bonų sąskaitų

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

ĮSTAIGOSE.

ST. ANTHONY

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

JUOZAS F. GRIBAUSKAS 

sekretorius

Tel.! (312) 656-6330 Ir 242-4395

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
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Lietuvos Valstybės Atstatymo 50 
Metų Sukakčiai Paminėti Detroito 
skyriaus Fiansų Komitetas, pasiun
tęs Jungtiniam Finansų Komitetui 
New Yorke 4,000.00 dolerių.

Sėdi (iš kairės): Kostas Jurgutis, 
Leopoldas Heinimgas, Jonas šepe
tys, Jonas Urbonas, Jub. kom. pir- 
min., Jurgis Mikaila, Finansų kom. 
pirm., Marija Sims, Stasys šimo- 
liūnas, sekr., Vladas Staškus, Vla
das Selenis, koresp.; stovi: Alfon
sas Kasputis, Antanas šiurkus, My
kolas Vitkus, Vincas Tamošiūnas, 
Alfonsas Nakas, koresp., Benedik
tas Neverauskas, Antanas Zaparac- 
kas, Kazys Ražauskas, Petras Griš- 
kelis, Jonas Mikulionis ir Vacys Ur
bonas. (Nuotraukoje trūksta E. Bu
lotienės, St. Garliausko, J. Rugie- 
niauis, VI. Paužos, J. Valukonio, K. 
Veikučio ir F. Zagerio).

Foto J. Gaižučio
Members of Detroit’s Financial 

Committee.

«-----------------

Kiekvienais metais Tautos šven
tės išvakarėse Adelaidės L. K. 
Moterų Dr-ja suruošia “Lietuvos 
prisiminimų parodą”. Adelaidiš- 
kiai turi progos pasigrožėti ir 
pasididžiuoti puikiais lietuviš
kais audiniais, rankdarbiais, me- 
džo ir gintaro dirbiniais. L. K. 
Moterų Dr-ja yra viena iš veik
liausių Adelaidės lietuvių orga
nizacijų.

Nuotraukoje draugijos valdy
ba parodos metu. I-moj eilė sėdi 
(iš kairės): S. Pusdešrienė, G. 
Opulskienė, A. Krivickienė; II 
eilėj: A. Visockienė, A. Stepa- 
nienė, S. Jankauskienė — pirm., 
III eilėj stovi: D. Tamašauskie
nė ir O. Leščinskienė.

Officers of the Lithuanian R. C. 
AVomen’s Society in Adelaide, Aus
tralia

Kai susitinka kompozitoriai ir fotografo malonumui pa
sikeičia žmonomis... Iš kairės: J. Kačinskas, J, Armo- 
nienė, E. Budriūnienė, P. Armonas, E. Kačinskienė ir 
B. Budriūnas.

J. Kačinskas, gyvendamas Bostone, diriguoja ameri
kiečių simfoniniam orkestrui ir aktyviai reiškiasi mu
zikiniame gyvenime; P. Armonas sėkmingai vadovauja 
Dainavos ansambliui Chicagoje; B. Budriūnas iš Los An
geles savo kantatomis užkariauja lietuvių chorinę sce
nų — šių metų Australijos meno dienose atliekama jo 
kantata mokytojui (atliekama jau ketvirtų kartų).

A meeting of Lithuanian composers in Chicago, Ill.

«-----------------
Pianistas Antanas Smetona, kurio piano rečitalis įvyko 
spalio 12 d. Jaunimo Centre, Čikagoj, vaišių metu kon
certą ruošusių ponių tarpe.

Iš dešinės sėdi: M. Macevičienė, M. Peteraitienė, A. 
Smetona, R. Bialik, A. Kalvaitytė-Velbasienė; stovi: D. 
Augienė, P. Vaitaitienė, L. Paulavičienė, M. Krauchu- 
nienė ir K. Leonaitienė.

Pianist A. Smetona with members of his recital com
mittee in Chicago, Illinois.
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Melbourne Lituanistines | 
mokyklos moksleiviai - tau
tinių šokių dalyviai su savo 
vedėja.

Students of Melbourne’s 
Lithuanian Saturday 
School.

Mgk Po A. Krauso, pedagogo 
iš Australijos, paskaitos 
apie Vydūną Clevelande.

Iš .kairės: G. Juškėnas, V. 
Karalius, S. Gedgaudienė, 
N. Kersnauskaitė, A. Krau
sas, M. Puškorienė, V. šen- 
bergas ir A. šenbergienė.

Vydūno 100 metų sukak
ties proga A. Krausas šį ru
denį laikė keliose JAV lie- 
juvių kolonijos, pradėjęs 
Bio Los Angeles.

Guest speaker A. Krau
sas after a commemorative 
program in honor of Vydū
nas held in Cleveland, Ohio.

Lietuviai masinės protesto demonstracijoj rugp. 24 d. Chicagos Civic Center 
Plaza aikštėj prieš Sovietų invaziją į Čekoslovakiją. Lietuviai demonstran
tai priminė pasauliui taip pat klastingą Lietuvos užgrobimą.
V Foto M. Nagis

Lithuanians participate in a mass demonstration at Chicago’s Civic 
Center Plaza against Soviet invasion of Czechoslovakia.

Columbia. Medellino lietuviai saleziečiai kunigai su kard. A. Samore, kuris 
š. m. rugp. 28 d. pašventino Lietuvių Centro koplyčią:

Iš kairės: kun. V. Dubinskas, kard. A. Samore, kun, N, Saldukas, kun, 
M. Mamošiūnas.

Lithuanian Salesian Fathers with His Eminence Cardinal Samore after 
the consecration ceremonies of the Lithuanian Center Chapel, in Medellin, 
Colombia.

Medellino naujasis Lietuvių Centras ir koplyčia.
Medellin’s newly built Lithuanian Center and Chapel.



ŽMONES, DATOS 
IR DARBAI

LIETUVIŲ DIENOS

Spalis 1968

— A. Skiri us, Lietuvių Dienų lei
dėjas, prieš rinkimus dalydavo San 
Franciske sušauktoje spaudos kon
ferencijoje, kur susitiko su vicepre
zidentu kandidatu Spiro Agnew. 
Labai gerai pravesta konferencija 
daug dėmesio kreipė į dalyvių ke
liamus klausimus ir problemas.

Konferencijoje dalyvavo beveik 
visos didžiosios lietuvių spaudos 
atstovai: Draugo — V. Alseika, 
Darbininko — T. Kornelijus Buč
inys, Dirvos — A. Laikūnas, Ke
leivio — J. Sonda, Sandaros — M. 
Vaidyla, Naujienų — M. Gudelis ir 
kiti.

Grįždamas iš konferencijos T. K. 
Bučmys sustojo Los Angelėse ir 
užsuko į LD leidyklų.

— Redakcijų aplankė J. M i kai
čius, “Laiko” redaktorius iš Argen
tinos. Jis domėjosi spaudos reika
lais šiaurės Amerikoje ir papasako
jo savo įspūdžius iš PLB seimo, kur 
jis dalyvavo ir buvo vienas iš pre
zidiumo vicepirmininkų.

— Kun. Nikodemas Saldukas, la
bai daug pasidarbavęs lietuvių nau
dai Kolumbijoje, aukštai iškilęs vie
tos visuomenėje, įtakingas net val
džios sluoksniuose, aukšt. mokyk
los profesorius ir vedėjas, š. m. 
lapkričio 28 d. švenčia savo kuni
gystės sidabrinį jubiliejų. Vietos 
lietuvių visuomenė lapkr. 30 d. ruo
šia iškilmingų minėjimų. Pamaldo
se pamokslų pasakys kun. V. Vai
čiūnas, iškilmėse pagrindinę kalbų 
pasakys Jonas Totoraitis.

Nadas Rastenis — garbės daktaras

— Nadui Rasteniui, K. Donelaičio 
“Metų” ir Baranausko “Anykščių 
šilelio” vertėjui į anglų kalbų, 
šių metų gegužės mėnesyje l’Uni- 
versite Libre (Asia) Pakistane ir 
The International Federation of 
Science Research Societes (Europe, 
Asia, Africa and America) suteikė 
literatūros daktaro - Honoris Causa 
laipsnį.
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ANTANAS F. SKIRIUS

REAL ESTATE — TAX SERVICE

INSURANCE

Jei reikia apdrausti 
namus, automobilį, gyvybę ir pn. 
pirkti ar parduoti nuosavybę,

Telefonuokite NO 4-2919 

arba apsilankykite įstaigoje 

4366 Sunset Blvd., Los Angeles, 
California 90029.
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LIETUVIU FONDAS

LITHUANIAN FOUNDATION

Chicago, Illnois 60629 
6643 So. Maplewood Avenue

Tel. 778-2858 (A. c. 312)

Lietuvių Fondas laukia kiekvieno 
mūsų įnašo — šimto ar tūkstančio. 
Stokime į fondų su tokiuo įnašu, 
su kokiuo dabar galime — nelauki
me, kada praturtėsime ar kada tu
rėsime “atliekamų” pinigų. Fondas 
sudaromas ne iš “liekanų”, ne iš ne
reikalingų pinigų, bet iš lietuviškos 
širdies, iš lietuvybės reikalų supra
timo, iš aukos, kurių lietuvis skiria 
lietuvybei ir Lietuvai dabar.

