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Dr. Adolfas Damušis, 1968 metais sulaukęs 
60 metų savo amžiaus.

Dr A. Damušis yra vienas iš žymiųjų mokslo 
žmonių ir visuomenininkų, išaugusių ir išsi
mokslinusių nepriklausomoje Lietuvoje. Lietu
vą okupavus bolševikams, o vėliau naciams, dr. 
A. Damušis, dirbdamas universitete, perėjo Į 
rezistenciją, ir už tai nacių buvo suimtas ir iš
vežtas j koncentracijos stovyklą. Iš ten po karo 
išėjo nepalaužtas ir tuojau Įsijungė Į lietuvių 
Visuomeninę veiklą ir Lietuvos laisvinimo dar
bą. Atvykęs į JAV, dirba savo specialybėje, 
savo mokslini patyrimą skelbia amerikiečių 
mokslinėje spaudoje, aktyviai reiškiasi ir lie
tuviuose kaip L. Fronto Bičiulių narys, ateiti
ninkas ir jaunimo stovyklos Dainavos organiza
torius. (Daugiau žiūr. psl. 7 ir 10-11).

Dr. Adolfas Damušis, Detroit, Mich., one of 
leading Lithuanian - American functionaries in 
the United States. Recently he marked his 60th 
birthday anniversary.

Dr. A. Damušįs was Minister of Commerce 
and Industry in the last free government of 
Lithuania. He was one of the principal leaders 
in the resistance movement against the Soviet 
and Nazi aggressors in 1940 - 1944. He was one 
of the organizers of the Supreme Committee 
for Liberation of Lithuania and Vice President 
of it. Nazis arrested him and placed into a 
concentration camp in Germany. Has was liber
ated by Americans in 1945 and in 1947 he ar
rived in the U.S. and became citizen of this 
country.

He has distinguished himself in chemistry 
as a scientist and inventor.

J-or mure about Dr. A. Damušis see Pages 
7 and 10-41 of jthis issue of the Lithuanian Days 
magazine. ’
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Vliko (Vyriausiojo Lietuvos Išvadavimo Komiteto) suvažiavimo 25 metų 
veiklos sukakties proga New Yorke dalyviai (gruodžio 7 ir 8 d.)

Sėdinčių tarpe matyti: A. Vasaitis, M. Galdikienė, I. Trečiokienė. J, Šle
petys, prel. Balkūnas, kons. A. Simutis, V. Sidzikauskas, V, Vaitiekūnas, 
dr. Valiūnas — Vliko pirm., dr. Krivickas, Banelis, J. Daugėla, dr. Grigai

tis, dr. Jasaitis, dr. Padalis, J. Audėnas, Foto V, Maželis
Daugiau žiūr. 4 ir 5 puslapiuose.

Delegates of the Supreme Committee for Liberation of Lithuania at a 
conference December 7-8. in New York.

Savo siekimuose nesame vieni
“Ir įžengiau į angą, pasiilgims vadino...“ galime tarti su \ ydūmi. 

kurio 100 metų gimimo sukaktį minėjome 1968-taisiais.
Kur mus vadino pasiilgimas visus metus? Kur mes nuėjom? Ką 

nasiekėm? Žvelgiant atgal į praėjusius metus prie naujųjų angos, 
Brbai lengva save (ir kitus) nuplakti dėl neįvykdytų užsibrėžtų tikslų, 
cTėl to, kas dabar jau labai aišku ir nebekelia abejonių. Taip, kaip 
žvelgiant nuo kalno į slėnį, iš kurio atėjom. Atėję vienu kuriuo, vin
giuotu, nepramintu keliuku, dabar mes visa regim kaip ant delno 
ir, tapę atžagariniais pranašais, imame prikaišioti, kodėl daryta taip, 
o ne anaip, kodėl eita ne ta, o ana kryptimi.

Penkiasdešimtiesiems Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo me
tams daug buvo užsimota, daug tikėtasi, daug žadėta. Jei ne viskas 
ištesėta, ne laikas dabar kitus kaltinti, lyg visos galimybės jau bū
tų išsemtos, tartum planuotasai darbas būtų sukultas ąsotis, kurio 
niekad nebesulipdysi, tartum išbėgęs vanduo, kurio niekad nebesu- 
semsi. Ateinantieji metai nėra niekuo blogesni, kad to, ko nespėjome 
ar nepajėgėme praėjusiais atlikti, negalėtume sekančiais nuveikti. 
Tatai pabrėžiame dėl to, kad į galą metų lyg ir ėmė pasigirsti balsų: 
užsimojome tiek aukų surinkti, nesurinkome; pažadėjome tokiuos 
bendruomeninius uždavinius įvykdyti, neįvykdėme; ryžomės tiek 
veikalų išleisti, neišleidome... Nesurinkome, neįvykdėme, neišleido
me... — Ai' tai būta jau paskutinės progos? Ar prieita tie vartai, už 
kurių, kaip į Dantės pragarą įeinant, turime palikti visas viltis? Tik 

mirtis yra riba, iš už kurios nebegrįši nebaigto baigti; kol esame gyvi, 
tol praeitis, dabartis ir ateitis tebėra suvertos ant vieno Ariadnes 
siūlo kurio laikydamies, nesame nutrūkę nuo praeities, iš kurios klai
dų galim pasimokyti, kurios pasisekimai paspartina mūsų kelia ry
tojum

Pesimistų visuomet buvo ir bus. Netruks ir nepasitenkinusių. Tik 
tie, kurie ant savo pečių neša bendruomeninę, kultūrinę ar politinę 
naštą, tik jie žino tikrąją padėtį — klūtis ir nesėkmes, galimybes, lai
mėjimus ir jų tariamą ar tikrąją vertę.

Savo siekimuose nesame likę vieni. Mūsų triūsas nenuleisti už
marštin Lietuvos laisvės bylos nėra bevaisis. Juo toliau, tuo labiau 
nebesame atskirti nuo savųjų tėvynėje geležine siena. Matome jų 
padėtį, suprantame jų pastangas ir jaučiame jų gyvybės pulsą. Mo
komės atskirti sava nuo svetimo, pasirinkta nuo primesto. Jeigu yra 
mūsų tarpe nesutarimų ar trynimosi, tai ne dėl esmės, o dėl skirtin
gų charakterių bei individualaus taktikos supratimo. Noras palaikyti 
ryšį su savaisiais okupuotoje tėvynėje visų didelis ir nemeluotas. Tik 
ir čia reiks suprasti, kad neturime atsisakyti principo dėl beverčio ar 
abejotinos vertės blizgučio. Nebijokime danajų, nešančių dovanas iš 
svetimųjų malonės, bet ir negriebkime jų į glėbį ir nespirkime tuo 
pačiu metu savųjų, kurie yra atsargūs ir nepritaria staigiems, neap
dairiems veiksmams. Laisvos tėvynės pasiilgimas vadino ir vadina 
mus būti rimtais ir išmintingais.
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VLIKO VEIKLOS 25 METŲ SUKAKTĮ MININT...
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komite

to 1968 Lietuvos Laisvės Kovos Metų seime 
gruodžio 718 dienomis New Yorke dalyvavo 
visų 15-kos Vliką sudarančių grupių 39 at
stovai. Iš viso sprendžiamuoju balsu Vlike 
gali būti 45 atstovai; šiame seime 4 grupės 
buvo atstovaujamos tik po du atstovus ir vie
na — tik vieno atstovo. Dalyvavo:

Lietuvių Tautinio Sąjūdžio — Kazys Ba- 
čauskas, Juozas Maurukas, Domas Penikas;

Lietuvių Krikščionių Darbininkų Sąjungos
— kun. Kornelijus Bučmys, Antanas Vasaitis, 
Vytautas Vaitiekūnas;

Mažosios Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio
— Jonas Vilgalys, Algis Gudaitis, Jonas Stik- 
lorius;

Lietuvių Vienybes Sąjūdžio — Juozas Pa- 
žemėnas, Antanas Skirius;

Rytų Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio — 
Kęstutis Cižiūnas, Valerijonas Šimkus;

Lietuvių Atgimimo Sąjūdžio — Leonas 
Virbickas, J. Valiušaitis, Liudas Tamošaitis;

Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjungos
— Antanas Novickis, Juozas Audėnas, Jonas 
Daugėla;

Lietuvių Fronto Ričiulių — Pranas Pada- 
lis, Antanas Sabalis, Kęstutis Kudžma;

Lietuvos Socialdemokratų Partijos — Jonas 
Pakalka, Jurgais Valaitis, Jonas Vilkaitis;

Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjungos
— Pranas Vainauskas, Kazys Šidlauskas, Al
gis J. Kasulaitis;

Lietuvių Laisves Kovotojų Sąjungos ~ Vac
lovas Alksninis, Justinas Liaukus;

Lietuvos Ūkininkų Partijos — Vytautas Ba- 
nelis, Domas Krivickas, Vaclovas Sidzikaus
kas;

Lietuvos Ūkininkų Sąjungos — Juozas Kęs
tutis Valiūnas, Balys Vitkus;

Lietuvos Darbo Federacijos — Antanas 
Skėrys.

Seimui pirmininkavo LKDS atstovas A. 
Kasulaitis (LKDS pirmininkas) pakaitomis 
su vicepirmininku D. Krivicku, LŪp atsto
vu; sekretoriavo — pirmą dieną RLRS atsto
vas K. Cižiūnas, antrą dieną — LTS atstovas 
J. Maurukas.

Seimo nutarimų rad. komisija: J. Daugėla 
(pirm.), A. Vasaitis, J. Stiklorius, P. Padalis, 
D. Penikas, K. Šidlauskas.
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Po pirmos dienos posėdžių visi seimo at
stovai ir svečiai bendroje vakarienėje pami
nėjo Vliko veiklos 25 metų sukakti. Kalbėjo 
pirm. dr. J. K. Valiūnas. Solistas Stasys Cit- 
varas atliko daugiausia lietuvių kompozitorių 
(S. Šimkaus, K. V. Banaičio, A. Kačanausko) 
dainų koncertą, pianinu palydint A. Mro- 
zinskui.

Šalia apyskaitų, sąmatų ir kitų pranešimų, 
liečiančių daugiau Vliko planų ir darbų ap
žvalgas, paminėtina Vliko vicepirm. dr. B. 
Nemicko pranešimas apie artimiausus Vliko 
uždavinius ir vakarienės-pobūvio metu pa
sakytas Vliko pirm. dr. J. K. Valiūno žodis, 
minist Vliko 25 metų veiklos sukakti. (San
trauka atspausta Eltos biuetenyje).

“Per 25 metus įvyko daug pasikeitimų 
tarptautinėje arenoje, — kalbėjo dr. J. K. Va
liūnas, — daug išgyveno lietuvių tauta, pa
kito Vliko organizacinė ir personalinė struk
tūra, tačiau liko vienas nekintamas uždavi
nys, kuriam Vlikas buvo sukurtas. Tai Ne
priklausoma Lietuva. Šis uždavinys yra toks 
didelis ir, skyčiau, toks šventas, kad jo atsie- 
kimui pagreitinti jokia auka, joks darbas ne
turėtų būti per didelis.”

Priekaištingai paminėjęs, kad kai “atėjo 
laikas tautai augti į kultūros ir socialinio gy
venimo aukštumas, elitas neatliko savo mi
sijos, ir Lietuvos valstybės neteko savo ne
priklausomybės”, Vliko pirmininkas pabrėžė, 
kad šiuo metu Vlikas “turėtų būti tas židi
nys, kuriame susikoncentruotų geriausios ir 
pajėgiausios mūsų išeivijos intelektualinės ir 
politinės jėgos” siekiant Lietuvos nepriklau
somybės ir tautos laisvės.

Nesiremdamas iliuzijomis, kad artimoje at
eityje pati Lietuva nusikratytų rusiškojo-ko- 
munistinio jungo, dr. J. K. Valiūnas visdėlto 
mato, kad “Laisvės idėjos nesulaikomai ver
žiasi pro surūdijusią geležinę uždangą...” kad 
jų “židiniai aiškiai pastebimi ne tik sateliti- 
nuose kraštuose, bet ir pačioje Sovietų Rusi
joje. Mesijinė komunizmo epocha, bent Eu- 
rojoe, pasibaigė, ir bolševikinė santvartka 
laikosi tik naujosios klasės teroro ir rusiš
kojo imperializmo dėka. Klasiškos socialinės 
metamorfozės iš komunizmo į demokratinį 
socializmą pavyzdys yra Čekoslovakijos su 
visu jos tragizmu ir beviltiškom Maskvos 
pastangom tą procesą sustabdyti. Tačiau jį 
gali tik sulėtinti, bet ne sulaikyti. Šio pro-

<---------------------
Vliko suvažiavimo dalyviai posėdžiauja New 
Yorke gruodžio 7 d.

ceso akivaizdoje Vakarams tenka nepaprasta 
atsakomybė rasti būdų, kaip jį paskubinti ir 
padėti jam išplisti į visą komunistinį kon
glomeratą...”

Atsisukant į save ir savo reikalus, Vliko 
pirmininkas pastebėjo, kad Čekoslovakijos 
pavyzdys negali mumyse nesukelti naujo 
ryžto kovoje dėl Lietuvos laisvės. Nesiskųsti, 
kad mes maži, nenusivilti, kad vieni... “Mo
bilizuoti visas reikalingas jėgas ir suaktyvin
ti veiklą. “Mobilizacija šiuo atveju suprantu, 
kaip planingą jėgų ir resursų panaudojimą, 
o ne kokią organizacinę reglementaciją. 
Kiekvienas lietuvis, kiekviena organizacija ir 
institucija lai laisva valia pasirenka tą veik
los sritį, kurioje jo pasireiškimas būtų efek
tingiausias...”