Apsigalvokime: kų aš paskirsiu 
lietuvybei ir Lietuvai?

— Janina Liustikaitė, sopranas, 
lankydamasi praėjusių vasarų Eu
ropoje, įdainavo lietuvių ir kitų 
kompozitorių kūrinių plokštelę, pa
lydint Sinfonica Romano orkestrui 
Romoje, diriguojant Eduardui Bri- 
zio. Solistė savo dainavimo studijas 
yra pradėjusi Lietuvoje, o paskui 
gilino Vokietijoje, Anglijoje ir Ita
lijoje. Yra koncertavusi minėtuose 
kraštuose ir JAV-se bei Kanadoje. 
Čikagoje dainavo Lietuvių operoje.

Plokštelėje yra 12 dainų ir arijų 
tokių kompozitorių kaip Budriūnas, 
Jakubėnas, Kačanausikas, Tallat- 
Kelpša, ar Šopenas, Bizet, Pucini ir 
kt. Solistės balsas plokštelėje pasi
reiškia visame savo grožyje.

— Australijos lietuvių solistė Ge
novaitė Vasiliauskienė įdainavo su 
Adelaidės simfoninio orkestro an
sambliu plokštelę, kuri šiomis die
nomis išleista Chicagoj.

1963 m., pakviesta J. Bačiūno, so
listė lankėsi JAV-se ir surengė eilę 
koncertų lietuvių kolonijose. Ade
laidėje ji suorganizavo Vyrų Okte
tų, jam vadovauja ir jau turėjo per 
10 koncertų. Rugp. 31 Adelaidės L. 
Namų koncerte oktetui suteiktas 
“Klajūnų” vardas.

Lietuviai Saleziečiai keliasi į Romų
— Kun. Pr. Gavėnas, saležiečių 

židinio direktorius ir Saleziečių 
Balso redaktorius, paskelbė spaudai 
tokio turinio laiškų:

Lietuvybės reikalais gyvai besi
rūpinančio kardinolo Antonio Są
monės bei Romoj įsisteigusio lietu
vių komiteto kviečiami, saleziečiai 
su visa manta ir presonalu iš Cas- 
telnuovo keliasi į Romų.

Dar nesusikūrus numatytai tin
kamai būstinei, laikinai jie apsistos 
Pijaus XI institute, Marijos Krikš
čionių Pagalbininkės aikštėj, netoli 
popiežiškos lietuvių šv. Kazimiero 
kolegijos.

čia veiks vid. 5-ių klasių mokyk
la (su galimybe pasirinkti ir tęsti 
aukštesnius gimnazijos ir kitus kur
sus), spaustuvė su grafikos mokykla 

ir platus lietuviškos spaudos sky
rius.

Saleziečių židinio direktorium ir 
SB redaktorium patvirtintas kun. 
Pranas Gavėnas. Į jį prašome kreip
tis kandidatų į mokyklų klausimu, 
spaudos bei kitais reikalais. Rėmė
jų būreliai ir kiti saleziečių lietu-
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Vėsinami kambariai; kiekv. kambary nemokamai TV ir telefonas; 
yra kambarių su virtuvėmis; kieme šildomas maudymosi baseinas.

Patogus susisiekimas autobusais ir automobiliais.
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viškos veiklos bendraminčiai pra
šomi ir toliau remti atsinaujinusį 
Saleziečių židinį, pasiryžusį dar in
tensyviau darbuotis lietuvybei.

Nuo rugsėjo 24 d. Castelnuovo 
Don Bosco saleziečių adresas yra: 
Saleziečių židinys, Lituani Don Bos
co, Pz. S. M. Ausiliatrice, 54, 
00181 ROMA, Italia.

— Hermanas Jonas Šulcas, Vasa
rio 16 gimnazijos auklėtinis, Torine 
atlikęs filosofijos ir pedagogikos 
studijas ir 2 metus dirbęs Castel- 
nuvo Don Bosco įstaigoj kaip bend
rabučio auklėtojas ir mokytojas,, 
nuo 1964 m. Romoj studijuojųs teo
logijų, š. m. gruodžio 22 d. gauna 
kunigo šventimus.

Diakonas H J. Šulcas yra gimęs 
1939 m. Klaipėdoje.

LIETUVIŲ DIENŲ ŽURNALUI 
PAREMTI

aukojo metinio pikniko ir dovanų 
laimėjimo proga (rūgs. 22 d.) šie 
asmenys (jei skliausteliuose nepa
žymėtas kitas skaičius. — visi au
kojo po 5 dol.):

Arizona
E. Josen.

Connecticut
A. J. Aleksis, P. J. Bernotą, J, 

Banionis, J, J, Butkus, Im. Gone. 
Convent, D. Grajauskas (2), A. 
Igaunis, L. A. C.C., P, Karosas, K, 
Kiaunė, G. Kazlauskas (1), A. Lau
kas, G. Kuprevičius, E. Orentas, A. 
Saulaitis, K. Seliokas, E. šerkšnas, 
Z. A. Smilga, J. Valiušaitis, M. Vo- 
luns, K, Žilinskas.

Florida
M. Y. Lietuvnikas.

California
I. Adomaitis (1), S Adomaitis, L. 

Bagdonas, M. Banionis, M. Barniš- 
kis, A. Brasas, A. Brazauskas, D. 
Brazdžionis, D. čibas, B. Čiurlionis, 
(10), A. cinikas (2.50), A. Dabišys, 
J. Dalbokas, G, Dambrauskas, K. 
Deltuva, A. Dičius, C. Dubickas, J, 
Dženkaitis (2.50), A. Galdikas, P. 
Gasparonis (2.50), K. Gauer, V. Gi- 
lys, J. A, Gricius, A, Gonzales, A. 
Isbach (1), T. Ivanauskas, E. Jara
šiūnas, H. Jasinis, L. Jasiukonis (1), 
R. Jasiukonis, A. V, Jonynas, J. Ju- 
sionis, MD, J. Jurgilas, MD, G. Ju
revičius, C. Kaloweis, A. Kazakevi
čius (1), J. Kilnioms (2), Z. Koron- 
kevičius, S. Kvečas, P. Litvinas (2), 
A. Loguckienė, V. Lopatauskas, A.

Ran Aut YYloteAU)
1727 No. Western Ave.

Hollywood, Calif. 90027

Telef. HO 4-4154

Savininkai:

Ignas ir Viktorija Gurčinai

Lukšienė, A. Macėnas, D. Mackiala, 
P. Mačiulis, O. Mackevičienė, L. 
Mažulis (1), J. Mažulis, A. 
Markevičius, Martinkienė (1), I. 
Medziukas, O. Metrikienė, J. Miliūnas, 
Mitkus, H. Misiūnas (3), A. J. 
šinskas, S. Nakvošas, M. L. NamT 
kas (10), G. A. Napjus (1), J. Nar
kevičius (2), M. Norway, Leo Ok- 
sas (2), kun. T. Palis, M. Pasker, 
R. Paškevičius, M, Palaikienė (3), 
A. Pavasaris (1), K. Pažemėnas 
(1.50), A. Polikaitis (1), J. Praka- 
pas, A. Prieditis, P. Pranis, A. Pra- 
nis, J. Račius, P. V. Raulinaitis, P. 
A, Raulinaitis (1), J. Raulinaitis 
(1), J. Rauktys, O. Razutienė (1), 
V. Rodnite, J. Rutkauskas (1), A. 
Sabaliauskas, P. Sakas, R, Sealey, 
I. Simokas, (1), E. Šepikas (2), T. 
šereika, (2), J. B. Sidas (1), S. C. 
Skiman, L, Stadalnikas (2), B. Star- 
kien, E. Stirbienė, F. Stisulis (1), 
L. Strikaitis, S. J, Sula, A. L. Tely- 
čėnais, J, Truskauskais, Al. Tumas, 
G. M. Tyler, V. Ūsas, J. Vaičius, D, 
Vailokaitis, E, Vasiliauskas, E. Vi
limas (1), č. Vilčinskas (2.50), L. 
Zaikienė, L. Žilevičiūtė, J. Žukas.

(Bus daugiau)

LD DOVANŲ LAIMĖTOJAI

1 dovanų — dail. J. Rimšos pa
veikslų — P. V. Raulinaitis, Los 
Angeles, Calif

II dovanų — Automobilio TV — 
A. Laucis, Mt. Olive, Illinois.

III dovanų — Baterinį radijų —
J. Misevičius, Ignace, Ont.

IV dovanų —po 3 lietuviškas kna^ 
gas: Th. H. Barz, Woodhaven, N.ll^B 
H. PPaškevičius, Santa Monice^ 
Calif.

Vtų dovanų — po 2 angliškas 
knygas: L. Žilevičiūtė, Glendale, 
Cal., M. Banionis, Los Angeles, Cal., 
J. Vaineikis, Chicago, Illinois.