Ir toliau nurodoma keletas “taikinių” į kvfl 
riuos, jo manymu, nukreiptinos pastangos: 
Lietuvoje — rusų kolonizacija, religinis nai
kinimas, rusiška kultūrinė invazija, ekonomi
nis krašto žmonių išnaudojimas; išeivijoj — 
okupanto pastangos sunaikinti politinį išeivi
jos potencialą, pavertos tautos informavimas, 
viešosios opinijos formavimas krašte, kuria
me gyvenam, vyriausybės sluogsnių įtaigo- 
jimas, Jungtinių Tautų forumo panaudoji
mas Lietuvos laisvės reikalui...

Su pagarba prisiminęs ano sunkaus meto.

Vliko pirm. dr. Valiūnas (vidury) su L. valstie
čių liaudininkų (J. Daugėla, kairėje) ir krikš
čionių demokratų (A. J. Kasulaitis, dešinėj) 
vadovais.

Dr. Valiūnas with leaders of the Populist 
Peasant Union and Li th. Christian Democrats.
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Vliko suvažiavimo prezidiumas. Kalba Vliko 
pirmininkas dr. J. K. Valiūnas.

Dr. J. K Valiūnas, president of the Supreme 
Committee for Liberation of Lithuania is 
spaeking.

-------------------------- 1

kai Vlikas kūrėsi, laisvės kovos pionierius, 
Vliko pirmininkas pareiškė pagarbą ir tiems, 
kurie nuo pradžios iki šių dienų tebėra to 
veiksnio eilėse (J. Audėnas, St. Lūšys...). Dr. 
J. K. Valiūnas baigė: “Dvidešimts penkeri 
Vliko veiklos metai liko praeityje su visom 
mūsų sėkmingom pastangom, klaidom ir at- 
siekimas. Didysis uždavinys - NEPRIKLAU
SOMA LIETUVA — tebėra neatsiektas. Tad 
su nauju ryžtu, nuoširdžiu vieningumu ir vil
timi žengiame į ateiti’'

Belieka palinkėti energijos ir sėkmės. Bet 
sėkmės palinkti maža. Reikia ir kažko dau
giau. Vliko institucija yra atsirėmusi į platų 
Phūsų visuomenės sluogsnį — jame telpa net 
15 partijų, sambūrių, organizacijų, — reikia, 
kad ne tik tos partijos ir sąjūdžiai turėtų 
Vlike savo atstovus, reikia, kad jų visi nariai 
ir patys konkrečiai dirbtų, o ne vien tuščiais 
žodžiais Vliko veiklą remtų. Pagaliau, čia 
dar prisimintinas ir Vliko pripažinimas ar 
nepripažinimas. Vliko nepripažįstantieji la
bai garsiai geba pašūkauti. Demokratijoje 
niekam burnos neužrištos. Bet kaip paskuti
niuoju metu matome JAV-se, vardan demo
kratijos, besipiktinant daugumos diktatūra, 
imama praktikuoti mažumos diktatūra, ar 
net dar blogiau, mažumos anarchinė tiranija. 
Tos ligos simptomų jau matyti ir lietuviš
koje visuomenėje. Ar įmanoma tokioje situ
acijoje nuoširdus vieningumas? Neatsisaky
dami nuo ryžto ir neatsižadėdami uždavinių, 
kuriuos patys sava valia pasiėmėm ant savo 
pečių, ir kuriuos uždėjo gyvenamasis laikas 
bei aplinkybės, turėtume išsiaiškinti, kiek 
pajėgios yra mūsų eilės ir ko verti anarchis
tiniai ekscesai. Kad nebūtume vienų vieni, 
kaip tuo vardu išleisto veikalo rezistencinis 
autorius sako, mūsų pareiga rasti “sąjungi
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ninkų”. Nepritariantieji veiksnių veiklai, kad 
ir kaip negausūs jie būtų, jie turi stiprų už
nugarį — Lietuvos okupantą ir jo kvislingus. 
Lengviausia yra darbą, o ypač rezistencinį, 
atsistojus ant kokio nors pjedestalo sukriti
kuoti, pašiepti, išjuokti ir suniekinti. Pačiam 
nereikia būti nei gudriam, nei atsakingam. 
Tat ir girdint šūksnius, išdidžiai smerkian
čius ar kritikuojančius mūsų vadavimo veik
lą, turėtume būti labai kritiški ir atsargūs ir 
nepasiduoti pirmam įspūdžiui: o, žinai, jis 
teisingas!... Mūsų veiksniai per 25 metus ne
išvadavo Lietuvos... Stokime ne į kritikuo
jančiu ir smerkiančių poziciją, bet į dirban
čių. Ką mes per tuos 25 metus padarėme- 
Kur buvo ir ką padarė tie, kurie dabar tokie 
gudrūs kitus kaltinti, bet patys su savo pro
jektais nesirodyti?

Demagogija politikoje yra labai vartoja
ma priemonė; ir atrodo, kad ji sėkminga, bet 
tik trumpam. Netrukus jos vaisiai krenta ant 

pačių ja pasinaudojusių. Žūt-būt, nesvarbu 
kokiomis priemonėmis “priešą” parblokšti, 
išmesti jį iš rinkimų ringo, — gal tokia tak
tika ir pateisinama normaliame valstybės gy
venime, kaip matome JAV-se ar kitur. Bet 
mūsų padėtis yra visai kita, — mes kovoja
me ne už valdžios postus, ne už kategorijas, 
ne už dominavimą, bet už brangiausią tau
tos ir valstybės privalumą — už Lietuvos 
laisvę. Mums svarbu ne vieni kitus sulikvi- 
duoti, ne išmesti iš ringo ir sunaikinti, mums 
svarbu, kad vieni kitiems padėtume, kad su
stiprintume jėgas, nežiūrint kokia yra to ar 
kito asmeninė pasaulėžiūra ar politinė pa
žiūra. Ir racionalieji kritikai turėtų grįžtelti 
atgal ir pažiūrėti, kas remia jų pozicijas. Ko
va prieš “vaduotojus” yra pavergėjų kova. 
Kas ramstosi pavergėjo ir jo kvislingų argu
mentais, taktika ir dvasia, tas pats eliminuo- 
jasi iš Lietuvos laisvės kovos fronto ir perei
na i Lietuvos nelaisvės (t. y. vergijos) kovą, 
nežiūrint kur jis būtų, šiapus ar anapus ge
ležinės uždangos, šiapus ar anapus Atlanto, 
šiapus ar anapus laisvinimo veiksnių.

Taigi — ryžto buvo, yra ir, atrodo, bus, 
jeigu tik teisingai suprasime ir įvertinsime 
savo pozicijas. Bet kaip su vieningumu? Vie
ningumo reikia siekti išsiaiškinant, iš kokių 
pozicijų veikiame. Ir kas stovi už mūsų nu
garos. Šešėlis už mūsų ne visuomet yra mū
sų. Daugiau tolerancijos, mažiau aroganci
jos. Šis laikotarpis ir jo dvasia ne amžini. 
Jei išlaikysime pusiausvyra, laimėsime daug. 
Ryžtas ir viltis atves ir kitus sąjungininkus, 
reikalingus mūsų šventajai kovai, (r. n.)

Rytų Lietuvos Rezistencinis Sąjūdis pagerbia 
savo narį Valerijoną Šimkų.

The Resistance Movement of the Eastern 
Region of Lithuania honors mmber V. Šimkus.
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Spaudoj ir gyvenime

Dvasinės srities reikalai...
Dvasinės srities reikalai įeina į kultūros turinį, 

tame tarpe apima ir religijos reikalus, kurių kelis 
čia noriu paminėti.

Lietuva pradėjo krikščionybės įvedimą 997 
metais, kada šv. Vaitiekus, atkeliavęs iš svetur, 
lietuvių šventų ąžuolų paveėsyje pradėjo skelbti 
naują tikėjimą ir savo misijas patvirtino kanki
nio mirtimi. Taigi, netlrukus sueina tūkstantis 
metų nuo krikščionybės ivedimo Lietuvoje — 
1997- Krikščionybės įvedimą Lietuvoje iškil
mingai patvirtino karalius Mindaugas 1251 me
tais, savo imperiją pavesdamas šv. Petro Apaš
talo globai per popiežių Inocentą IV. Turėkime 
vilti, kad šis ir kiti Lietuvai svarbūs klausimai 
anglų kalba leidžiamoj Lietuviu Enciklopedijoj 
bus pasauliui tinkamai pristatyti.

O dabar noriu trumpai priminti keletą svarbių 
Lietuvos bažnytinio gyvenimo reikalų.

Kardinolos ir vyskupai. Lietuva nuo 1251 
metų turėjo savo bažnytinę provinciją ir Romos 
popiežių buvo laikoma ištikima Bažnyčios duk
terimi. Daug gražių žodžių buvo ir dabar yra 
pasakoma Vatikane tinkamomis progomis, bet, 
deja, nesiskubinama tai patvirtinti konkrečiais 
veiksmais. Beveik tūkstančio metų krikščiony
bės istorijos Lietuvoje buvo tik vienas kardino
las — Jurgis Radvila (1556 - 1600), pasižymėjęs 
sumania politine ir bažnytine veikla.

Rodos, ir laiko ir plrogų pakankamai buvo, 
kad istorinei Lietuvai būtų buvę skirta daugiau 
kardinolų; ir dabartinių laikų Lietuva šiuo po
žiūriu buvo visai užmiršta. Bet ir šiandien lietu
vių tautai verta turėti savo kardinolą, kuris, jei 
negalėtų gyventi Lietuvoje, tai galėtų reziduoti 
pasirinktoje vieloje laisvajame pasaulyje.

Kardinolas lietuvių tautai yra (reikalingas.
Gal kas pasakys, kad vargu, ar verta kalbėti 

apie kardinolą, kada jau ilgokai vakuojanti a.a. 
vyskupo Pr. Brazio vieta vis dar neužimta (mi
rė 1967 m.)- Lietuvių vyskupui Vakarų Euro
poje yra Vokietijos vyskupų dovanota reziden
cija, kuri laukia šeimininko. Nežinome, kodėl 
taip ilgai užsitęsė lietuvio vyskupo paskyrimas, 
bet tai, atrodo, jau nepateisinama ir nesupiranta- 
ma. Lietuviai laukia naujo vyskupo, — tai yra 
jų, kaip krikščionių katalikų teisė.

Bažnytinė organizacija turi tarnauti tikintie
siems. Vienuolių ir kunigų tarpe yra jaunų, die
vobaimingų, sumanių, mokytų ir energingų as
menų, kurių ne vienas tikrai tinka būti vyskupu. 
Jau laikas sulaukti lietuvių švento ir teisingo 
troškimo išsipildymo, be tolimesnių atidėlioji
mų- Lietuviai taip pat turi teisės greitu laiku 
sulaukti savo kardinolo.

Lietuviai šventieji. Lietuvai vienas šventasis 
buvo pripažintas tik 1602 metais, karalaitį Ka
zimierą tokiu paskelbus. Lietuvių tauta kol kas 
pasilieka su vienu šventuoju, tartum jos tarpe 
nebuvo nei dievobaimingų, maldingų, dorovingų, 
gailestingų ir šventojo garbės tikrai vertų asme
nų, vyrų ar moterų, jau nukeliavusių į amžinas- 
tį. Šventųjų parinkimo sritis apleista Lietuvių 
tautos nenaudai. Seniai jau laikas tuo susirū
pinti: manome, kad tai taip pat yra pareiga 
laisvojo lietuvio vyskupo tą reikalą energingai 
remti.

Dabartiniu laiku yra eigoje byla skelbti šven
tuoju a. a. arkivyskupą Jurgi Matulaitį, bet pati 
šios bvlos (eisena perilgai tęsiasi. Lietuvių tauta 
skaudžiai persekiojama kenčia ilr jai net dvasi
nės paguodos nesiskubinama suteikti.

Kankiniai. Visi žino, kad lietuvių tauta turi 
dešimtimis tūkstančių nukankintų ir žuvusių dėl 
tikėjimo. Netrūksta kankinių tarpe vyskupų, ku
nigų. vienuolių ir pasauliečių, vyrų ir moterų. 
Jau gana vėluojamos šį klausimą kelti ir prašyti 
Vatikaną, kad lietuviai kankiniai tokiais būtų 
viešai ir iškilmingai pripažinti ir paskelbti. R-

PAŽĮSTAME RUSIJOS IMPERIALIZMĄ
J. Audėno laiškas New York Times laikrašty
“New York Times” lapkričio 9 dieną išspaus

dino Juozo Audėno, Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto Informacijos Tarnybos vedė
jo, laišką:

“Spalio 20 d. laidoje N. Y. Times atspausdi
no Viktoro Bogoslovskio laišką, kuriame jisai 
aiškina, kodėl sovietinės Rusijos ir jos satelitų 
vyriausybės nusprendė okupuoti Čekoslovakiją. 
Anot p. Bogoslovskio, pagrindinė okupavimo 
priežastis buvusi neonacizmo atgyjimo Vakarų 
Vokietijoje grėsmė. Jis rašo: ‘Tikra, ne prasi
manyta girėsmė. Ji kyla iš Vakarų Vokietijos mi- 
litaristų ir revanšistų centrų’.

“Bet, jei nacizmas iš tikrųjų ’kelią galvą’ Va
karų Vokietijoj’ tai kodėl puolimas nukreiptas 
ne į Vakarų Vokietiją- Kodėl nieko nedėta Če
koslovakija turi kentėti už vokiečių nuodėmes? 
Ypač, kai Čekoslovakijoj režimas komunistinis 
ir nacizmas tame krašte nei buvo, nei yra pasi
reiškęs.

“Šiuo atveju dera p. Bogoslovskiui priminti 
ne taip jau tolimą praeitį, kai 1939 metais ta 
pati Sovietų Sąjunga sudarė slaptą sutalrtį su na
cių Reichu ir pasidalino mažesniąsias Rytų Eu
ropos valstybes bei jas okupavo.

“Pirmoji šio sąmokslo auka buvo Lenkija. 
Paskui sekė Lietuva, Latvija ir Estija. Kokia gi 
grėsmė buvo Sovietų Sąjungai iš tų valstybių, 
kai ji okupavo jas 1940 metais? Ir kuo jos gresia 
dabar, kad Sovietų Sąjunga vis dar tebelaiko jas 
okupuotas?

“Savaime suprantama, kad, kaip kitų anksčiau 
užimtų kraštų, taip ir Čekoslovakijos okupacijos 
tikrasis akstinas yra ne jų grėsmė Sovietų Sąjun
gai, o seniai pažįstamas Rusijos — carinės ar 
sovietinės — imperializmas.”
New York, Oct. 21, 1968

LIETUVIS IŠGYVENA PEILIO TARPSNĮ...
...Neišdildomą įspūdį man paliko gražioji Ka

lifornija ir bendrai Amerika. Ten pamačiau, kaip 
man pasirodė visiškai naują lietuvio tipą — 
veržlų, gabų, pajėgų... Sutinku, tokių savybių ga
lėjo būti ir anksčiau, tik čia jis rado geresnę dir
vą pasireikšti. Žinia, yra ir taisytinų dalykų, net 
apgailėtinų. Tik per trumpai buvo stebėta ir gi
lintasi. Nesugriuvo nė mano įsisenėjus pažiūra, 
kad ir lietuviui žmogus lietuvis daugiau rūpi tik 
kaip veiksnys (veikėjas, pareigūnas), atliekąs sa
vo pareigas savo aplinkoj bei visuomenėj, o ne 
kaip asmenybė: kas jis, ką jis išgyvena, kas jį 
slegia, kuo džiaugiasi. Tuo būdu, ir lietuvis vei
kiau sociologas, o ne psichologas ar kas kitas. 
Jei šiaip, tai atrodytų visai natūralu ir supranta
ma. tai lietuviui dabartinėmis sąlygomis, aki
vaizdoje savo užmojų svetur išlikti, to nepakan
ka Mano supratimu, šiandien itin pasigestina 
lietuviui tinkamos ideologijos jo asmenybei 
iprasminti sukilninti bei sudvasinti. Linkėčiau, 
kad į lietuvių gražius būstus, sakytum, prigu
žėtų dvasių, kad jo ir ištaiginguosiuos miega- 
muosiuos supurpsėtų angelėliai. Tokia čia mano 
svajonės. Prisipažįstu, kad per silpnos buvo ma
no jėgos, gal pastangos duoti lietuviui ideologi

jos bent metmenis. Gal dar iš viso per anksti 
lietuviui kalbėti apie kokią naują ideologiją?Ko- 
kia ji gali būti profesionalo, namų savininko ar 
tik įžengusio į mokslo šventovę? Kitas pasakys, 
kad lietuvis iš seno turi savo ideologiją ir jam 
kitos nereikia? Naujoji tegali ateiti, ledus laužy
dama, kraujo puta plaukdama.

Be peilio duonos neatrieksi. Tad lietuvis šian
dien gal dar tik išgyvena peilio tarpsnį, kad ga
lėtų pradėti raikyti duoną, kitaip sakant, svars
tyti savo ideologiją, kokios jam reikia naujos, 
ar duoti spalrnus turimajai.

J. Sakalas
Miunchenas, 1968.11.12.

PARTIJOS VEIKĖJAMS NERAMU DAROSI...

Lapkričio gale buvo susirinkęs visas Vilniaus 
miesto komunistų partijos komitetas ir svarstė, 
kaip atsispirti prieš "buržuazinės propagandos 
įtaką” jaunimui. Vienas iš miesto komiteto se
kretorių kalbėjo:

“Dabar buržuazinė propaganda jau nebegali 
nuneigti Tarybų Lietuvos pasiekimų kultūrinia^ 
me, ūkiniame gyvenime. Todėl j pirmą planą jfl 
iškelia nacionalinio egoizmo, nacionalinio užsi^ 
darymo idėjas. Jos propagandoje labai dažnai 
išgirstame nacionalinio socializmo, nacionalinio 
komunizmo terminus. (V. Bikus, “Tiesa”, lapk. 
29 d).

Tuo pareiškimu kompartijos veikėjas patvir
tino, kad Lietuvoj “labai dažnai išgirsta”, ką 
lietuviai laisvėje gyvendami kalba apie tenykš
tę padėtį. Ir pasisakė, kas komunistų veikėjams 
kelia ypatingo susirūpinimo. Be to, kompartijos 
veikėjas pripažino, kad vadinamoji “buržuazinė 
propaganda” tik dabar “nebegali nuneigti” bol
ševizmo ūkinių ar kultūrinių “pasiekimų”, žino
ma, nelabai seniai, lengvai galėjo, kai keliolika 
metų Lietuvoj net ir sveikesnio proto lietuviai 
komunistai buvo užguiti rusų bei jų pataikūnų 
“tarybinio” teroro. Ką sveikas protas Lietuvoj 
pagaliau ima laimėti to niekas ne tik “nebega
li”, bet nė nebando neigti.

Kompartijos vadovai Vilniuje, benlt viešai, 
skelbia, kad Lietuvos visuomenė, ypač jaunimas, 
turi būti auklėjamas “proletarinio internaciona
lizmo dvasioj”. Kitaip jie negali kalbėti, kadan
gi jie yra rusiškos vadovybės pavaldiniai, ir 
jiems iš aukščiau įsakyta tik tuo principu va
dovautis. Išvertus į žmonišką kalbą, “proleta
rinis internacionalizmas” yra ne kas kita, kaip 
aklas paklusnumas rusiškai “proletariato” va
dovybei. Todėl klusniems partijos veikėjams 
neramu darosi, girdint kalbas apie “nacionali
nio”, tai yra, nebūtinai rusų diriguojamo komu
nizmo galimybes. O apie tokias galimybes kalba 
ne tiek “buržuazinė propaganda”, kiek tokie pa
vyzdžiai, kaip Jugoslavijos, Rumunijos, yp^| 
Čekoslovakijos. O ir su lenkais dabar vis dnfl 
niau susitikdami lietuviai — kultūrininkai W 
įvairių sričių pareigūnai — mato, kad lenkai 
taip pat maskviškai suprantamo “proletarinio 
internacionalizmo” rėmuose laikosi tik dantis 
sukandę...

Pagaliau, be jokių pašalinių “propagandų”, o 
vien tik savo aplinką matydami, akylesnieji lie
tuviai žino arba nuvokia, kad ir tie pagerėjimai, 
kiek jų Lietuvai daugiau ar mažiau naudingų 
pastaruoju metu susilaukta, yra daugiausia 
gudrumu ar atkaklumu išsikovota. Užtat “prole
tarinio internacionalizmo” principą saugoti įpa
reigotieji pareigūnai ir rūpinasi, kaip įtikinti 
bent jaunimą, kad jam nelįstų į galvą mintis 
apie galimybę susikurti ką nors, tegu ir komu
nizmu vadinamą, bet patiems, o ne rusų “už 
rankutės” vedamiems. (Iš E.)
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Dr. Adolfas Darnusis, Detroit, Mich., su žmona Jadvyga. Dr. Darnusis, 
mokslininkas, visuomenės veikėjas, valstybininkas, neseniai atšventė 60 
metų amžiaus sukaktį (Daugiau žiūr. 10 ir 11 psl.)

Dr. A. Darnusis, Detroit, Mich., one of the leading Lithuanian-American 
functionaries, marked recently his 60th birthday anniversary. Pictured 
with Dr. Darnusis iis his wife, Mrs. Jadvyga Darnusis.

Mūsų jėga-ryžtingumas
DR. ADOLFO DAMUŠIO 60 METŲ SUKAKTIES PROGA

Juozas Kojelis

1968 metu birželio 16 dieną 
dr. Adolfui Damušiui suėjo 60 
metų. Tiesa, dešimtmečius laikas 
atskaito visiems lygiais tarpais, 
tik ne visi nori ir pajėgia tuos 
tarpus užpildyti prasmingo ir 
kūrybingo gyvenimo ženklais. 
Darnusis buvo vienas iš tų, kurie 
norėjo ir pajėgė.

Gimęs Rusijoje, A. Damušis 
išsimokslino nepriklausomoje 
Lietuvoje. Gimnaziją baigė 1928 
m. Panevėžyje, cheminės techno
logijos mokslus 1934 m. Vytauto 
Didžiojo universitete Kaune. 
1937-38 metais specializavosi Vo
kietijos universitetuose, o 1940 
metais, apgynęs disertaciją “Aliu
minio geležies deginių Įtaka Į 
portlandcemento susitraukimą”, 
gavo inžinerijos daktaro laipsni. 
Vos baigęs universitetą, buvo pa
kviestas laborantu Į VD un-tą, 
o 1942 jau matome ji Technolo
gijos fakulteto dekano pareigose.

Jau studijų dienose Adolfas 
Damušis esmiškai jungė moksli
nės veiklos ir visuomeninio dar
bo plotmes: mokslinėje veikloje 
— jis pionierius tyrinėtojas, ple

čias žinojimo ribas praktiškai 
žmogaus, tautos ir žmonijos ge
rovei; visuomeniniame darbe — 
tiesos alkio kėlėjas, idėjinio neri
mo puoselėtojas, prasmingų pla
nų kūrėjas ir ištvermingas jų 
vykdytojas. Toks Damušis išliko 
iki šiol, ir kartais atrodo, kad ir 
norėdamas jis kitoks būti negalė
tų.

Ne tarnyba, bet Lietuvos ge
rovė ir profesinė pažanga buvo 
Adolfo Damušio studijų tikslas. 
Dar studijuodamas Įsijungė Į 
produktyvų pramonės plėtimą 
Lietuvoje. Prof. Pr. Jodelės skati- 
nams, 1935-39 vasaromis tyrinėjo 
kalkinius klodus Skirsnemunės, 
Jiesios, Papilės-Akmenės, Karpė- 
nų-Vegėsių apylinkėse, o žiemos 
metu medžiagas analizavo labo
ratorijoj. Sintezio bandymais su
darė portlandcemento formules. 
Lankė cemento Įmones Vokieti
joje ir Čekoslovakijoje, o Suomi
jos ir Latvijos fabrikuose prakti
kavosi. Žaliavų vagoną buvo nu
gabenęs i bandomąjį fabriką Vo
kietijoje. Atlikęs šiuos tyrinėji-

Nukelta Į 10 psl.
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ANTANAS VAIČIULAITIS 
vertimas iš Nello Vian

Pamokslas 
žuvims

Montepaolo rimtyje, uolų šešėlyje, Anta
nas atsinaujino dvasioje ir laimėjo paprastu
mą. Bet šioji ramybė neilgai tvėrė.

Prabėgo 121 metų vasara. Atėjo piūties 
laikas ir vynuogių rinkimas aplinkinėse kal
vose. Paskui ir sniegas pasirodė. Žiema buvo 
sunki atgailotojui iš Portugalijos, nes jisai 
nebuvo pripratęs prie šalčio. Kaip reikiant 
jo nešildė nė trumpa jupa urve, kur staugda
mi gaudėsi Apeninų vėjai. Pagaliau tie žvar
būs vėjai atlyžo. Atėjo pavasaris, ir aplinkui 
sužaliavo kalvos.

Vienuoliai negalėjo nurimti iš laimės. Apie 
Velykas kelis mažesniuosius šios provincijos 
brolius Forlio vyskupas Albertas turėjo įšvęs
ti į kunigus. Vieną rytą, dar žvaigždėms 
danguj mirgant, visi Montepaolo broliai lei
dosi į miestą. Pakeliui jie sutiko kitų pranciš
konų, beskubančių iš visų provincijos kam
pų. Buvo matyti ir domininkonų, baltai vil
kinčių. Belaukdami skirtos valandos, pranciš
konai ir domininkonai susirinko kuklioje ma
žesniųjų brolių būstinėje. Ją gerai žinojo pi
ligrimai, kurie laikėsi Via Emilia, didžiojo 
vidurinių amžių kelio .Jie laukė kapitulos sa
lėje, plikame kambaryje, apstatytame grubiai 
tašytais krėslais, o viduryje riogsojo stalas. 
Provinciolas brolis Gracijonas pagalvojo bū
siant ne pro šalį jiems davus keletą pamoky
mų. Pirmiausia jis pakvietė prabilti dominin
konus, kurie garsėjo teologinėmis žiniomis ir 
iškalba. Jie betgi atsisakė. Tada brolis Gra- 
cijonos kreipėsi į seniausius pranciškonus, 
labiausiai įgudusius pamoksluose. Jis kalbi
no čia vieną, čia kitą. Tačiau ant greitųjų, 
dargi prieš tokius išmokslintus domininko
nus jie nedrįso rodytis, traukėsi į savo gaub
tuvus ir labiau susigūžė savo krėsluose. Ne
smagus jausmas slėgė susirinkusius. Tai jau
tė ir brolis Gracijonas, žvilgsniu bėginėda
mas po vienuolius. Visi sėdėjo nukarinę gal
vas, laukdami išdrįstančio balso, kuris nu
trauktų šią slogią tylą.