VI-tų dovanų — po 3 liet, knygas: 
L. Jasiukonis, Los Angeles, Cal., 
R. Kopka, E. Hampton, NY, Akvilė 
Ancha, Chicago, Ill.., J. J. Falca, 
Worcester, Masis., Lith. American 
Citizens Club, Hartford, Conn.

Dovanos visiems pasiųstos. Svei
kiname laimėjusius ir visiems pa- 
rėmusiems LD žurnalo leidimų šir
dingai dėko jame. L D Adm.

PADĖKA

Lietuvių Dienų administracija 
nuoširdžiai dėkoja paaukojusiems 
mūsų metinei loterijai pirmųsias 
dovanas: dailininkui Jonui Rimšai, 
Santa Monica, Calif., už vertingų 
paveikslų, ir Pr. Keršiui, Frank’s 
TV krautuvės savininkui Hollywoo- 
de, už Televizijos aparatų automo
biliui.
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Dr. Juozas Kazickas, president of 
Neris Carbon and Oil Corporation, 
addresses dinner guests who have 
assembled at New York’s St. Regis- 
Sheraton Hotel to honor the noted 
Lithuanian civic leader on his 50th 
birthday.

Vaizdas iš J. Kazicko 50 metu su
kakties iškilmių St. Regis-Shera
ton viešbutyje, New Yorke. Kaitė
me kampe J. Kazickas dėkoja už 
Sveikinimus ir linkėjimus.

J. Kazickas yra vienas iš labiau
siai iškilusių finansininkų-ekono- 
mistų, romius lietuviškąjį organiza
cinį gyvenimų, o taip pat dalyvau
jąs bendruomeniniam veikime.

Empty Words and Naked Force
LITHUANIAN LIBERATION COMMITTEE SCORES SOVIETS ON CZECHOSLOVAKIA 

Severance of Economic and Diplomat! c Relations with USSR Demanded

LIETUVIU

DIENOS
LITHUANIAN DAYS

The Supreme Committee for Liberation of 
Lithuania issued the following statement on the 
Czechoslovak crisis, on August 21, 1968:

“The use of naked force by the Soviet Union 
against Czechoslovakia once again demonstrated 
that the declaration about peace and peaceful co
existence, periodically issued by the Soviets, are 
nothing more than empty and deceitful words.

“The Soviet armed aggression against the 
Czechoslovak people is an extension of the So
viet quest to subjugate all the peoples within 
reach of the Soviet military forces. Twenty
eight years ago, the Soviets started their ag
gression by occupying Lithuania, Latvia and 
Estonia. The Kremlin has suppressed all of the 
basic rights and freedoms of these peoples. We 
are grieved to learn that similar fate will befall 
the people of Czechoslovakia unless the free 
world undertakes determined and united meas
ures to stay the aggression and rectify the in

justices being perpetrated by the Soviet Union 
against the subjugated nations of Europe.

“Specifically, the Supreme Committee for 
Liberation of Lithuania asks the Governments 
of the Free World:

“1. To demand withdrawal of Soviet troops 
from Czechoslovakia, Lithuania. Latvia. Es
tonia, Hungary and Poland;

“2. To sever economic and diplomatic rela
tions with the Soviet Union until the Soviet 
Union withdraws its military and adminis
trative personnel and permits the occupied 
nations of East-Central Europe to function 
as free and independent nations.

“We proclaim our solidarity with the Czecho
slovak people and express our sympathy in this 
hour of tragedy for Czechoslovakia.”

OCTOBER 1968

LITHUANIAN DAYS. 1968. OCTOBER 21



THE LITHUANIANS AND THEIR 
PERSONAL NAMES

By Simon J. V. Narus

If school children in the United States were asked 
the question, “Where is Lithuania?” the most likely 
answer would be, “Never heard of it.”

The incorporation of Lithuania into the Soviet 
Union in 1940 (not recognized by the U. S.) has damp
ened, for the time being, the growth and free expres
sion of the individuality of the Lithuanian people, 
their rich culture and the use of their very ancient 
and unique language. Moreover, the American news 
media has a tendency to identify all Soviet people as 
Russians, regardless of their personal choice of iden
tity, with anyone from the 15 republics or with 
anyone speaking one of the more than 110 dif- 
rerent national languages within the Soviet Union.

In any case, there is a Lithuania to examine, re
search, and explore, a Lithuania with a past that is 
grander than that of most other nations, a Lithuania 
with a language that is independent, rich and myste
rious.

The land that the Lithuanians occupy today, 
25,200 square miles, is the same land that their pre
historic ancestors the Aisčiai lived on 2,000 1 to 5,000 2 
years B. C. . The size of the territory that they now 
live on, however, is only a small fraction of the lands 
that their ancient forefathers inhabited prior to the 
Slavic and Germanic expansions.

The Latvians, a closely related people to the Lith
uanians, who occupy 24,900 square miles, speak Let
tish, the only other living language of Baltic-speaking 
people.

The ancestors of the Aisčiai (is ’ cha) were Indo- 
European-speaking people who settled in the area 
which includes the whole of Pomerania in the west 
from the Bug and upper Pripet basins in the south, 
to central Russia in the east, and to southwestern 
Finland in the north3. By themselves, the Aisčiai 
(Aistis, Aistė, masculine and feminine form) developed 
their own distinct culture and language, and today, 
knowledgeable people distinguish them from people 
of the other subfamily groups of Indo-European lan
guages by referring to them as Balts and Baltic-speak
ing people.

The name Balts, like Texan or Bostonian, is a gener
al name taken from a geographical location. Balts, 
having been derived from the Baltic Sea, Mare Balti- 
cum, has been applied since the 19th century to the 
people speaking or having spoken the Baltic languages: 
Lithuanian and Lettish — the living languages, Curo
nian, Selian, and Semigallian — the dead languages. 
Incidentally or accidentally alike to the Baltic, are the 
Lithuanian words baltas, balta, masculine and femi
nine gender, which mean white, just like the snow- 
white, foam crested waves of the Baltic Sea. A further 
parallelism to white is the fact that the Baltic area is 
the focal point of purity of the white race.

The names for the Aisčiai: Gentes Aestiorum, Aisti, 
Hestis, and Aesti are found in historical works from 
the first to the ninth century A. D. beginning with 
the writings of Cornelius Tacitus. From the tenth 
century on, the Aisčiai are identified by their provin
cial names: Prussians, Curonians, Letts, and Lithua
nians. These names, like those for Americans, were 
further defined. Common for the Lithuanians were 
the names Kalnėnai or Aukštaičiai and Žemaičiai, 
highlanders and lowlanders. And there were area 
names like Dainava, the Land of Song, in southern 
Lithuania.

Immanuel Kant (1724 - 1804), lecturer, dean, and 
rector at the University of Koenigsberg, was born in 
the proximity of Prussian Lithuania Minor; his fore
fathers, however, lived in Lithuania. His excellence 
and eminence as a philosopher, perhaps unfortuna
tely, overshadows his other attributes. Among other 
things, he was a linguist. He knew Greek and Latin, 
and he had an excellent command of the older Lith
uanian. He wrote the preface for a Lithuanian-Ger
man and German-Lithuanian dictionary published by 
Kristijonas Milkus in 1800. Kant had an appreciation 
and a concern for the Lithuanian language. It was 
his contention that the Lithuanian language deserved 
the protection of the state, that it had the key to 
unlock the riddle of philology and clan jurisdiction.

An article in the monthly journal Mokslas ir Gy
venimas, published in Vilnius, 1966, expressed an 
optimism of unlocking the mystery of a recent find 
of ancient Hittite writings with Lithuanian.

It may well be that Professor Kant’s observation 
and appraisal of the Lithuanian language was correct, 
and that his work and interest stimulated other schol
ars to examine the question of the relation of Lithua
nian to other Indo-European language subfamilies, 
especially Germanic and Slavic.

Antanas Klimas, University of Rochester, in an 
article in Lituanus, No. 2, Chicago, 1967, points out 
that the term Baltic-speaking (baltische Sprache) was 
introduced by Nesselmann in 1845. That is less than 
50 years following the death of Immanuel Kant.

Geographically speaking, Estonia like Lithuania 
is a Baltic Republic, however Estonians are a Finno- 
Ugrian people and therefore in an ethnic or linguistic 
sense they are not identified with the Baltic-speaking 
Lithuanians and Latvians.

The fusing of the medieval Lithuanian tribes into 
a single unified nation early in the thirteenth century 
was a result of the havoc and relentless pressure 
brought to bear on the last of Europe’s pagan popu
laces by crusaders.

In the guise of Christians, the Teutonic monks, 
Knights of the Cross, wore white robes with black 
Christian crosses. They slaughtered the ten tribes of 
Old Prussians who handn’t learned the latest in mili
tary warfare, as had the knights by fighting in the 
Holy Lands as unified armies, but instead fought in 
the antiquated ways of tribes with small divided war 
parties. The Teutonic Order swallowed up all that 
was Old Prussian. The people were largely extermi
nated, the language was stifled to slow death and they 
even adopted their name — Prussians.