Provincijolo akys krito ant svetimšalio iš 
Montepaolo, kiūtojusio gale salės. Brolis Gra
cijonas atsiminė pernai jį parsivedęs iš Asy
žiaus kapitulos. Jam buvo minėta, kad tenai 
kalnuose jisai visados esąs vienišas ir kad 
broliai esą pastebėję, kaip aiškiai jis skaitė 
lotyniškai per mišias ir brevijorių. Bet jie 
galvojo jį esant tinkamesnį mazgoti indus 
negu aiškinti Švento Rašto paslaptis. Brolis 
Gracijonas, žiūrėdamas į Antaną, tarė sau, 
kad jeigu šis prasčiokas nesugebės kalbėti, 
o taip greičiausiai ir atsitiks, tai jisai, provin
cijolas, galės aną pateisinti ir taip išgelbėti 

vienuolyno vardą: reikės tik paaiškinti, kad 
tai vargšelis, besitriūsiąs virtuvėje ir prie ki
tų prastų darbų. Taigi, jis kreipėsi į brolį 
Antaną, ir jo balsas nuskambėjo didelėje ty
loje. Jisai paliepė, švento paklusnumo vardu, 
tarti susirinkusiems pamokymo žodį. Tas ma
žo ūgio brolis pakilo, išblyškęs ir dvejoda
mas. Visi sužiuro į jį. Provincijolo įsakymas 
visiems lyg akmenį nurito nuo krūtinės. Tiek 
pranciškonai, tiek domininkonai išsitiesė, 
suglostė savo drabužių raukšles ir, sėdėdami 
ant kaimietiškų krėslų, patenkinti laukė.

Tačiau brolis Antanas bandė išvengti jam 
tekusios garbės. Jam geriau tiko menkesnė 
rolė. Jis tikrai nusižeminęs pareiškė, kad jis 
esąs apsukresnis mazgojant indus negu sa
kant pamokslus. Bet kadangi provincijolas 
nekeitė savo įsakymo, tai anas sutiko. Jis nė 
sapne nesapnavo, kad šioji kalba pakeis jo 
gyvenimą. Jis buvo pratęs klausyti ir su džiu
giu nerūpestingumu atsiduoti Dievo rankai; 
be abejonės, jo širdis smarkiai dunksėjo krū
tinėje.

Švento Rašto žodžiai, kurie jam atėjo min- 
tin, puikiai tiko šiai valandai ir tiems bro
liams, kurie netrukus bus įšvęsti. Štai tie žo
džiai: “Buvo klusnus ligi mirčiai, mirčiai gi 
ant kryžiaus.” Iš pradžių jis kalbėjo labai 
paprastai, bet palengva jo balsas didėjo, ir 
mintis vijo mintį, — gili ir prakilni. Švento 
Rašto ištraukos dažnėjo, ir jos buvo tikslios 
šiame tobulai sustatytame pamoksle. Ten 
buvo parodytas teisusis, pildęs valią To, kuris 
bylojo iš amžių glūdumos: “Tu esi mano sū
nus, iš manęs gimusis, sėskis mano dešinėje.” 
Tarp viso to mokslo ir visų teologijos žinių 
mažasis brolis jautėsi kaip namie: jis nušvie
tė anų tekstų gelmes ir savo meilės liepsna 
atgaivino sausas vietas.

Klausytojai iš pradžių buvo apstulbę. Do
mininkonai žvalgėsi nustebę. Pranciškonai 
dirsčiojo vieni į kitus. O labiausiai pritrenkti 
buvo Montepaolo atsiskyrėliai. Paskui Anta
no iškalba visus nugalėjo ir nusinešė, kaip 
kokia srovė. Ištiesę kaklus, jie godžiai sekė 
kalbėtojo žodžius ir jo mintį, kuri lukštenosi 
aiški ir gili. Buvo tai mokslas, patirtas per 
ilgas nemigos valandas Koimbros vienuolyne. 
Brolis Antanas dabar susigrąžino tą mokslą, 
ištikimai išminties išsaugotą. Tik dabar jis 
jautė, kad šis mokslas tapo daug tyresnis ir 
šiltesnis, o išbalę jo skruostai paraudo. Bai
gęs, jis žemai nusilenkė prieš provincijolą ir 
grįžęs atsisėdo kertėje, kuklus ir tylus kaip 
ir seniau.

Bet vienuoliai nerimo besistebėdami. Visi 
susimetė aplink brolį Antaną. Domininkonai 
pareiškė dar niekados negirdėję tokio gero 
kalbėtojo. Mažesnieji broliai buvo apglušę, 
kad tiek daug žinojo anas svetimšalis, kuris 
buvo išsiprašęs dirbti virtuvėje. Brolis Graci
jonas tiesiog spindėjo: štai jo provincija da
bar jau turės tikrai mokytą pamokslininką. 
O tame krašte šmižėte šmižėjo eretikų. No
rint atsilaikyti prieš tuos gudrius ir kenks
mingus žmones, reikėjo ko nors daugiau už 
paprastus, liaudžiai pritaikytus mažesniųjų 
brolių žodžius. Reikėjo vyrų, žinančių Šven
to Rašto dvasią ir raidę, ir kurie galėtų su
griauti erezijas, grietuose disputuose atsaky
dami tekstu į tekstą. Praktiškas provincijolo 
protas tuoj suvokė, kaip naudinga bus brolį 
Antaną išleisti į kovą.

Visiems besisveikinant, brolis Antanas, nu
žemintas ir sumišęs, pasiliko kur buvęs ir 
nepratarė žodžio, nulenkęs galvą. Jis jautė, 
kad žuvo jo svajonė gyventi nežinioje ir vie
natvėje, lygiai kaip dingo ir karštas jo troš

kimas tapti kankiniu. Jį tebevedė Dievo va
lia, kuri reikalavo, kad jis aukotų savo menką 
mogaus valią.

Riminio miestas tada buvo erezijos cent
ras ir židinys.

Prieš kokius trejus ar ketverius metus šven- 
tass vyskupas Adalbertas, vieną dieną sakęs 
pamokslą ir smerkęs katarų smurtą, buvo 
priverstas slėptis tarp storų bokšto mūrų, 
kada įniršo eretikų sukurstyta minia. Pran
ciškonams, įžengiantiems į tą miestą, neteko 
susidurti su tokiomis riaušėmis, tačiau jie at
simušė į kitą, dar blogesnę sieną, — buvo tai 
abejingumas. Tuščia buvo aplinkui aikštėse, 
kryžkelėse ir gatvelėse, kur tik Antanas už
silipdavo ant akmenų krūvos (tokios buvo 
mažesniųjų brolių sakyklos) ir pradėdavo 
kalbėti. Tada atsitiko stebuklas, sulaužęs 
tuos ledus, kurių neįveikė žodis. Tai pirmas 
Antano stebuklas. — — — — —

Vieną rytą Antanas išėjo už miesto ir pa
suko į uostą. Jo sieloje gal buvo dvelktelėjęs 
mažas nusiminimo šešėlis. Toje vietoje mėly^ 
na Marekijos upė ramiai įteka į Adrijos jūrąW 
Laivai plaukė į uostą. Raudonos ir oranžinės 
jų burės plasdeno vėjuje. Ošdamos, marių 
vilnys daužėsi į uolas. Ore jautei druskos 
kvapą.

Antanas atsisėdo ant uolos, kyšančios iš 
bangų. Jis buvo susimąstęs apie Dievą, ir 
jam rodėsi, lyg jisai grimstų į Jį, kaip į kokį 
gilų ir sykiu švelnų vandenyną. Ūmai jis pa
kilo, nupliekstas išvidinės šviesos. Jo drabu
žius pūsčiojo vėjas. Jis atsigręžė į neaprėpia
mus vandenis ir prabilo: “Jūs, marių ir upių 
žuvelės, pasiklausykite Dievo žodžių, nes ne
tikėliai eretikai užsikemša ausis.”

Ir štai iš jūros prie kranto priplaukė didelė 
daugybė visokio dydio žuvų, kurios iškišo 
savo smailus, žvilgančius snukučius ir žiū
rėjo į brolį Antaną ant uolos. O jisai taip 
kalbėjo: “Mano seserys žuvelės, jūs turite 
kaip išmanydamos dėkoti Sutvėrėjui, kuris 
jums gyventi davė šiuos vandenis. Kaip ku
rioms geriau, vienos nardote gėluose, kitos 
sūriuose vandenyse. Jūs turite daug kampe
lių, kur pasislepiate per audras. Jisai jums 
davė tyrą ir skaidrią buveinę ir maisto, ku
riuo esate gyvos.”

Taip jis kalbėjo toliau, iš Senojo ir Nau
jojo Testamento paminėdamas tas vietas, 
kuriose išaukštinamos žuvys ir kur joms lie
piama garbinti Dievą už visa ką labiau. O 
žuvys, nuo smulkiausios guirelės prie kraulį 
ligi pačių stambiųjų, atokiai kaip plien^F 
žvilgančių viršum vilnių, pradėjo Inguoti 
galvomis ir žiopčioti, taip pažymėdamos sa
vo pagarbą, džiaugsmą ir šlovę Sutvėrėjui.

Tuo tarpu aplinkines uolas apgulė smal
suoliai, atbėgę iš savo krautuvių, didžiūnai 
ir prasti žmoneliai, suvilioti šio nuostabaus 
atsitikimo, apie kurį garsas jau ėjo iš namo 
į namą, iš Riminio gatvės į gatvę. O sida
briniai snukučiai tebekyšojo iš žalių vande
nų, danguje žėrint saulei.

Tada brolis Antanas atsisuko į krantą, kur 
grūdosi minia, ir kalbėjo kuo gražiausiais žo
džiais. Įkvėpta jo kalba blaškė protų apte
mimą ir minkštino širdis, užkietėjusias kata
rų leduose. Saulutė buvo jau pakilusi aukš
tai į padangę, kada tas mažo ūgio pamoks
lininkas plačiu kryžiaus ženklu palaimino 
upę ir jūrą, kur suvizgėjo daugybė uodegų: 
žuvys nėrė atgal į savo tyrus, permatomus 
vandenis, i žalią savo pasaulį ir užburtų jū
ros augmenų karalystę.
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VINCAS JONIKAS

ATKASTA PASLAPTIS

Prarastieji namai

Rymodami mąstom, kas po mūsų lygumas 
Braido šiokią naktį girgždančias pusnis. 
Vėjas gailiai groja pušimis kaip stygomis, 
Klauso tik žvėrelio ten ausis klusni.

Būdavo, nameliai mus visus suartina, 
Kai ugnelė šildė beržo žabarų.

IRasdavo mamytė kartais ir pabartinus 
|jr paguost mokėjo žodeliu geru.

Atsidūsęs tėvas pasakojo nuotykius, 
Kaip ieškojo laimės po svečias šalis — 
Kaip tenai nestenkis, apsiprasi nemokykis, 
Tavo širdį šaukia savas pašalys.

Savo sodžiaus dūmas ir už lango matomas 
Kryžiuje dievulis, žilas nuo šarmos — 
Dar toli, lig miško, baltos, lygios platumos 
Ir speige saulutės žvilgsnis toks ramus.

Tas namų paveikslas iš tolybių parvedė 
Tėviškėn, paėmęs už pačios širdies, 
Ir klajūną seną, tremtinį ar karvedį, 
Jo ir mūsų sielos amžinai gedės.

Rymodami mąstom — kas po mūsų lygumas 
Braido šiokią naktį girgždančias pusnis. 
Vėjas gailiai groja pušimis kaip stygomis, 
Klauso tik žvėrelio ten ausis klusni.
1946.XII.24

Atsisveikinimo vaišės

Mene buvo liepsnojanti šiaure, 
Paskutinė delčia — šeimininkė —

^Prie rasotų skobnių susirinkę, 
išgėrėme sandoros taurę.

Gėrėm viltį gaivingą iš lūpų 
Ir pajutome liūdesio kartį, 
Ir aukojimo nuotaika supo, 
Ir nedrįsome žodžio ištarti.

Mes išgėrėme sandoros taurę, 
Ateities įtikėjimo pilną — 
Atsivėrė žvaigždynai prakilnūs, 
Maldai širdys palinko į šiaurę.
1949.VIII.6

Pakelės beržy pamokymai

Mes įduodam slaptus įgaliojimus: 
Tavo kelias lai būna netolimas — 
Iš visur būsi žemėn ton mojamas. 
Neapleiski mielos!

Ji gyvenimo žygiui pabudino,
Ji tikėt ir kovoti įgudino,
Ji laimėjimo džiaugsmui užgrūdino, 
Neužmirški skolos!

Mes paliekam labai susirūpinę, 
Tavo kelias bus nuovargio kupinas — 
Už gerovės nudilsiantį trupinį 
Neišduoki sielos!
1949.XI.1

Trys meilės žodžiai

Mylėjau tautą ir gyniau jos tėvynę, 
Sena garbė pabudus tryško iš gelmės, 
O šaukė vargšai, vergystę išpažino — 
Tai nuodėmė, tai nuodėmė — — —

Mylėjau grožį mergelės mielo būdo, 
Jauna gentis turėjo gimti be dėmės, 
Tačiau klasta klaikiu balsu nužudė — 
Tai nuodėmė, tai nuodėmė — — —

Mylėjau sielą, tik drąsią ir valingą. 
Senos, lietuviškai karališkos kilmės, 
O šaukė dvasios perkrikštai sutingę — 
Tai nuodėmė, tai nuodėmė — — —
1959.1.22

Karaliaus vainikas

Alf. Dociaus piešinys

Aisčių marių gintaro vainikas 
Ant karaliaus Mindaugo galvos 
Sužibėjęs amžiams pasiliko 
Kaip viršūnė vardo Lietuvos.

Žemė ta žavės kiekvieną aistį, 
Sauks į būrį eiti su savais — 
Laisvės kelią vis krauju palaistė, 
Jie didžiuosis broliais ir tėvais.

Aisčių marių gintaro vainikas 
Ant karaliaus Mindaugo galvos 
Sužibėjęs amžiams pasiliko, 
Kaip viršūnė žygio Lietuvos.
1963.X.7

Žemės pagarbinimas

Būk pagarbinta, žemele, 
Vardan tikėjimų visų 
Pirmuoju kūdikio balsu!

Būk pagarbinta, žemele, 
Vardan šviesiųjų pranašų 
Pirmuoju prakaito lašu!

Būk pagarbinta, žemele, 
Vardan kentėjimų visų 
Pirmuoju antkapio garsu!
1961.IV.15

Atkasta paslaptis

Tenai lietuviškai vadina 
Upes, pakalnes ir marias — 
Tie patys protai pagamino 
Pilis gynybai patvarias.

Ten rikio Manto iš Gumbinės 
Krauju atsišviečia rasa — 
Tie patys gintarai dabina 
Sesutės kaklą ir kasas.

Tenai nuo tvano ir ledyno 
Lietuviai degina trakas — 
Tie patys kaulai per smėlyną 
Mums tiesia tėviškas rankas.

1958.1.15

Šviesusis krikštas

Tau duodu vardą tautinį, 
Kaip aidą protėvių giesmės 
Ir žodį švintančios prasmės.

Vardan Dievo Tėvo
Ir žemės - motinos 
Ir meilės amžinos 
Laiminu tave. — — —

Tau duodu vardą tautinį, 
Kad keltų pagarbą genties 
Ir būtų šventas po mirties.
1962.111.4

Apie autorių žiūr. 17 psl.
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Detroito apylinkes lietuviai surengė 1968 m. birželio mėnesį Dainavos 
stovykloje dr. A. Damušio pagerbimą. Nuotraukoje (iš kairės dešinėn): 
Jadvyga Damušienė, dr. V. Majauskas, pagerbimo programos vedėjas, dr. 
A. Darnusis ir Damušių jauniausia duktė Indrė.

Lithuanian.Americans of Detroit, Mich., honored Dr. Ad. Darnusis at 
a banquet, held in June, 1968. Mr. and Mrs. Darnusis, their daughter Indrė, 
dr. V. Majauskas, program chairman.

Atkelta iš 7 psi. 
mus ir apskaičiavimus, A. Darnu
sis paruošė preliminarinį cemen
to gamybai Lietuvoje projektą. 
Buvo užplanuota į metus paga
minti 750.000 tonų cemento. Tai 
būtų prilygę cemento suvartoji
mui Vakarų Europoje.

Pagal dr. A. Damušio paruoš
tą projektą, cemento fabriko sta
tyba Skirsnemunėje buvo pradė
ta, o Akmenėje užplanuota.

Tas dienas jis prisimena šiais 
žodžiais:

“Mus lydėjo didelis ir šviesus 
idealas be asmeniško intereso 
tarnauti savo žemei ir savo tau
tai. Dalyvavau mūrinės Lietuvos 
statybos planavime. Mačiau, 
kaip trejetą metų prieš karą tas 
planas gražiai buvo vykdomas. 
Buvo numatyta, kad dešimtme
čio bėgyje visai Lietuvos miestų 
ir kaimų statybai bus pagaminta 
pakankamai nedegamos statybi
nės medžiagos.

Dabar okupantas giriasi tais 
mūsų pradėtais darbais, kaip sa
vo nepaprastais laimėjimais. O 
tačiau po 25 okupacijos metų 
visą laiką yra statybinių medžia
gų stoka. Kas privačiais keliais 
tų medžiagų sukombinuoja, yra 
tardomas ir baudžiamas. Kokia 
ironija, kad šiuo metu dar kai 
kurie naivuoliai okupanto pa
siektam pavergtoje Lietuvoje 
pramonės “progresui" drįsta gie
doti himnus."

Visuomeniškai A. Damušis ne
priklausomybės laikais daugiau
sia reiškėsi ateitininkuose. Stu
dentus technikus ateitininkus su
organizavo Į “Grandies” korpo
raciją, vadovavo moksleivių ir 
studentų at-kų sąjungoms. Šiai 
organizacijai nepalankaus reži-
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mo buvo kelis kartus areštuotas, 
tremtas ir kalintas. Neištikimy
bės tautai ir valstybei pretekstu 
neįsileistas į karo mokyklą.

Anų dienų idėjinį nerimą Ad. 
Damušis taip lygina su dabarti
niu jaunimo “dissent”:

“Mes tada kovojome už laisvą 
asmenybės ugdymą pagal savo 
sąžinę, pagal religinę tautinę pa
saulėžiūrą, o ne pagal valdančios 
autoritetinės partijos diktatą. A- 
nas mūsų “dissent" — nuomonių 
išsiskyrimas — buvo kitos prigim
ties negu dabartiniu laiku jauni
me besireiškiąs “dissent". Tada 
mes buvome glaudžioje sando
roje su savo tėvais, su šeimų 
tradicija. Mes kovojome prieš ap
linkos negeroves, kurios mūsų 
idealizmą ir polėkius tramdė. 
Kovojome prieš aplinką, kuri 
stengėsi visą gyvenimą išlaikyti 
nekūrybingos klikos rankose.

Dabartinis “dissent" siekia su
griauti bet kokią šeimos tradici
ją. Negerovės į jaunimo tarpą 
braunasi iš vienos pusės per ne
susipratimą, iš kitos — pagal už
kulisinių vadų planą."

Atsakydamas į klausimą, “kaip 
į neramų ateitininką atsinešė kai- 
riop palinkę Technikos fakulteto 
dėstytojai?” dr. A. Damušis at
skleidė porą detalių:

“Kai grįžau iš Varnių koncen
tracijos stovyklos, pasikvietė che
mijos katedros vedėjas prof. But
kevičius ir pranešė, kad jis norįs 
mane kviesti savo asistentu. Ta
da man atrodė neeilinis laimėji
mas. Kai švietimo ministeris 
man, kaip baustam trėmimu, nu
traukė vėl universiteto skirtą sti
pendiją, pasikvietė pas save uni
versiteto rektorius prof. Vincas 
Čepinskis ir paskyrė stipendiją 

iš profesorių fondo. Jis mane su 
simpatija vadindavo revoliucio
nieriumi. Bagindavo, atidavus 
dalį “revoliucijai", kiečiau įnykti 
į mokslą. Aš tiktai tiek įvykdžiau 
jo pageidavimą, kad vėliau į tė
viškę buvau tremiamas vasaros 
atostogų metu."

Ano meto režimo spren
dimų klaidingumą parodė vė
lesni įvykiai. Be karo mokyklos 
mokslo Adolfas Damušis tapo 
vienas iš pagrindinių 1941 metų 
sukilimo vadų, o ištikimybę tau
tai ir valstybei paliudijo rezicten- 
cinėje veikloje ir nacių kalėji
muose.

Rusams okupavus Lietuvą, ko
vą už laisvę A. Damušis iškėlė į 
pirmą asmeninės veiklos planą. 
Į organizuotą pogrindį jaunas 
universiteto docentas įsijungė 
1940 m. spalio mėnesį. Rezisten

Dr. A. Damušis šiuo metu yra Lietuvių Fronto Bičiulių vyr. tarybos pir
mininkas. Nuotraukos (žemai) dr. Damušis su LFB darbuotojais.

Dr. A. Damušis, chairman of the Board of Directors of the Friends of 
the Lithuanian Front, is seen (in pictures below) with some of the func
tionaries of the Friends of the Lithuanian Front.

ciniame pogrindyje ir 1941 metų 
sukilime Damušis buvo vienas iš 
pagrindinių jei ne karinės, tai 
logistinės strategijos vadų. Ir jei 
kur bet kada Damušis angažuo 
jasi, jis angažuojasi visais savo 
asmenybės aspektais. Tad ir po
grindinei rezistencijai besąlygi- 
nai jis skyrė savo aukštą profe
sinį pasiruošimą, autoritetą, tau
tinį idealizmą ir blaivų praktiš
kumą. Tai be galo brangios re
zistencijos vado kvalifikacijos.

Sukilimo planas buvo smulkiai 
išdirbtas ir, karui prasidėjus, pa
gal tą planą veikta. Tačiau ko
vos įkraštyje buvo susidurta su 
kai kuriomis nepramatytomis ap
linkybėmis, ir kai kur strategiją 
reikėjo keisti.
Sprendimus daug kur lėmė Da
mušis.

“Kai užeina įvykių srovė, daž-



Dr. A. Darnusis (trečias iš dešinės), LFB vyr. tarybos pirm., su kitais ta. 
Irybos nariais ir LFB veikėjais. Matyti: J. Brazaitis, P. Narutis, L. Pra
puolenis, V. Vaitiekūnas, dr. P. Kisielius, dr. V. Majauskas, J, Mikonis” 
dr. K. Ambrozaitis ir kt.

Dr. A. Darnusis (third from right) with other of the Board of Directors 
of the Friends of the Lithuanian Front.

nai belieka gaivališkai vadovau
tis ir veikti”, prisiminimuose kal
ba jubiliatas. Sukilėliai, palygi
nus su okupacinėmis pajėgomis, 
buvo negausūs ir silpnai ginkluo
ti. “Bet tuo metu mūsų jėga bu
vo ne ginklas, o ryžtingumas”. 
(“Į Laisvę”, 1954, nr. 3-40). Tie 
dr. Ad. Damušio žodžiai nėra pa
senę ir dabar.

Sukilėliai užėmė radijofoną, 
paskelbė Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą ir išvalė Kauną 
nuo priešo kariuomenės ir enka
vedistų. Vokiečių kariuomenė į 
Kauną Įžygiavo be šūvio.

Dr. Ad. Damušis. Į Laikinosios 
vyriausybės kabinetą buvo pa
kviestas pramonės ministeriu. 
Turėjo vykti Lietuvos atstatymas. 
Bet frontui nutolstant, vis labiau 
buvo juntama okupacinė letena. 
Rezistencija turėjo pasilikti. Po
grindžio veikloje likosi ir dr. A. 
Damušis.

Pradžioje dar vyko pasikalbė- 
hmai su oficialiais vokiečių pa
reigūnais. Juose dalyvaudavo ir 
Damušis. Jis pats pasakoja, kaip 
eidami su dr. Z. Ivinskiu Į vieną 
toki pasikalbėjimą, buvę apsi
sprendę “pasikalbėjime laikytis 
džentelmeniškai, bet kietai, aiš
kiai iškeldami mūsų pagrindini 
tikslą - Lietuvos nepriklausomy
bę, kurios reiškimąsi atvykę vo
kiečiai varžė”. Ir toks apsispren
dimas nebuvo kokia išimtis, pa
daryta tam vienam atvejui. Dr. 
Damušis visada toks, ar kalbėtų
si su priešais, ar su skirtingų nu
sistatymų žmonėmis, ar su savo 
draugais: principuose kietas, 
taktikoje nuosaikus, džentelme
nas. Tačiau tie pasikalbėjimai su 
vokiečiais buvo naudingi tik tiek, 
kad jie atskleidė tikruosius na
cių kėslus. Leiskime kalbėti dr. 
Adolfui Damušiui:

“Mums buvo dabar aišku, kad 
... iš to gestapinio židinio ėjo 
instrukcijos Laikinosios Vyriau
sybės darbui trukdyti ir aktyviai 
Lietuvos nepriklausomybei sabo
tuoti bei gundyti lietuvius klasta 
įtraukti i vokiečiu karo uždavi
nius.

Ši vertinga patirtis dar labiau 
sustiprino mūsų budrumą išlai
kyti kovos už laisvę dvasią nepa
žeistą naujojo okupanto klastos...

Tą pačią dieną sušauktame 
Aktyvistų Fronto štabo posėdyje 
nusprendėme, kad tie pasiūly
mai yra ryški nacių klasta, kurios 
pagalba jie nori garbingas lietu
vių rezistencines jėgas sukom
promituoti, todėl jau pats laikas 
viešąją Lietuvių Aktyvistų Fron
to veiklą sustabdyti ir pereiti i 
priešnacinės rezistencijos pogrin
dį” (“Į Laisvę”, 1955, nr. 7, 44).

Kai tie žodžiai buvo rašomi, 
dabartinės Lietuvos okupacijos 
h- dabartinio okupanto atžvilgiu 
visi buvome vieningos nuomo
nės,ir tie žodžiai negalėjo būti 
taikomi mūsų dienoms. Išvados, 
kurias rezistencijos vadai padarė 
1941, yra palikusios tiek pat ak
tualios ir šiuo met.u. Kiekvieno 
okupanto tikslai yra tie patys: 
sunaikinti okupuotos tautos pa
sipriešinimą, nežiūrint, ar tas pa
sipriešinimas reikštųsi aktyvia ar 
pasyvia forma, pačioje pavergto
je tautoje ar laisvuose užsieniuo
se. Kažkodėl dabar to nebenori
me žinoti?