In the lethal win-or-die struggle medieval Lithua
nian clans united under the able and wily leadership 
of Rikis (chief) Mindaugas (1200 - 1263) who later 
became king. He and his saddle bag government and 
later able and gifted leaders always without allies, 
alone fought off the repeated attacks of the Germanic 
Knights to whom all of Christian Europe was furnish
ing aid. Not only did the Lithuanians neither surrender 
nor collapse but under Mindaugas they smashed the 
northern branch of the Crusaders, the Knights of the 
Sword, at Šiauliai (Shoū la’) in 1236. And under the 
subsequent leadership of the superb House of Gedi
minas: Gediminas, Algirdas, Kestutis, and Vytautas 
the Great, Lithuania expanded into eastern lands 
which for the most part had been inhabited by Lith
uanians or their kin East Baltic clans before the Slavic 
expansions.

The Gediminas Dynasty and their courageous Lith
uanian fighting men rode out of their homes in the 
dense forests and bogs of Lithuania on spirited, shaggy 
riding horses (žirgeliai), blowing long trumpets (trimi
tai), and wrested these eastern empire lands from the 
Golden Horde and provided an impenetrable barrier 
which protected western Europe from further Tartair 
invasion. During this summit period, mid-fourteenth 
to mid-sixteenth century, the Grand Duchy of Lith-

BATUN
Baltic Appeal to the United Nations

Purpose of BATUN. — The UN 
Charter and the Declaration of Hu
man Rights proclaim that self-de- 
telrmination is one of the funda
mental rights of nations. BATUN 
wishes to draw the attention of all 
member nations of the UN to the 
colonial status of Estonia, Latvia 
and Lithuania and to demand self- 
determination for these countries. 
It accuses the Soviet Union of ex
ploiting and oppressing these coun
tries in all respects: economic, poli
tical, cultural, national, religious, 
educational.

People involved in BATUN. — 
Most are young professionals in 
different fields. They have received 
their education in schools and unit 
versifies of the nations in which 
they now live. Some of them have 
left the country of their origin as 
children, others were already born 
elsewhere. They are convinced of 
the importance of freedom in the 
life of man and are determined to 
work for such freedom for the 
countries of their ancestry which 
have been more oppressed than 
many others and which as yet have 
no outside champions of their 
cause.

BATUN at the present. — BATUN 
is rapidly becoming the most re
liable source of information about 
the Baltic States, their present legal 
claims, their historical and cultural 
identities. It follows world events 
closely, watching for opportunities 
to bring the Baltic question to the 
attention of the press (during the 
Israeli-Arab conflict it pointed out 
the discrepancy between demands 
of the USSR on other nations and 
its own policy, in this case its own 
holding of conquered territories). 
Through direct experience BATUN 
has realized how little, or not at all, 
the Baltic question is known to a 
large number of the newer states. 
To remedy the situation, delega
tions of Estonian, Latvian and Lith-i 
uanians have visited all the UN 
missions (with the exception of the 
USSR) with informational material 
and a request to bring up for dis
cussion in the Committee of Twen
ty Four (the committee dealing with 
questions of colonialism) the ques
tion of self-determination for their 
countries. Personal diplomacy has 
given good results and much good 
will has been gained from various 
delegates and ambassadors. The 
recent British announcement of its 
willingness to relinquish Baltic gold 
deposits to the Russians has occa
sioned active BATUN protests and 
BATUN organized public reac
tions. The protests did not stop the 
takeover but a goodly number of 
people became aware of the matter 
and have been reminded of the 
fact that the Baltic question is far 
from settled (press coverage was 
especially generous to the imagina
tive, youth executed demonstrations 
in Australia and Germany).

From its headquarters in New
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uania covered 350,000* square miles. Comparatively 
speaking it was seven times as large as the Poland of 
that day, and bringing Lithuania down to its present 
size could be likened to the (removal of the combined 
areas of the western seaboard states California, Ore
gon, and Washington and also an area a bit larger than 
the state of Connecticut.

Nothing has ever been found in archaeological pro
bings penetrating as deep as 5000 B. C. to suggest 
that Baltic Lithuanians wrote in their native language 
earlier than the sixteenth century.

This absence of the ability to write in the Lithu
anian language by the uppelr classes during the Gedi
minas Dynasty may well be a very important reason 
why the eastern Slavs were not Lithuanianized. On 
the other hand, it may have been a strong reason why 
so many Lithuanians, especially the educated upper 
classes, were assimilated into the Slavic ranks. During 
Lithuania’s declining years of military power, twenty- 
two years before her election to fokm a commonwealth 
with Poland for mutual defense, the first book printed 
in the Lithuanian language Katekizmo Prasti Žodžiai 
®547). a catechism by Martynas Mažvydas, came into 
view. The first splendid line read, “Broliai ir seserys, 
imkit mane ir skaitykit-..” (“Brothers and sisters, take 
me and read...”)

Lithuanian piress work owes its birth to the refor
mation. The earliest printings, including Mažvydas’ 
catechism, were made in East Prussia. The Catholic 
Church in the Lithuanian-Polish state entered into 
competition of publishing Lithuanian works later only 
in an attempt to save its own hide.

A span of 82 years buttressed the first Lithuanian 
book and the first Lithuanian dictionary. Konstanti
nas Sirvydas (1579 - 1631), an educator well aware of 
the detour Lithuanians had to make to reach Latin 
literature (Polish had to be learned first), compiled a 
modest Lithuanian-Latin dictionary of 6,000 words. 
His first edition appeared in 1629 and four other en
larged editions followed, the last of his in 1710.

The growth of literary Lithuanian in the common
wealth advanced at a snail’s pace and for political 
reasons it wasn’t encouraged or nurtured to grow. 
Polish dominated in influential circles. Polish and the 
Catholic Church were inseparable, and the state and 
the Catholic Church were inseparable. The church 
by the usage of Polish in sermons and other functions 
rather than the local Lithuanian language brought 
about the Polonization of millions of Lithuanians. The 
use of Polish by the church was so strong and in
grained that even as late as the early twentieth cen
tury, more than 100 years after Tsarina Catherine TI 
■id taps sounded for the fallen giant political com
monwealth, the Republic of Poland, which was formed 
in the union (Lublin 1569) of the Old Grand Duchy 
of Lithuania and the Kingdom of Poland, Lithuanian 
seminarians were required to study four years of Po
lish and uoon completion of their studies came out 
speaking like native Poles.

Lithuanian personal names: given names, surnames, 
and pseudonyms, originated firom words in common 
Lithuanian usage and names borrowed from related 
Baltic tribes and foreign sources, Ruthenian, Greek, 
Latin, German, Polish, English, and others.

The foregoing reference to Ruthenian as a foreign 
source is based on their language group classification 
as Eastern Slavic; the Ruthenians or Gudai, as they 
were known by Lithuanians prior to their renaming 
for political reasons to White Russians by a Russian 
Tsar, are a closely related people to Lithuanians. From 
prehistoric times and the Slavic expansions to the 
time of conversion of Lithuanians to Roman Catho
licism, these Eastern Slavic people and Lithuanians 
intermarried freely to the point where it can be said 
that White Russians are half Slavic and half Baltic.

The Ruthenian language with its Cyrillic alphabet 
was for centuries the official language of the Lith-

LITHUANIA CRUCIFIED
By Nadas Rastenis

O Lithuania, fair Baltic’s pride!
Once a great realm, a free and happy state.
Alas, today heart-rending is her fate:

She is enslaved, denuded, crucified.

For no transgression of a pact or law,
Or expiation of a wrongful deed,
Ravished by cruel neighbor’s beastly greed, 

She moans and groans under the Red Bear’s paw.

The World is mum about her sore ordeal,
And Heaven, too, is still and overcast.
Which feeble breath of hers will be her last,

Because of pressure of the ursine heel?

O kindly West, o benevolent East:
Why, in the name of everflaming Sun,
Feed inculpable nations one by one, 

To the wily and insatiable Moscow’s beast?

O ye free nations, O ye righteous lands:
Lift up your voices ere it is too late!
A nation is a nation, small or great,

Must not be left to die in butcher’s hands.

United Nations: Why ye stand aside
With fearful gaze and tacitly permit,
Without a charge and proof, decree and writ,

A guiltless nation to be crucified?

This poem by Nadas Rastenis, together with the 
speech of Professor A. Sužiedėlis and other activities 
in connection with the Commemoration of the 50th 
Anniversary of the Restoration of Lithuania’s Inde
pendence, held on February 16, 1968 under the aus
pices of the Council of Lithuanian Societies of Mary
land, was contained in the Extension of Remarks of 
Congressman Edward A. Garmatz of Maryland (Feb
ruary 21, 1968) and published in the Congressional 
Record.

For his poem “War’s Curse” (Congressional Re
cord, February 16, 1966) the United Poets Laureate 
International granted Nadas Rastenis a Karta of 
Award, bestowing the title of “Honorary Lithuanian- 
American Poet Laureate”, while the President of the 
Republic of Philippines presented a golden Laurel 
Wreath and Medal.