Antinacinėje rezistencijoje dr. 
A. Damušis irgi tampa vienu iš 
pagrindinių vadų. Aktyviai daly
vauja vyriausios rezistencinių jė
gų vadovybės — Vliko organiza
vime, čia atstovauja Lietuvių 
Frontui ir 1943-44 m. eina Vliko 
vicepirmininko pareigas. Pogrin

dinė veikla nuveda jį Į vokiečių 
kalėjimus. Kaune ji tardė gesta
pininkai Rauch ir Heldke. Grasi
no galvą nusuksią ir gundė gra
žaus gyvenimo vilonėmis:

“Jie man pranešė, kad turimais 
daviniais turiu jausti, kad ant pe
čių aš galvos jau neturįs”. Bet.... 
“jie darysią viską, kad išlikčiau 
gyvas..... jeigu išduosiu 10-12 
Lietuvių Fronto vadovaujančių 
asmenų ir nurodysiu “Į Laisvę” 
redakcijos žmones... Ragino ne
vaidinti didvyrio, bet žiūrėti 
praktiškai, nes, jų žodžiais, ‘gy
venimas toks gražus ir viliojantis 
eis ir be tavęs ir tavo aukos nie
kas neprisimins”. Tada tikrai 
jaučiau, kad mano galva jau ne
beilgai bus ant pečiu, tad skubi- 
nausi naudotis ir nieko neišda
viau...” (Cituota iš “Darbininko”, 
1969.X.1),

Iš kalėjimo dr. A. Damušį ir 
kitus areštuotuosius Vliko narius 
išlaisvino amerikiečiai Bayreu- 
the, Vokietijoje. Damušis besvo
rė vos 48 kg., tiek buvo fiziškai 
suvargintas. Bet dvasia nepalū
žęs. Išėjęs i laisvę, Vokietijoje 
surado šeimą, apsigyveno Kemp- 
teno “išvietintų” stovykloje, bu
vo lietuvių gimnazijos direkto
rium; vadovavo Ateitininkų Fe
deracijos tremtyje atsikūrimui ir 
buvo išrinktas Ateitininkų Fede
racijos vyr. vadu.

Persikėlęs i JAV-bes dr. Ad. 
Damušis liko ištikimas pats sau. 
Kai arivistiniai nusiteikimai vie
ną kitą mūsiškių pastūmėjo Į ne 
visai idealistinę garbės ir pinigo 
medžioklę, dr. Ad. Damušis ra
miai koncentravosi Į technologi
jos mokslų pažangą ir reikšmin
gų lietuviškų uždavinių vykdy
mą. Profesinėje srityje jis atliko 
eilę mokslinių tyrimų ir užpaten
tavo per 20 išradimų JAV-se, Ka
nadoje, Anglijoje ir Prancūzijo
je. Profesinėje spaudoje paskelbė 
daugelį studijinių darbų, 1967 — 
viena stambiausių mokslinės lite

ratūros leidyklų išleido dr. Ad. 
Damušio redaguotą ir veik pusę 
prirašytą veikalą “Sealants”, ku
ris, “Aidų” recenzento D. Šato 
teigimu, “dr. A. Damušiui tikrai 
suteikia tos srities tarptautinio 
eksperto laipsnį” (“Aidai”, 1968, 
nr. 5.). Kitame kolektyviniame 
veikale “Treatise on Coatings” jis 
patalpino savo 80 puslapių stu
diją “Urethane Coatings”.

Visuomeniniam darbui, teisi
namasi, daug kam pritrūksta lai
ko. Laiko nepritrūko dr. Ad. Da
mušiui. Amerikoje jį matome va
dovaujančiuose postuose: Atei
tininkų Federacijoje — vyr. va
das ir Tarybos pirmininkas, Lie
tuvių Fronto Bičiuliuose — Vyr. 
Tarybos pirmininkas, Lietuvių 
Enciklopedijoje ~ cheminės tech
nologijos redaktorius, Amerikos 
Lietuvių R. Katalikų Federacijo
je — centro pirmininkas ir vice
pirmininkas, Lietuvių Katalikų 
Akademijoje — narys mokslinin
kas, spaudos bendradarbis, suva
žiavimų paskaitininkas ir 1.1.

Rūpestis, kas perims iš mūsų 
kartos kovos už Lietuvos laisvę 
naštą, pastūmėjo dr. Ad. Damušį 
į Dainavos jaunimo stovyklos or
ganizavimą.

Leiskime kalbėti pačiam jubi
liatui:

“Esame neeiliniuose sūkuriuo
se. Dažnai mes jaučiamės, kaip 
džiunglėse, kur jaunimas atakuo
jamas abejingumu laisvės kovai, 
viso ko beprasmiškumu, narko
tiniais chemikalais. Tokiose sąly
gose neužtenka užimti jaunimo 
laisvalaikius daina ir šokiu. Rei
kia sužadinti jaunime minties al
kį, ir jo mąstymui reikia duoti 
tinkamos medžiagos. Tai ir yra 
Dainavos darbo kryptis” (“Tech
nikos žodis”, 1968 m. sausio m.).

Su rimtais trukdymais susidū
rė Damušis ir stovyklą kurda
mas. Reikėjo didelio tikėjimo 
stovyklos prasmingumu toms 
kliūtims įveikti. Tą tikėjimą jis 
turėjo, ir Dainavos stovykla ta
po vienu iš pačių didžiųjų Ame
rikos lietuvių atsiekimų jaunimo 
reikalui.

Yra vadų, kurie vertina tik 
tuos darbus, kuriems jie patys 
vadovauja. Dr. Damušis vertino 
ir rėmė visus didžiuosius lietuvių 
užsimojimus, k. t., Lietuvių Ben
druomenės kūrimą, Rezoliuci
joms Remti Komiteto organizavi
mą ir veiklą, Lietuviu Fondą. 
Balfą ir 1.1. Pats Damušis nieka
da nesiveržia į vadus. Jis, dr. J. 
Girniaus žodžiais, priklauso kitai 
vadų kategorijai: “ne jis troško 
vadovauti, o kiti troško jį savo 
priešakyje turėti. Patvs žmonės 
ieškojo dr. A. Damušio vadovv- 
bės” (“Aidai”, 1968, nr. 6).

Vertinga visuomene, kuri dr. 
Adolfo Damušio tipo vadų ieško 
ir laiminga, kai tokių vadų gali 
rasti. Ir tai turėtu būti jubiliato 
dr. Adolfo Damušio džiaugsmas.
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Knygos ir autoriai

KŪRĖJO SIELOS BIOGRAFIJA
Vengras Georg Lukacs savo daug 

kartų peirspausdintoje knygoje “Die 
Theorie des Romans” sako, kad ro
mano turinys yra “sielos istorija, 
sielos, kuri ten apsinuogina, kad 
save pažintų, kuri ieško nuotykių, 
kad per juos save išbandytų ir, įro
džiusi savo tinkamumą, surastų sa
vo pačios esmę.” Alė Rūta naujau
siame savo romane, įvardytame 
“Prisikėlimu”, vaizduoja nepagydo
mai sergantį dailininką Zenoną, ku
ris atskleidžia savo sielos istoriją, 
perbėgdamas mintimis savo, kaip 
menininko, kaip žurnalisto ir diplo
mato, gyvenimą. Kiek plačiau iš
ryškinta jo gyvenime moters reikš
mė — moters paveikslas yra “nu
pieštas” diptiko forma: tai žmona 
Renata ir sesuo Filomena. Regime 
dar vieną romano personažą — na
mų draugą Valerijų, kurio tikroviš
kumu, atrodo, abejoja abu — ir 
pats dailininkas ir autorė. Visi šie 
asmenys matomi per pagrindinio 
personažo prizmę, labai idealizuoti, 
beveik be jokios dėmelės. Ideali
zuotas ir pats pagrindinis persona
žas — dailininkas Zenonas, kuris 
savo gyvenimą, darbus, sėkmes ir 
nesėkmes permąstydamas, vis ran
da argumentų pasiteisinti, kad išėjo 
taip, ne kitaip. Plati psichologi
nio motyvavimo bazė, dailininko tė
vai, jaunystė, sava ir svetima aplin
ka, įsipareigojimai tėvynei etc. — 
visa tai yra turtinga medžiaga per
sonažo augimui, brendimui ir susi
darymui; niekad dar mūsuose nebu
vo taip plačiai žvelgta į kūrėjo dai
lininko siela, užtat šį Alės Rūtos 
kūrinį galima drąsiai pavadinti 
“Kuenstlerroman”, kuris mūsų li
teratūroje yra didelė retenybė.

Rašytoja savo romaną sukūrė 
įdomų, su giliais išgyvenimais, su 
turtingu vidaus pasauliu; jos daili
ninkas kūrėjas yra mąstanti, ieškan
ti, svarstanti itr kurianti asmenybė, 
iš kurio lūpų liejasi gausi meno kū
rybos filosofija. Dailininko vidaus 
pasaulį rašytoja Alė Rūta čia mums 
atveria su giliu įsijautimu, su geru 
pažinimu kūrybinio vyksmo, su psi
chologiniu tikrumu, kad vietomis 
užmiršti skaitąs beletristo kūrinį — 
tiek visa “realiai dailininkiška”, lyg 
tai būtų intymus dailininko dieno
raštis. Čia ir yra vienas didžiųjų šio 
romano (ir kartu autotrės kaip rašy
tojos) pliusų, kurie nustelbia kitus 
veikalo, kaip romano, minusus.

Romane nėra intrigos, panašiai 
kaip paskutiniųjų laikų prancūzų 
vadinamo “roman nouveau”, kuris 
vaizduoja žmogų daiktų pasauly. 
Vyriausias veikėjas dailininkas Ze
nonas “apnuogina savo siela”, išsa
ko vidaus pasauli, iš naujo išgyvena 
savo įvykusias ir neįvykusias sva
jones. Jis tai atlieka daugiausia va
dinamuoju “dialogue interieur”, ku
rį taip sėkmingai vartojo James 
Joyce savo kūriny “Finnegans 
Wake”. Sakoma, jog intriga nebū
tina, kada autorius sugeba psicho
logiškai atskleisti personažo sielos 
pasauli su slapčiausiais jo labirin
tais. Alė Rūta su kaupu tai padarė 
ir sukūrė originalų menininko gy
venimo romaną.

Kiek sunkokai autorei duodasi 
sukurti pradžia, kol dailininkas gu
li ligos kankinamas vienoje vietoje, 
bet veikalas pagyvėja, kai ligonį 
ima kilnoti iš vietos į vietą — iš na
mų į ligoninę, iš ligoninės į namus, 
į kitą aukštą, kai liga sunkėja, ha
liucinacijos didėja ir tirštėja, noras 
gyventi ir kulrti stiprėja, o jėgos 
mažta ir silpsta, ryšys su gyvenimu 
ilr su žmonėmis nyksta.

Vienas prancūzų kritikas sako, 
kad “les images sont a la base de 
tous les styles”. Gausumas įvaizdžių 
ir šio romano stilių daro sodrų, 
vaizdingą, sukeliantį skaitytojui 
smalsumą ir estetinį pasigėrėjimą. 
Tai teigiamybė, kuria šis romanas 
išsiskiria ne tik iš autorės, bet ir ki
tų rašytojų veikalų.

Daugelis naujųjų mūsų romanų 
yra labai jau paplrasti, be gilesnių 
minčių; šis romanas skiriasi nuo jų 
tuo, kad jame gausu gyvenimo filo
sofijos. Citatų būtų galima pririnkti 
daugybė, bet pasitenkinkime nors 
viena: “Laivų puikuolių neleiski į 
kelionę. Tarp atėjimo ir išėjimo — 
tik akimirka. Nieko nėra tikra ir 
pastovu. Nuskini gėlę, palydi drau
gą, baigi mokyklą... Atsiskirt Auga 
kūdikis — jis atsiskiria. Raukšlėja- 
si tavo kūnas, dyla ląstelės, pa
vargsta kraujas ir širdis. Užsimer
kia saulė, nukrinta į naktį puikioji 
diena, liūtys nuplauna vasaros der
lių ir nukritusius lapus... Atsiskiria, 
atsisveikina. Susipažinai su įdomiu 
žmogumi, pamilai draugą, — sakyk 
sudiev, sudiev...”

J. Gobis, šiaip jau šį romaną la
bai gerai vertindamas (Tėviškės Ai
dai, nr. 45, 1968), užsipuola auto
rę už tai, kad ji leidžia vienam per
sonažui (dailininko seseriai) kalbėti 
su neapykanta prieš (rusus, ištrėmu- 
sius Sibiran jos ir Zenono tėvą. Ne
apykanta, kaip ir meilė, yra stiprus 
žmogaus jausmas, kurį vaizdavo vi
si didieji rašytojai. Nesvarbu, ar ta 
neapykanta nukreipta prieš asmenį 
ar prieš tautą. Svarbu, kad ji būtų 
psichologiškai pavaizduota. Alės 
Rūtos romanas nėra meilės trakta
tas, ilr nėra pagrindo reikalauti, kad 
jos sukurti personažai tik meile al
suotų, meilę skleistų (kaip daugeliu 
atveju pats dailininkas Zenonas), 
nes tada jie būtų nebe žmonės, bet 
angelai. Pagaliau ir rusų tauta nėra 
kokia “tabu”, kad jos žiaurumų 
nebūtų galima minėti, dėl tų žiauru
mų nebūtų galima ant jos pykti, už 
nusikaltimus jos neapkęsti.

Reziumuojant norisi pasakyti, 
kad šis Alės Rūtos romanas išsiski
ria iš glėbio kitų praėjusiais metais 
pasirodžiusių romanų - pasakojimų. 
Tai ne lengvas “Unterhaltungslite- 
ratur” pasiskaitymas; autorė pasi
rodė kaip subtili menininko sielos 
pavaizduotoja, taigi, pasakytume, ir 
pati gili menininkė kūrėja. Džiu
gu, kad autorė “išėjo iš kaimo”. Ši 
sritis atveria didelius plotus; čia yra 
dar visai neliestų dirvonų, kur rašy
tojas gali rasti sau puikios, niekeno 
nenaudotos medžiagos ir būti pio
nierium. Nekalbant jau apie tokių 
dailininkų “sielos biografijas” kaip 
Kiaulėnas, Čiurlionis, yra mūsų li
teratūroje ilr rašytojų, tinkančių 
būti personažais, o taip pat ir kitų 
kūrėjų, nes, kaip minėtas Lukacs 
sako, “romano forma iš esmės yra 
biografinė”.

J. Tininis

— Spalio 27 d. Melbourne sureng
tas Pauliaus Rūtenio vakaras, kurio 
programoje buvo deklamacijos, dai
lusis skaitymas, vaidybos ir dainos 
mozaika. “Mūsų pastogės” bendra
darbis, rašydamas apie P. Rūtenį, 
vadina jį “keliaujančiu vaidila”.

šiais metais atšventęs 25 metų 
sceninio darbo sukaktį, Rūtenis yra 
paskutiniu laiku gerai užsirekomen
davęs kaip solistas (australiečių 
Elizabethan Trust Opera Co.), kaip 
režisierius ir kaip aktorius daug 
padėjęs lietuviškiesiems mėgėjų te
atrams. šio vakaro programon buvo 
pasirinkta ištraukų iš Balio Sruo
gos, Juozo švaisto, Bernardo Braz
džionio, A Nykos Niliūno ir kt.

— Antano Rūko vaidinimas jau
niesiems “Keturi keliauninkai” iš
verstas į latvių kalbą ir išleistas 
latvių teatro draugijos. Knygos 
kaina $2.00.

Šį vaidinimą lietuviškai yra gerai 
pastatęs Clevelando liet, teatras, 
vadovaujamas P. Maželio.

— Latvių rašytojas Anšlavs Egli- 
tis, lietuvių bičiulis, neretai para
šąs lietuvių kultūros temomis lat
vių spaudoje, spalio 26 d. laikrašty
je “Laiks” išspausdino ilgoką raši
nį apie J. Gliaudos romaną angliš
kai “The Sonata of Icarus’”

Vys. Valančiaus “Palangos Juzė” 
plokštelėje

Mažosios Lietuvos Bičiulių D-jos 
Montrealios skyrius Krivūlė išleido 
ilgo grojimo plokštelę “Palangos 
Juzė”, ši apysaka buvo inscenizuo
ta A. Liobytės ir vaidinta Vilniaus 
radijofone. Juzės vaidmenį guviai 
atlieka K Saja, žinomas dramų ra
šytojas.

Tai jau antra folklorinio pobū
džio plokštelė, išleidžiama Krivū
lės. Pirmoji buvo “Lietuviškos ves- 
tuvėts” (tikriau sakant — kupiškė
nų vestuvės), išleista praėjusį pa
vasarį. Leidėjų iniciatyva ji įteikta 
keletai universitetų bibliotekų kaip 
folklorinis leidinys.

“Palangos Juzės” plokštelė išleis
ta dailiai; viršelis pieštas dail. O. 
šablauskienės; įvadą lietuviškai pa
rašė M. Jonynienė, angliškas teks
tas S. Makaitytės.

Plokštelė gaunama pas platinto
jus arba pas leidėją adresu: Krivū
lė, 5260, 10th Ave., Montreal 36, P. 
Q., Canada Kaina $5.55.

Dalia Jakienė, tiksliai perduodanti 
autorių nuotaikas. ,

Bronius Balčiūnas, lietuvių litera
tūros klasikų interpretatorius.

—'Ukrainiečių rašytojo Oles Hon- 
čaro naujausią romaną “Katedra” 
(Sober) sudegino Kieve komsomolo 
nariai. Jie atėjo į knygyną, surinko 
visus egzempliorius, nugabeno aikš
tėn ir sumetė į laužą. Mat toji kny
ga buvo aštriai kritikuota partijos 
konferencijoj dėl religinių ir tauti
nių motyvų.

O. Hončar yra 50 metų amžiaus, 
vienas žymiausių dabartinės Ukra
inos rašytojų Jis yra ne tik kom
partijos narys, bet ir rašytojų drau
gijos pirmininkas; apdovanotas Le
nino ir Ševčenkos premijomis; so
vietinės Ukrainos aukščiausios ta
rybos ir centrinio komiteto narys. 
Jis, drauge įsu kitais ukrainiečių 
rašytojais ir mokslininkais, gynė 
kaltinamus ukrainiečių intelektua
lus. (Iš “Tėviškės žiburių”).

Virginija Majauskienė taria — žo
dis kalba.
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Kai skaito ne autorius...
Naujas priėjimas prie literatūros

Praėjusiam gegužy Filadelfijojos 
lietuviai pamėgino nauju kampu 
pažvelgti mūsų literatūron. Bandy
mas davė labai gerus rezultatus, ir 
žiūrovai buvo nustebinti. Buvo įsi
tikinta, kad sis priėjimas yra pa
trauklus, — be klausytojo pastangų 
jam paliekamas malonus įspūdis ir 
gausa žinių. Retas kuris literatūlros 
vakaras pas mus buvo susilaukęs 
tiek klausytojų dėmesio, kaip šis.

Ta pati programa spalio mėn. 
26 d. buvo atlikta ir ja pasigrožėjo 
ir Hartfordo lietuvių dalis. Abiem 
atvejais, net be jokių išimčių, klau
sytojuose sužadintas dėmesys lite
ratūrai ir iššauktas nusistebėjimas, 
kad žodis gali taip pilnai patraukti 
dėmesį ir jį neatslūgusį išlaikyti iki 
pat pabaigos.

Šio žvilgsnio rėmus sudarė kon
densuotas istorinis mūsų liteiratūros 
piūvis, atstovaująs žymiuosius auto
rius nuo senųjų iki pat šios dienos. 
Tekstus klausytojams pateikė ra
miu, įtikinančiu, klasikiniu kultū
ringu stilium trys skaitytojai: Dalia 
Jakienė, Virginija Majauskienė ir 
Bronius Balčiūnas. Abiem atvejais 
talkininkavo Ona Pliuškonienė, ty
liu, kukliu darbu išaugusi į solistę, 
kuri artimoje ateityje mūsų kultū
riniam gyvenime dar turės progos 
plačiau pasireikšti.

Pirmuoju atveju (Filadelfijoje) 
programoje dar dalyvavo ir Daiva 
Puzinauskaitė. Nors dar visai jau
nutė, bet liaudies melodijai turinti 
įgimtą nuojautą, solistė klausytojus 
patraukė savo paprastumu ir šiltu
mu.

Pažymėtina programos techniki
nė pusė, į kurią pas mus dažnai 
nekreipiama dėmesio. Abu kartus 
įspūdžiui pagilinti daug padėjo 
vykusiai panaudoti šviesų efektai. 
Sceną dekoravo dail. P. Vaškys. 
Dailininko sudaryta aplinka ir švie
sų efektai jungėsi į vieną nuotaiką 
ir padėjo žodžiui išeiti į auditoriją 
iir pasiekti klausytojus. Viskas nau
ja, įdomu, patrauklu, dėl to ir klau
sytojas neliko abejingas. Ir pertei
kiamas žodis, gal ir ne kartą girdė
tas, naujoje, specialiai parengtoje 
aplinkoje išėjo atsinaujinęs gyves
nis ir įsakmesnis. Tai jau artėja prie

Solistė Ona Pliuškonienė, rūpestin
ga mūsų kompozitorių kūrinių stu- 
dijuotoja.

Daiva Puzinauskaitė dainuoja liaudies melodijas, sau pritardama gitara.

On pages 12 and 13 — scenes from an “evening of literature” program in 
Philadelphia.

žodžio inscenizavimo. Kai kūrinys 
skaito ne paties autoriaus, toks bū
das, atrodo, periausias žodžiui pa
siekti klausytojo ausis. )s.u.(

NAUJOS KNYGOS
Atsiųsta paminėti

Skulptoriaus P. Vaškio Litera
tūros vakarui paruošta scena.
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Vincas Jonikas, Lydėjau viešnią vėtroje. 
Eilių rinktinė. 174 psl. Autoriaus leidinys. 
1968 m- Spaudė Nida Press, London, W. 
11, Great Britain.

Apie knygą ir autorių žiūr. 9 ir 17 p.

Sister Mercedes, Color slides. Lithua 
nian Photo Library.

Viso aplanke yra 40 skaidrių- 4 pusla
piai teksto apie dailininkę ir paveikslų 
komentarai. Ant kiekv. skaidrės atspausta 
dail. pavardė ir kūrinio pavadinimas. 
Skaidrės sudėtos į plastikinius vokelius. 
Kana $12-00.

Tai naujas ir labai įdomus ir vertingas 
dailininkų darbų leidimo būdas. Reikia 
manyti, kad tuo paseks ir daugiau lietu
vių dailininkų.

Leidėjo adresas: Liet. Foto Archyvas, 
2345 West 56th St. Chicago, UI. 60636

♦¥**¥*¥¥¥4*4*¥****>¥¥4¥4
STASYS SULA c/o Shirley R. E.

Telef.: (213) 479-3615 (West L. A.)

Pirkite žemę Palmdale, 
kur didžiausias augimas tik prasi
deda, — tiesiog iš savininkų, akrais, 

ne sklypais!
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DAILININKAS ADOMAS VARNAS.

Dali. A. Varnas 1969 m. sausio 1 d, sulaukia 90 metų amžiaus. Foto Vytautas Maželis
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Ruduo Humbolto Parke, Chicago, Illinois Adomas Varnas
“Fall in Humbolt Park, Chicago, Hl.” by Adomas Varnas

Adomas Varnas

Msigr. Mykolas Krupavičius portrait, by Adomas Varnas.
Prel. Mykolo Krupavičiaus portretas. Adomas Varnas

ŠARMOTAS RYTMETIS.
“Misty Dawn’’ by Adomas Varnas.

Rašytojas Jonas Biliūnas.
Portrait of writer Jonas Biliūnas, by Adomas Varnas

Adomas Varnas —■ didžiulis mūsų dailės istorijos etapas. Jo meninė 
veikla siekia pačius pirmuosius mūsų dailininkų •— kartu su Petru Rim
ša, M. K. Čiurlioniu, A. Žmuidzinavičium, — žingsnius, Nuo 1908 metų, kada 
jis įstojo į Lietuvių Dailies Draugija ir dalyvavo II-joje LDD parodoje, jo 
talentas išsiskleidžia visu savo pločiu — jis dalyvauja parodose, tapo 
portretu® ir peizažus, pirmininkauja Lietuvių Meno Kūrėjų Draugijai, ne
atsisako ir kitos kultūrinės veiklos, — visur suspėja, visur kūrybingas ir 
kupinas dvasinės energijas, nors fiziškai nėra stiprus ir nuolat jį ištinka 
kokios negerovės. Jam teko bėgti nuo caro dar prieš pirmąjį pasaulinį 
karą, skaudi bėglio egzilo dalia jį, kaip ir daugelį mūsų menininkų, ištiko 
ir antrojo pas. karo metu, ir dabar jis turi gyventi ir kurti toli nuo tėvynės, 
kurios lobynui jis kūrė visą gyvenimą, atiduodamas visą savo talentą.

A. Varnas seniai yra užsipelnęs monografijos, ši brandaus amžiaus su
kaktis yra priminimas ir paskatinimas — nebeatidėliokime.

Adomas Varnas
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BENEDIKTO BABRAUSKO NETEKUS

PERSTA1GA

Gruodžio 13 d. staiga mirė ir 17 
dieną palaidotas Chicagoje šv. Ka
zimiero kapinėse Benediktas Bab- 
rauskas — mokytojas - pedagogas, 
literatas rašytojas kritikas ir žurna
listas, buvęs Lietuvių Rašytojų 
Draugijos pirmininkas, lietuvių vi
suomenės veikėjas, kultūrininkas.

Benys Babrauskas buvo gimęs 
1910 m. liepos 1 d. Padubysio vis. 
Akseliškėje. Gimnaziją lankė Šiau
liuose (su Stasiu Būdavu, Kostu 
Korsaku...); ją baigęs 1928 m., Įsto
jo i VD universiteto humanitarini 
fakultetą, kur studijavo lietuvių kal
bą, literatūrą ir pedagogiką. Baigęs 
mokytojavo Telšiuose, Mažeikiuose. 
N. Vilnioje ir Kauno mokytojų se
minarijoj.

Vedė universiteto studijų kolegę 
— poetę Gražiną Tulauskaitę.

Pasitraukęs (kartu su žmona) iš 
Lietuvos, kuri laiką sustojo Austri
joje, o po karo gyveno Ravensbur- 
ge (Vokietijoj), kur buvo lietuvių 
gimnazijos mokytojas ir inspekto
rius.

1949 m. atvyko i JAV-bes, gy
veno ir dirbo rytinėje pakrantėje, 
paskui persikėlė Į Chicagą, gavo 
lengvesnį darbą ir daugiau galėjo 
skirti laiko lietuviškajai lituanisti
kos mokyklai ir bendruomeninei 
veiklai bei spaudai. Gyveno Ciciero 
mieste. Buvo Čikagos Aukštesnės 
Lituanistinės Mokyklos vedėju ir 
mokytoju; kelias kadencijas Lietu
vių Rašytojų Draugijos pirmininkas 
ir kt. sambūrių aktyvus narys.