In recognition of his poem “War’s Curse” and other 
original and translated poetry, on May 27, 1968, Na- 
dais Rastenis was issued a Diploma by the Free 
University of Karachi, Pakistan, and was conferred 
the title of Honorary Doctor of Literature. Ed.

uanian state. The Lithuanian coat of arms. Vytis 
(Pursuer), was also their coat of arms. The Lithua
nian historical capital Vilnius, Latinized form of Vilnia 
(also a Lithuanian river name), was an important 
Ruthenian as well as Lithuanian cultural center. It 
was in Vilnius (1525) in the home of Burmistras 
(Buergermeister) Jokūbas Babičus that the first Ruthe
nian language book was printed by Pranciškus Sko
rina.

York BATUN seeks at present to 
organize in various countries Es
tonian, Latvian and Lithuanian 
nationals, or people of such des
cent, and subsequently to work 
through these people within the 
nations in question. Eventually a 
network of people will speak for 
the Balts in every nation.

History of BATUN. — Joining ef
forts in the pursuit of freedom for 
their countries has been discussed 
by Estonians, Latvians and Lithua
nians for a long time. A concrete 
step in that direction was taken by 
a group of young people when in 
November of 1965 they organized 
a mass rally and march to the UN 
in New York. 14,000 people at
tended. The massive support en
couraged further action. An hour- 
long Sunday radio program was 
established in New York with the 
purpose of disseminating informa
tion about the culture and present 
status of the Baltic states. The 
march to the UN was followed by 
delegations to the UN missions with 
information. Many delegates and 
ambassadors were confronted forthe 
first time with the existence of the 
Baltic question and of its impor
tance to the Soviet Union. Personal 
expressions of good will were ob
tained; contacts have been kept up. 
Many UN missions asked for more 
information. It became evident that 
a center for up-to-date and well 
documented information about the 
Balts was necessary.

From a popularly acclaimed 
mass demonstration BATUN has 
matured into a professional center 
and disseminator of information on 
Baltic affairs. It now has a corres
pondent at the UN (a person who 
has worked at the UN in another 
capacity and knows the organiza
tion well), a small staff, and a 
growing number of people who are 
vitally interested in working for the 
freedom of the Baltic countries.

To sum up, BATUN seeks to be 
the voice of those who cannot speak 
for themselves, the Estonians, Lat
vians and Lithuanians under Rus
sian colonial rule.

Elona Vaišnys

LADIES AND GENTLEMEN

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

(To be continued)
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1. After Poland’s occupation, Germany issued German stamps, overprinted 
“Deutsche Post Osten” (German Post East). — Tuoj po Lenkijos okupa
vimo Vokietija išleido vokiškuus pašto ženklus, perspausdintus “Deutsche 
Post Osten” (Vokietijos Paštas Rytuose). 2. This series was followed 
by Polish stamps overprinted with Nazi emblems and “General Gouverne- 
ment”. — Po to lenkiškus pašto ženklus perspausdino su Vokietijos ereliu, 
svastika ir nauju krašto pavadinimu “Generalinė Gubernija”. 3. A Rus
sian postage stamp, commemorating the “liberation” of western Ukraine 
and western White Russia. — Sov. Rusijos p. ž. paminėjimui “išlaisvintų” 
Lenkjos dalių — Vak. Ukrainos ir Vak. Baltgudijos.

Russification in Occupied Lithuania

LITHUANIAN HISTORY IN STAMPS
By A. Bernotas

Part CIX

Thus “(Lithuanian History in 
Stamps” has arrived to the commen
cement of World War II, which be
gan on September 1, 1939, when 
Nazi Germany invaded Poland. 
Both countries are neighbors of 
Lithuania. The period leading up to 
the war was long and tense.

After World War I Germany was 
defeated and, following the Treaty 
of Versailles, disarmed and greatly 
reduced in size. But the Germans 
never lost their hope to regain their 
former power and their lost terri
tories. The opportunity was real
ized in 1933 when the Nazi party 
came into power and Adolf Hitler 
was appointed chancellor of Ger
many and leader of 'the party. Un
der his leadership Germany gradu
ally began to break off the chains 
of the Versailles Treaty, armed it
self to a degree never reached be
fore, and began to recover lost 
territories (except its former colo
nies overseas).

Nazi conquests began in 1935, 
when Saarland (western Germany), 
inhabited by a German population, 
voted to reunite with Germany. In 
the following year, 1936, the Ger
man army entered the demilita
rized zone of Rhineland, thus vio
lating the restrictions of the Ver
sailles Treaty. This was followed 
by unusually successful attempts 
to spread Nazi propaganda abroad 
into territories inhabited by Ger
man minorities, resulting in strong 
agitation to unite these territories 
with Nazi Germany. Strong pres
sure was applied on neighboring 
countries, such as Austria, Czecho
slovakia and Lithuania. The first 
victim was Austria, which by 
means of political machinations 
was lured into the Reich and oc
cupied on March 13, 1938. Then 
followed the Sudetenland, which on 
October 1, 1938 was -seized from 
Czechoslovakia and annexed to the 
Reich. Poland, taking advantage of 
this situation, occupied the Teschen 
districts in northern Czechoslova
kia.

The year 1939 brought new suc
cesses to the Third Reich. After 
the Munich Agreement, in March, 
1939, Czechoslovakia could no 
longer resist Nazi pressure, was oc
cupied and partitioned, resulting in 
a Protectorate of Bohemia and Mo
ravia, a free state of Slovakia and 
a province of Carpathian Ruthenia, 

which was soon annexed to Hun
gary. Shortly after, on March 23, 
1939, Germany occupied the Terri
tory of Klaipeda.

The political situation in Europe 
was becoming very tense and every
one wondered who will be the next 
victim. In August of the same year, 
the two antagonists, Nazi Germany 
and Communist Soviet Russia, 
made an agreement on economic 
affairs and signed a nonagression 
pact, followed by a secret treaty to 
liquidate and divide Poland.

According to the plans, at the 
end of August Germany simulated 
a Polish invasion and occupation 
of the border town and radio sta
tion of Gleiwitz, Silesia. Using this 
as a pretext, German forces crossed 
the Polish border on September 1, 
1939 and invaded the country, oc
cupying the free city of Danzig, the 
Polish Corridor, and pushing deep 
into Poland. Poland’s army resisted 
heroically but it could not with
stand Germany’s strong armored 
forces and its mighty air force. 
France and Great Britain, the two 
guarantors of Poland’s sovereignty, 
declared war on Germany on Sep
tember 3, 1939, but their actual 
entrance into the war did not occur 
until much later.

During the first three weeks of 
the war, the larger part of Poland 
was destroyed and occupied. Mean
while, Soviet Russia, following the 
secret agreement, on September 17, 
1939, invaded Poland from the east 
and “liberated” the Polish Ukrai
nian and White Russian lands, 
meeting the German army on the 
San River and in the town of Brest- 
Litovsk. Soviet Russia also seized 
the entire Territory of Vilnius, ex
cept its western part which was 
already occupied by Germans. The 
Germans annexed the province of 
Suvalkija, inhabited mostly by Lith
uanians, to East Prussia and named 
it Sudan (Sūduva). The Polish 
Corridor, the western Polish lands 
and Silesian lands were annexed 
directly to Germany, while the rest 
of Poland was organized into a new 
unit, called General Gouvernement. 
Thus, the Lithuanian border with 
Germany was extended and Lithua
nia acquired a new neighbor — So
viet Russia, which was now along
side the former demarcation line 
with Poland.

(To be continued)

The Soviet Constitution pro
claims the equality of all nationali
ties in the USSR. But the facts 
speak an entirely different lan
guage. The situation in Soviet-oc
cupied Lithuania today presents a 
picture of compulsory Russification 
on an ambitious scale, an imposi
tion of Russian ideas and values.

Lithuanian Language and Culture 
— Second Class Status

This Russification campaign is 
crassly evident in the Lithuanian 
educational system under Commu
nist rule. Lithuanian language and 
literature in high schools are over
shadowed by courses in Russian 
language and literature. Thus the 
national language and culture of a 
country that ostensibly enjoys 
"sovereignty in the family of Soviet 
republics,” are given a second-class 
status vis-a-vis the culture of the 
colonial motherland.

Russian Authors Swamp 
Literature Courses

The imposed dominance of Rus
sian culture is especially obvious in 
the number of class-hours accord
ed to individual authors. In the 9- 
11 grade the classics of Lithuanian 
literature — Donelaitis, Maironis, 
Krėvė, Putinas — aire given fewer 
class-hours than Maxim Gorky a- 
lone. On the basis of the same Rus
sophile criteria, Pushkin gets twice 
as many class-hours as Shakespeare 
and Goethe combined. By the end 
of 1954, translations of Pushkin in
to Lithuanian totalled 580,100 
copies, while Shakespeare had to 
be content with 42,900. The rich 
and universally important English, 
French and German literatures 
combined receive less than one 
eigth of classroom time than the 
Russian literature. The reason is 
obvious: Russification and assimi
lation is easier when students are 
isolated from the influence of other 
cultures.

Russian Language Obligatory
Although formally the Commu

nist Party program assures "com
plete freedom for each citizen of 
the USSR to speak, educate and 
teach his children in any language, 
without any compulsion to use one 
or the other language,” in real life 
these guarantees are only partly 
fulfilled. One may study in any 
national language, but at the same 
time one must (whether one wishes 
or not) learn the "second native” 
tongue as well, i. e. Russian. There 
is not a single school in Lithuania 
where Russian is not compulsory.

The very fact that Lithuanian 
students must spend an inordinate 
amount of time studying the Rus
sian language and literature, re
duces their possibilities to learn 
their own language and literature 
properly. Not only must they do 
it in a veiry curtailed time, but from 
the second school year on they 
must simultaneously learn the Rus
sian language. This negatively af
fects a regular acquisition of one’s 
native language.

Textbooks Translated from 
Russian Exclusively

The Lithuanian students’ native 
language also suffers from the very 
wide use of textbooks, translated 
from the Russian. The language of 
these textbooks has been criticized 
by Lithuania’s “Ministry” of Edu
cation and the teachers have been 
clamoring for "more texts by Lith
uanian authors.” This total de
pendence on Russian textbooks 
looks especially strange in view of 
a large community of scholars and 
teachers in Lithuania who could 
prepare high-quality “native” text
books. Political considerations are 
at the base of this unnatural situa
tion. Preparation of textbooks is an 
ideologically sensitive problem. If 
each non-Russian republic would 
start writing its own textbook^^ 
central control would become ve^^ 
difficult.

Deported Lithuanians Denied 
Cultural Rights

Another aspect of the Soviet 
Russification policy is the treat
ment of Lithuanians who are 
compelled to live outside their 
homeland. Although some victims 
of Soviet mass deportations were 
allowed to return to Lithuania, 
175,327 deportees were still forced 
to live in distant Russia in 1959. 
Their number has changed veiry 
little in the past nine years. Al
though Soviet law guarantees to 
each citizen of the USSR the right 
to educate his children in his native 
tongue, these deported Lithuanians 
must rely solely on Russian schools. 
Their children can hardly speak 
Lithuanian.

While the Lithuanians in Russia 
are denied national schools, the 
Russian minority in Lithuania is 
fully supplied with educational fa
cilities and teachers. Russian kin
dergartens, boarding schools, and 
high schools exist in all Lithuanian 
cities. A Russian theater is active 
in Vilnius, where a Russian 
language daily, Sovyetskaya Litva, 
serves the foreign minority. AU^ 
official forms, announcements, ad^P 
vertisements are bi-lingual, i. e. 
Lithuanian and Russian. The li
braries are brimming with Russian 
books.

In this atmosphere of inequality, 
such slogans as the “blending” or 
“coming together” of nations mean 
nothing more than crude Russifica
tion. What we have in the USSR 
today is not a mutual enrichment 
of various nations in free cultural 
interplay, but the diffusion and 
imposition of Russian culture on 
the non-Russian nations at their 
expense.
History Courses Dominated 
by Russian Affairs

Russian cultural colonialism is 
especially obvious in the history 
curricula of non-Russian nations. 
World history is largely Great-Rus
sian history. The so-called course 
of the history of the USSR is in 
fact a survey of Russia’s growth 
and expansion; other nations are

Continued — next page

24 UTHUANIAN DAYS, 1968, OCTOBER



Presidential Candidate Richard M. Nixon accepts a “flame” portrait of 
himself from Lithuanian artist M. Ivanauskas of Cicero, Illinois.

• “One of Richard Nixon’s most 
ardent supporters in Cicero is 
flame painter, Mikalojus Ivanaus
kas...” writes Cicero Life in the 
Sunday, October 20th edition.

given a sentence or two, or a foot
note, and only in connection with 
their “joining” with Russia. The 
history of Lithuania as a separate 
subject has been abolished.

Russification — Expression of 
Big Power Imperialism

The chauvinist tendencies of the 
Russian communists were noticed 
quite early by none other than Le
nin, who was very critical of the 
manifestations of Russian imperial
ism. It was after Lenin’s death that 
Russia gradually acquired an ex
ceptional status among the nationa
lities of the USSR. The Russian 
language, literature, history - noth
ing more than the national expres
sion of a specific people — were 
transformed in an almost mystical 
manner and elevated into absolute 
and universal Communist values. 
Any failure to worship them is 
considered a crime, any criticism of 
such a situation becomes a heresy 
of “nationalism”.

It is obvious that Moscow’s pre
sent Russification policies have 
nothing to do with the tenets of 
Marxism or Leninism. They are an 
expression of naked big power im
perialism. (E.).

“During Nixon’s 1960 presidential 
campaign, Ivanauskas flame-paint
ed a portrait on wood for the form
er vice-president in appreciation of 
Nixon’s work during his time in 
public service.

“In 1965 the pyrographic artist 
presented Nixon the portrait which 
bore ithe following inscription: “To 
the Great and Noble Statesman — 
Hon. Richard M. Nixon — Mikalo
jus Ivanauskas.”

M. Ivanauskas, who gained consi
derable recognition as the innova
tor of flame painting, recently be
came a U. S. citizen and this will 
be the first presidential election in 
which he will have a chance to cast 
a ballot.

“I’m proud to be able to vote for 
Richard Nixon,” says, the artist.

“He has great strength, and 
that’s the kind of man America 
needs right now. Maybe my vote 
will help him win this time.”

• On October 1, Dr. J. K. Valiū
nas, president of the Supreme Com
mittee for tlie Liberation of Lithu
ania, and Dr. A. Budreckis, director 
of Information of the Assembly of 
Captive European Nations, appear
ed as guests on NET-TV’s “News
front” program. Mitchell Krauss, 
program host, interviewed Dr. Va
liūnas and Dr. Budreckis on recent 
political developments in Czecho
slovakia. This provided a good op
portunity to review Soviet occupa
tion of Lithuania 28 years ago.

• On September 25, Anicetas Si
mutis, Consul General of Lithuania, 
and Ernst Jaakson, Consul General 
of Estonia, were program guests on 
New York’s WKCR radio station’s 
“World Arena”. During the discus
sion parallels were drawn be
tween the Soviet occupation of the 
Baltic States and the recent inva
sion of Czechoslovakia.

• The Festival of Lithuanian 
Music presented by the Lithuanian 
World Congress on Sunday, Sep
tember 1, 1968 at Lincoln Center’s 
Philharmonic Hall received favor
able comment in the New York 
press. The concert featured works 
by contemporary Lithuanian com
posers, followed by Lithuanian folk 
songs performed by the Čiurlionis 
Ensemble. Peter G. Davis writes in 
The New York Times (Monday, 
September 2):

“The performances were excep
tionally fine. Vytautas Marijošius 
led the New York Symphony Orches 
tra, and his enthusiastic soloists 
included Danutė Stankaitis, sopra
no, Stasys Baras, tenor, and Jonas 
Vaznelis, bass.

“The heart of Lithuanian music 
lies in her folk songs. After the 
intermission, the Čiurlionis en
semble (conducted by Alfonsas Mi
kulskis) and the Kanklės Orchestra 
(conducted by Ona Mikulskis) per
formed a group of them — each one 
an exquisite vignette.

“Their expressive restraint, rhyth
mic subtlety and sheer melodic 
beauty came as a refreshing con
trast. The chorus sang with im
peccably pure intonation and de
lightful informality, while the ac
companiments of the kanklės... ad
ded just the right note of piquan
cy.”

• Pianist Antanas Smetona is 
completing a most successful con
cert tour in Western Germany, 
where he has appeared both on the 
concert stage and television. His 
performances received excellent 
reviews in the German press.

• During the 1968 national elec
tions four Lithuanian candidates in 
the Chicago and Boston areas are 
running for local and state offices. 
Valdas V. Adamkus is the Repub
lican candidate for Trustee, Metro
politan Sanitary District of Greater 
Chicago, A. Valukas is the Repub
lican candidate to the post of 
Judge, Circuit Court District, and 
Gintaras Karosas is the Republican 
candidate to the Massachusetts 
House of Representatives, 6th Dis
trict (South Boston and part of Dor
chester). Fr. Savickas, the incum
bent assemblyman from the 27th 
District, will be up for re-election 
to the Illinois House of Represen
tatives.

• Joanna Shimkus, widely praised 
for her role in Zita, a Franco-Italian 
production, is filming right now 
The Lost Man with Sidney Poitier. 
The Lithuanian-Canadian actress 
will star next in Ho! with Jean- 
Paul Belmondo.

Books & Periodicals
The Baltic Review, No. 35, August 

1968. Editorial Board: Leonard 
Vahter, Editor-in-Chief for No. 35, 
Alfred Berzins and Bronins Nemic- 
kas. 29 West 57th Street, New 
York, New York 10019. Published 
three times yearly.

The new issue is devoted to the 
Fiftieth Anniversary of the restora
tion of the Baltic States’ indepen
dence. The table of contents in
cludes: “Fiftieth Anniversary of the 
Baltic States” by Vaclovas Sidzi
kauskas, “Reflections on Baltic Eco
nomies” by Alexander Kutt, “The 
Baltic Case in the Light of History” 
by Arnolds Spekke, “Estonia — 
Success Story of Freedom” by Leo
nard Vahter, “Diplomacy of the 
Allied Powers Toward Hie Baltic 
States” by I. Vizulis, and a book 
review (Algirdas Landsbergis, Five 
Posts in a Market Place) by Wil
liam Packard.

News Digest - International, No. 
3, September 1968. A quarterly ma
gazine specializing in International 
Politics and Communism published 
by International Information 
Centre, Box 62, P. O. Belmore, 
Sydney, N. S. W. Editor-in-Chief: 
J. P. Kedys. The issue contains 
“Democracy at the Cross Roads” 
by J. P. Kedys, “Generals and Poli
ticians in the USSR” by R. Kol- 
kiwicz, “Slovakia: Catalyst of 
Crisis” by S. Kiveles and many 
other articles.

Reports on Communist Activities 
in Eastern Europe, Newsletter from 
Behind the Iron Curtain, No. 458, 
Vol. XXII. July 1968. Published by 
Estonian Information Centre, Drott- 
ninggatan 85, Stockholm C, Sweden. 
Two of the articles found in this 
issue are “Soviet Economic Policy 
in the Baltic States” and “Soviet- 
Occupied Baltic States”.

Embassy Tour and Tea. Saturday, 
October 12, 1968. The guide book 
contains a description of the Lith
uanian Legation since it was in
cluded in the Embassy Tour, an an
nual event sponsored by Alexandria 
Junior Woman’s Club.
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UŽ KĄ KOVOJO

LIETUVIAI

SPORTO OLIMPIADOJ

MEKSIKOJE?

Tarp 332 Sovietų Sąjungos spor
tininkų, dalyvavusių olimpiadoj 
Meksikoj, dešimts yra iš Lietuvos, 
devyni lietuviai (Boksininkas D. 
Poznikas yra iš Vilniaus, bet ne 
lietuvis). Daugiausia lietuvių — 
irkluotojai. Jų iš viso šeši: Apoli
naras Grigas dvivietėj valtyj su 
maskviečiu iir penki “Žalgirio” aš- 
tuonvietėj: Zigmas Jukna, Juozas 
Jagelavičius, Jonas Motiejūnas, Vy
tautas Briedis ir Antanas Bagdona
vičius. kitus penkis (su atsarginiais 
irkluotous ir vairininką komisija 
Maskvoj pridėjo po du iš Maskvos, 
Leningrado ir Kijevo.Su “Žalgirio” 
aštuonviete buvo atvykęs ir treneris 
Ričardas Vaitkevičius, neįskaitomas 
į aktyviuosius olimpiados dalyvius. 
Su juo “Žalgirio” aštuonvietės įgu
la olimpiadoj buvo lygiai “pusiau 
lietuviška”.

Kiti lietuviai Sovietų Sąjungos 
sportininkų grupėse buvo: Stasys 
Saparnis — penkiakovininkų gru
pėj, Jonas Čepulis — boksininkų 
grupėj ir Modestas Paulauskas — 
krepšinio rinktinėj.

Visi laikraščiai Vilniuje pabrė
žiamai kalba apie tuos 10 vyrų, 
kaip Lietuvos atstovus olimpiadoj. 
Tą iliuziją išblaško kai kurių tų 
sportininkų nuotraukos, nusiųstos 
jau iš Meksikos. Nuotraukose jie 
matomi aiškiai pažymėti rusiškomis 
“CCCP” raidėmis, iš kurių vienų 
pakankamai aišku, kad niekas Mek
sikoj Lietuvos vardo nemato, kad 
Lietuvai ten niekas neatstovauja, ir, 
kad, jeigu kurie iš jų ir iškovojo 
medalius, tai ne Lietuvai, o tiktai 
didžiajai tėvynei “CCCP”. r

Iš 174 Meksikos olimpiadoj lai
mėtų aukso medalių, 74 “nusine
šė” du didieji: USA ir “CCCP”. 
Bet pasidalinimas Maskvai nelabai 
palankus: amerikiečiai paėmė 45 ir 

Tokią nuotrauką įsidėjo “Gimtasis 
kraštas” (spalio 31 d.), rašydamas 
apie .ką tik .pasibaigusią, sporto 
olimpiadą Mexico City. Atidžiai Įsi
žiūrėkite j parašą: “šie Tarybų Są
jungos sportinės delegacijos nariai 
— Nemuno krašto atstovai.” Mato
te: nebe Lietuvos, bet Nemuno 
krašto! Nesakoma taip pat, kad 
lietuviai, nes ne visi ir lietuviai. 
Prie visų krūtinių SSSR rusiškomis 
raidėmis ženklas visam pasauliui 
sako, kad jie visi yra rusai, nes ir 
yra jie ne Lietuvos, pagaliau ir ne 
Tarybų Lietuvos, bet “Sovietų są
jungos nariai.”

maskviečiams teko tik 29. (Sidabro 
Maskva gavo 31, amerikiečiai 28; 
bronzos — amerikiečiai 34, mas
kviečiai 31).

Nedidelis “CCCP” vadų atsivež
tas lietuvių būrelis irgi pelnė Sovie
tams medalių, net proporcingai 
daug, palyginus, su jų skaičium. Be 
medalių liko tik du iš devynių. 
Vienas iš jų — dvivietės irklininkas 
A. Grigas, kurs rungtynių metu ap
alpo, manoma, kad dėl deguonies 
stokos. Aštuonvietėj valtyj yrėsi tik 
keturi lietuviai- Jų valtis liko trečio
ji, tad visi gavo po bronzos medalį.

M. Paulauskas krepšinio koman
doj buvo tik vienas lietuvis. Jugo
slavai pastojo rusams kelią į susi
tikimą su amerikiečiais: nugalėjo 
rusus tik vienu tašku, bet pakako 
auksinėms jų svajonėms pavirsti 
varinėmis. M. Paulauskas tose rung
tynėse, nors ir buvo geriausias, ant
ro kėlinio pradžioj dėl penkių pra
žangų turėjo iš aikštės pasitraukti; 
vistiek bronzos medalis teko ir jo 
vardu.

Sidabrinius medalius iškovojo ru
sų penkiakovininkų grupė, jų tarpe 
ir Stasys Šaparnis, panevėžietis, bet 
dabar rusų kariuomenės leitenantas 
Maskvoj. Laimėtojų sąrašuose, ži
noma, buvo užrašyta “Stasis Shapar- 
nis, Soviet Union”. Panašiai pažy
mėtas ir “Jonas Chepulis, Soviet 
Union”, sunkiojo svorio boksinin
kas, į olimpiadą paskirtas “paskuti
nę minutę”, nes Maskvoj nugalėjo 
buvusį numatytą kondidatą rusą. 
Jis parvešė Maskvai sidabro medalį, 
nors buvo jau beveik iki aukso pri
sikasęs, tik lemiamame susirėmime 
suklupo prieš amerikietį Foremaną,

As in the past, the Lithuanians 
who participated in the recently 
held Olympic Games at Mexico 
City were incorporated into the 
USSR team.

Gimtasis Kraštas (The Native 
Land), a weekly newspaper pub
lished in Vilnius, carried the above 
photograph referring to the Lith
uanian athletes merely as “repre
sentatives of the Nemunas region.”

devyniolikametį negrą. (Čepulio 
vardas pranešimuose kone kas kar
tą keitėsi: rašė ir Nones, ir Sionas, 
kol pagaliau liko lonas; tai iš ru
siškai parašytų sąrašų perrašinėji
mo vargai...).

Tiesa, Vilniaus laikraščiuose būta 
gyrimosi ir “Lietuvos laimėtu” vie
nu aukso medaliu- Tai “Dan Poz- 
niak, of Soviet Union”, laimėjęs 
aukso medalį “lengvai sunkiojo svo
rio” bokso grupėje. Tas Dan Poz- 
niak esąs vilnietis; bent studijuojąs 
Vilniaus pedagoginiame institute.

Žiūrovų tarpe Meksikoj buvo ir 
daugiau lietuvių. — Kubos krepši
ninkų treneris S. Butautas. Taip 
pat buvo atvykęs respublikinės spor
to tarybos pirmininkas Vytautas Os
trauskas iš Vilniaus ir buvęs komso- 
molo vadas Vilniuj, o dabar jau 
Maskvoj — A. česnavičius, kuris 
ir Meksikoj sportininkų nepaliko 
ramybėj: dar nesančius komsomole 
— įrašė. Įrašė ir irkluotoją A. Gri
gą, kuriam tas kvėpavimo tačiau ne
palengvino, ir jis rungtynių metu 
apalpo... O gal kaip tik nuo to įra
šymo...

“Tiesai” pranešimus irašė per Ku
bą atskridęs Algimantas Barysas ir 
iš New Yorko nuskridęs A. Laurin- 
čiukas. Bene žymiausias iš nespor- 
tininkų lietuvių olimpiadoj buvo 
jaunas inžinierius Henrikas Juške
vičius, Intervizijos direktorius, jau 
antri metai gyvenąs Prahoj (Inter-

“Jis didžiuojasi esąs amerikietis” 
taip parašė .Los Angeles Herald- 
Examiner dienraštis (spalio 28 d.), 
spausdindamas šio juoduko (George 
Foreman iš Kaliforniojs) nuotrauką 
ir pastebėdamas, kad jis “antrame 
rounde įveikė rusą loną Chepulį.”

Jeigu Chepulis ir būtų juoduką 
nurungęs, vistiek jis nebūtų galė
jęs “pasididžiuoti esąs lietuvis”, 
nes prie krūtinės jis dėvėjo SSSR 
ženklą...

George Foreman, winner of Olym
pic heavyweight boxing gold medal, 
is elated over his defeat of “Rus
sia’s Ienas Chepulis”. (Even though^, 
J. Čepulis would have won the titl^B) 
he would noit have been able t<^ 
claim his victory for Lithuania.)

vizija — sovietinio bloko valstybių 
televizijos perdavimo sistema; Va
karų Europoj atitinkama sistema 
vadinasi Eurovizija). H. Juškevičius 
čia vadovavo olimpiados vaizdų 
perdavimui į visą Rytų Europą, 
įskaitant ir Vilnių.

Daugumas sovietinių sportininkų, 
jų tarpe ir daugumas lietuvių, iškil
mingojo olimpiados uždarymo ne
sulaukė: baigę savo rungtynes, su 
medaliais ar be medalių, tuojau bu
vo perskraidinti namo. Matyt, kad 
nepakenktų oras... (Elta).
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LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMOS,
kurios bendradarbiauja su “Lietuvių Dienomis”

Los Ang^ieš Calif.
UTH JANIAM 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 Marylande ir Washington, D. C- 
•Girdima sekmadieniais 10 — 11 vai. ryto 
aer FM 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., 

3a.tunore 27, Md- Phone: Circle 2-1779

So. Boston, Mass.
LAISVĖS VARPAS

Naujosios Anglijos Lietuvių kultūrinė 
Radijo Programa 

oekmadieniais —- 8 9 vai- rytą.
KM. bangomis 1190 kilociklų; FM bango 

mis 105.7 megaciklų iš
WKOX, Framingham, Mass.

P. Viščinis, programos vedė|as, 
173 Arthur Street, Brockton 18, Mass.

Tel. JUniper 6-7209.

LIETUVIŲ kADIJO KORP. PROGRAMA 
taniausia liet. Radijo programa Naujojoje 
Hngii,O|e, veikianti nuo 1934 m. bal. m 
.ėdama Stepono ir Valentinos Minkų, gir
dima nauju laiku

Sekmadieniais nuo 1:00 iki 1:30. 
bosion, Mass. — WLYN - 1360 

?iogramo|e: pasaui. žinių santrauka, mu- 
zma, dainos ir Magdutės pasaka.
502 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Tel.: AN 8-0489

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA

Sekmad. nuo 11 vai. iki 12 vai. dienos 
AM 1430 klc., FM 107,9 megaciklų

WHIL, 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. 7:00-8:00- 
Visos programos iš

WOPA Stoties 1490 klc. A. M. 102-7 F. M. 
7159 S. Maplewood Ave., Chicago 29, in.

Tel.: HEmtock 4-2413.

MARGUTIS
Seniausia liet, radijo programa Amerikoje 

įsteigta muz. A. Vanagaičio 1928 m. 

Kasdien 8 — 9 vėl. vakaro (išskyrus 
šeštadienius i'r. sekmadienius)

Programos vedėjas Petras Petrutis- 
Transliuojama is nuosavos studijos 

2422 W. Marquette Rd., Chicago, III. 60629
Telefonai: GR 6-2242; GR 6-2271

Cleveland, Ohio
Lietuvių Radijo programa 

TĖVYNĖS GARSAI 
penktadieniais 8—9 vai. vakaro 
per WXEN-FM stotį 106,5 mc 
Vedėjas — Juozas Stempužis.

4249 Lambert Rd., Cleveland, Ohio 44121 
Tel. 382-9268

Detroit, Mich.
LITHUANIAN MELODIES Radijo valandėlė 
girdima kiekv. šeštad. 3:00 — 4:00 p. p. 

iš Detroito stoties WJLB — 1400 kilo.
Pranešėjai:

Patricia B andza ir Algis Zaparackas. 
Vedėjas Ralph Valatka.

.5756 Lesure Ave-, Detroit, Mich. 48227 
Telephone: 273-2224

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
WBM1 — FM 95.7 mc.

Kiekv' ią sekmadienį 12:00 — 1:00 p- p. 
r-rogi mos vedėjas A. Dragūnevičius, 
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 WEVD — 1330 kiio. 

ir 97.9 meg. (FM).
Direktorius Jokūbas J. btukas, 

1016 Schleifer Rd., Hillside, N. J. 07205.
Tel: 289-6878 (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

Pittsburgh, Pa.
The First Lithuanian Radio Program in 

Pittsbuigh, Penn.
Pittsburgh, Penn. - WPI1 730 kilocycle^.

Sekmadieniais 12:30—1:00 p. p
Programos vedeiai:

Povilas ir Gertruda Daigiai
Visais reikalais kreiptis:

2040 Spring Hill Road. Pittsburgh 16 Pa

Roma, Italia
ROMOS RADIJAS

Transliuojama kasdien nuo 20 vai. 50 min. 
iki 21 vai. 10 min. Vidurio Europos laiku.

41,15 ir 50,34 metrų bangomis.
Vedėjas Dr. J Gailius.

Circonvallazione NOMENTANA 162

Rochester, N. Y,
Kultūrinė lietuviška valandė.ė

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

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 ir 
D. Šiurlienė.

Waterbury, Conn.
LIETUVIŲ RADIJO PARTIJA

WBR f, Waterbury, 1590 Kilocycles 
Kiekvieną šeštadienio vakarą 

6:10 iki 7:00 p. m.
Programos vedėjas ir direktorius,

John D. Adams (Adomaitis)
5 Harriet Ave., Waterbury, Conn. 06708 

Telefonas: 753-8898

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

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
Wasr.ington-New York — 10:30 ryte ir 
>2:00 Cieną.
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. ir 
6 vai vakaro
Pietų Amerikoj — 12 00 dieną ir 2 /- p p. 
Australijoj (Sidney, /Melbourne) — 1:30 v. 
ryto ir 3 vai. ryto.

Adresas:
Voice of America, Washington 25, D.C.

Montrealis, Canada
LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS

Kiekvieną šeštadienį 5 vai. 30 min. pp. 
CFMB stotis — Banga 1410.

Programos vedėjas L. Stankevičius- 
1053 Cr. Albanel, Duvernay, P. Q. Canada 

Tel: 669-8834

Toronto, Ont, Canada
TĖVYNĖS PRISIMINIMAI

Girdima du kartus savaitėje: 
Šeštadieniais —

3:30—4:30 p.p. banga 1250 
Stotis CHWO-Oakville, Ont, Canada 

Sekmadieniais —
2:00—2:30 p.p. banga 1270

Stotis WHLD, Niagara Falls, N. Y., USA 
Programos vedėjas Jonas R. Simanavičius. 

Avė., Toronto 3, Ont.
Canada. Tel. 534-1274.

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

Vatikanas, Italia
Programa transliuojama 8 kartus savaitėle 
Sekmad. rytais 10:30-11:00 Lietuvos laitu 
kiekviena vakarą 20:15-20 30 Liet, laiku

Bangos: 31 25, 19 ir 196 metru
Vedėjas Kun. Dr. V. Kaziūnas 

Adresas.
Sezione Lituana, Stazione Radio 

CITTA DEL VATICANO.

LIETUVIŲ DIENŲ 
žurnalo ir knygy 

PLATINTOJAI
J. A. V-se

Brooklyn, N. Y. — "Darbininko" adm ja.
So. Boston, Mass. — S. Minku.s
Chicago, Illinois — Balys Brazdžionis, 

"Draugas", J. Karvelis, "Marginiai' 
"Terra".

Cicero, Illinois — B. Štangenbergas.
Cleveland, Ohio — "Dirva", V. Rociūnas, 

V. Taraska.
Detroit, Mich. — "Gaiva", "Neringa", 

St. Antnony's Parish Library.
Grand Rapids, Mish. — J. Belinis.
Hartford, Conn. — V. Nenortas.
Kenosna, Wis. — B. Juška.
Los Angeies, Calif. — V. Prižgintas.
Omaha, Nebr. — Kun. L. Musteikio
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.

Australijoje
Adelaide, Edwardstown — A. Kubil.us.
W. Brunswick — A. Vingis.
St. Ki;da — N. Butkūnas.
Mirren — J„ Rupinskas.
Sydney — Kun. P. Butkus.

Italijoje
Roma — Mnsgr. V. Mincevičius.

Kanadoje
Toronto, Ont. — V. Ausroras, A. Kuolas, 

P Misevičius, Time Cigar Store.
Mont.eai, Que. — P. Rudinskas, (Parish 

Library)
Sudbury, Ont. — Kun. A. Sabas.
Winnipeg, Man. — Br. Bujokiene.

Venecueloje
Caracas — Kun. A. Perkumas.

Ar domiesi gyveniniu Los Angelėse 
ir visoje Kalifornijoje bei Amerikos 

Vakaruose?

Užsisakyk metams Los Angeles 
mieste A. Skiriaus leidžiamą vietos 

laikrašti

LIETUVIAI
AMERIKOS VAKARUOSE
Prenumerata metams $3.00

Adr.: 4366 Sunset Blvd.. Los An
geles. Calif. 90029

Susipažinti siunčiame nemokamai.
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