Pastaraisiais metais dirbo ameri
kiečių aukšt. mokykloj, dėstydamas 
rusų ir vokiečių kalbas bei litera
tūrą, stojęs universitetan ir per 
trumpą laiką Įsigijęs M. A. laipsni 
ir mokytojo teises.

Mirtis ištiko tuo metu, kai gyve
nimas pasidarė lengvesnis, kai visi 
pasirengiamieji darbai, rodos, buvo 
baigti ir tik reikėjo imti plunksną 
Į rankas ir dabar jau pilnu tempu 
atsidėti vien literatūrai.

Ben. Babrauskas nuo pat univer- 
siteo laikų buvo vienas spalvingiau
sių, įdomiausių, originaliausių lite
ratūrinių asmenybių, išaugusių po 
1930-tųjų metų, — Trečio Fronto, 
Granito, Linijos Pradalgių laiko
tarpyje ir po jų. Studijuodamas la
bai aktyviai dalyvavo humanitarinio 
fakulteto humanitarų draugijos ir 
literatų sekcijos veikloje. Kurį lai
ką buvo meno draugijos ‘ Šatrijos" 
narys. 1931 m. išleidęs rinkinį “Ei
lėraščių krautuvė” pasireiškė kaip 
gal vienintelis surrealizmo atstovas 
mūsų tuometinėje literatūroje. Vė
liau dalyvavo keliuose literatų sąjū
džiuose bei leidiniuose kartu su Al
binu Briedžiu, Juozapu Banaičiu, 
Stasiu Anglickiu, Bernardu Braz
džioniu..., būdamas vienu iš “spiri
tus movens”. Rašė straipsnius litera
tūros temomis, kritikas, recenzijas, 
polemikas. Pasišymėjo kontraversiš- 
kumu, šokiruojančiu ne tik senuo
sius, bet ir jo bendralaikius. Buvo 
labai originalus paskaitininkas, ku
riam nereikėjo savo kalbų pasira
šyti ir skaityti. Kalbėjo gyvu žodžiu. 

važinėdamas su kolegomis poetais 
ir beletristais į literatūros vakarus 
gimnazijose, universitete ir kt. Bu
vo didelis Vaižganto, Herbačiausko 
ir viso ko nekonvencialaus gerbėjas 
ir išpažinėjas.

Tokių žmonių maža, o jų labai 
reikia, ir jiem pasitraukus gyveni
mas darosi pilkesnis, niūresnis ir 
skurdesnis.

Taip atsitiko ir dabar.
Per staiga. Peranksti.

LD RED.

PERANKSTI

Ak, peranksti, Benediktai, iške
liavai ten, iš kur nebesugrįžtama! 
Net neatsisveikinęs nei su žmona, 
nei su draugais. Nusinešei į kapą 
gražiausius ir įdomiausius savo jau
nystės atsiminimus, kurių nespėjai 
užrašyti, neapskaičiavęs, kad taip 
anksti mus paliksi. Vienas kitas ta
vo draugas ragino juos rašyti, bet 
tu vis atidėliojai, kol tavo gyvenimo 
siūlas nutrūko. Iš tų atsiminimų at
einančios kartos būtų sužinojusios 
apie nuostabius laikus, kuriuos tu 
ir tavo draugai išgyveno studijuo
dami Vytauto Didžiojo Universite
te Kaune, kur tu buvai vienas iš 
gabiausių, veikliausių ir originaliau
sių studentų. Tu ypač mokėjai įdo
miai rašyti straipsnius studentų 
spaudoje ir originaliai kalbėti stu
dentų literatų ar kitokiuose susi
rinkimuose bei žymiųjų žmonių su
kakčių minėjimuose.

Man, rašančiam šiuos žodžius, 
prisimena kanauninko Juozo Tu
mo-Vaižganto laidotuvės, kuriose 
tu, Benediktai, pasakei tokią įdomią 
kalbą, kad apie ją tada visas Kau
nas kalbėjo. Kai kiti kalbėtojai, at
sisveikindami, sakė prakalbas savo 
atstojaujamų organizacijų vardu, 
tai tu išėjai kaip originalas — tu 
pasakei prakalbą velionies Tumo 
vardu, lyg patsai Tumas sakytų kal
bą savo laidotuvėse, pakilęs iš kars
to. Ir tai nebuvo piktžodžiavimas— 
tai tiko Tumo ir tavo stiliui. Niekas 
gražesnės kalbos negalėjo pasakyti. 
Tai buvo literatūriška, meniška, kū
rybiška. Tau žodis gimdavo bekal
bant, žodis originalus, nenuvalkio
tas, stilingas.

Mielas Benediktai, tu buvai tar
si vaikščiojanti enciklopedija. Tu 
tiek daug žinių buvai sukaupęs sa
vyje, kad jos, tau kalbant, nesulai
komai veržėsi pro lūpas kaip galin
ga srovė, nešanti klausytoją kartu. 
O kiek tu svetimų kalbų mokėjai! 
Ir ne bet kaip, o tobulai, kartais 
net geriau už tuos, kuriems ta ar 
kita kalba prigimtoji. Nekalbu jau 
apie savo gimtąją kalbą. Būdamas 
mokytoju tu jos apvaldymo reikala
vai ir iš mokinių Lietuvos mokyk
lose, kur tau teko dėstyti prieš Lie
tuvai prarandant laisvę.

Kas tave turėjo mokytoju, tas gal

BENEDIKTAS BABRAUSKAS 
(1954 metais, kai buvo Lietuvių Rašytojų Draugijos pirmininkas)

savo laiku kentėjo, bet užtat gyve
nime niekad neužmirš ir bus dė
kingas.

Benediktai, kai tave prisimenu, 
mano vaizduotėje iškyla ne sche
ma, ne paragrafai ir enciklopedijos, 
bet ir gyvas, draugiškas, šiltas, hu
morą mėgstąs žmogus. Vieną va
karą sutikau tave Palangoje beatos
togaujantį. Buvo popietis. Tu ėjai 
gatve su Gražina, kuri vėliau tapo 
tavo žmona. Aš prisijungiau prie 
jųdviejų, ir tu netrukus papasako
jai anekdotą, kuris vakar vakare 
laimėjęs pirmąją vietą draugų bū
relyje, kiekvienam iš eilės pasako
jant po linksmą istoriją.

Istorija buvo apie naujoką, bijan
tį kariuomenės ir mirties fronte. Ir 
baigėsi po daugelio ’’arba — arba” 
tokiuo “moralu’’: ..arba pateksi į 
dangų arba į pragarą. Jeigu į dan
gų, tai ko tu nori, tik džiaukis, o 
jeigu į pragarą, tai yra dar dvi iš
eitys: arba tu josi ant velnio arba 
velnias ant tavęs. Jei tu ant velnio, 
tai visai dar neblogai, bet jeigu vel
nias jos ant tavęs, tai, brolau, jįo- 
jokios išeities nebėra...

Mielas Benediktai, aš neabejoju, 
kad tu esi danguje. Pirmasis, kuris 
tave ten sutiko, buvo ne kas kitas, 
kaip Tumas-Vaižgantas. Jis paspau
dė ranką tau už prakalbą pasakA 
jo vardu Kauno katedros šventorn.- 
je ir nusivedė į rašytojų bei literatų 
būrį, jeigu ten ką nors reiškia mū
sų žemiškos sąvokos ir mūsų tikė
jimai bei spėliojimai. Bet jei tu gy
veni mūsų atminime, kodėl negalė
tum gyventi danguje, kuris yra gra
žiausias mūsų siekinių įsikūnijimas.

J. TININ1S
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Šiame numeryje:

Poetas Vincas Jonikas

— Vinco Joniko eilėraščių pinos, 
tas 9-tame puslapyje yra parinktas 
iš jo neseniai išleistos rinktinės 
“Lydėjau viešnią, vėtroje”.

Nuo 1947 metų V Jonikas yra iš
leidęs: Trys maži laiškeliai, Pake
leiviai, 1949, Brangmens, 1951 ir 
Sielvarto raudos, 1951.

Rinktinė sudaryta iš trijų pirmų
jų rinkinių ir iš nespausdintų pa
čių pirmųjų bandymų, kurie taisyti, 
lyginti. Knygelė palydėta poetiniu, 
stilingu paginos žodžiu, kur auto
rius sako, kad parinktais dalykais 
“norėta išreikšti mano poetinį tikė
jimų, sušvitus! laike, kur susitinka 
pasaka su tikrove”.

Autorius nesiangažuoja naujoviš
kumais, laikosi tradicinės mokyk
los ir rašo daugiausia įprastiniais 
ketureiliais. Temos: Gyvenimas tė
vynėje (laisvoje), tremtinio kelias 
ir išeivio pasaulis. Pradžioje skais
tus tėviškės paveikslas vėliau ap
temdomas vergijos; patriotinės 
nuotaikos ir asmeniniai pergyveni
mai daugeliui bus savi arba arti
mi. Paskutiniuose dalykuose auto
rius sielojasi dėl žmogaus negero- 
B‘ų ir dėl mūsų visų nelemties, be-

Skodamas šviesesnės gyvenimo 
prasmės.

Ne visur autorius pasiekia meni
nio išbaigtumo, bet trūkumus 
atperka nuoširdumas. Iš redakcijos 
parinktų dalykų matyti, kad poetas, 
ypač vėliau rašytuose eilėraščiuo
se, prieina gana originalaus; išsaky
mo būdo ir formos paįvairinimo.

Jo bandymai rašyti mažiesiems, 
spausti vaikų periodikoje, gerai 
įvaldant formų, rodo, kad jis galė
tų sudaryti gražų rinkinį mokykli
nio amžiaus skaitytojams, kurie la
bai stokoja gerų eilėraščių.

— Beletristikos puslapyje spaus
diname Antano Vaičiulaičio vertimų 
— ištraukų iš jo verstos knygos “šv. 
Antanas Paduvietis” (1951 m., išlei
do Tėvai Pranciškonai, Kennebunk 
Port, Maine).

Praėjusiame LD nr. skaitytojas 
rado žinutę, kad Vinco Krėvės var

do literatūros premija paskirta A. 
Vaičiulaičiui už jo legendų rinkinį: 
anksčiau jis yra laimėjęs premijų 
už literatūrinius kelionių aprašy
mus. A. Vaičiulaitis yra kritikos 
vertinamas kaip puikus stilistas, 
savo beletristikoje pasiekęs didelio 
meistriškumo. Jo kalbos turtingu
mas, jo pasakojimo stilistinis ori
ginalumas yra pasiekę klasikinių 
pavyzdžių lygio. Kaip lengvai, puoš
niai ir stilingai jis gali pasakoti 
bet kuria tema ir bet kuriuo atveju, 
rodo ir A. Vaičiulaičio vertimai.

A. Vaičiulaitis daugiausia yra 
vertęs iš prancūzų kalbos. 1932 m. 
išėjo Andre Maurois “Sielų svėri- 
kas”; 1934 m. — Jean de la Brete 
“Mano dėdė ir mano klebonas”; 
1936 m. — Francois Mauriac “Jė
zaus gyvenimas”; ir 1937 m. — O. 
V. Milašiaus “Miguel Manara”. (Mi
lašiaus eilėraščių vertimų yra pe
riodikoje spausdinęs). Nekalbant 
apie Milašiaus ir Mauriaco aukštos 
meninės vertės kūrinių vertimus, 
kurių vertimuose Vaičiulaitis pasie
kia adekvatinės vertės, reikia pa
žymėti, kad jis ir mažesnės ver
tės veikalus versdamas, jiems su
teikia tokio vaičiulaitinio stiliaus 
lengvumo ir grakštumo, kad skaity
damas negali atsigėrėti, ir skaitai 
užmiršęs, jog tai ne originalas. To 
ryškus pavyzdys — Nello Vian šv. 
Antano gyvenimo aprašymas, kurį 
Vaičiulaičio vertime skaitai lyg 
vienų kūrinį iš moderniškų vyskupo 
Valančiaus; šventųjų gyvenimų.

— “Naujienų” dienraštis rašo, 
jog iš patikimų šaltinių korespon
dentai Maskvoje patyrę, kad nese
niai trys rusai Leningrade buvo nu
teisti kalėjimo bausmėmis už sovie
tų režimui nepalankios literatūros 
platinimų ir laikymų. Tarp knygų, 
kurios buvo rastos pas kaltinamuo
sius, buvo jugoslavo M. Djilo “Nau
joji klasė” ir Barry Goldwater 
“Konservatoriaus sųžinė”.

Gruodžio gale Leningrado teis
mas nubaudęs už tų knygų skaity
mų chemikų Levų Kvacevskį, 30 
metų amžiaus, ketveriais metais 
kalėjimo, teisininkų Jurį Gendlerį, 
33 metų, trim metais ir Anatolijų 
Studentkovų, 33 metų inžinierių — 
vieneriais metais kalėjimo.

— Prof. dr. Antanas Ramūnas iš
ėjo su nauju stambiu veikalu anglų 
kalba “Development of the Whole 
Man through Physical Education.” 
(Veikalų išleido Ottawos universi
tetas). Tai ilgų ir gilių studijų vai
sius, kuris įneša daug naujo į fi
zinį auklėjimų, kaip vispusiško 
žmogaus formavimo vienų iš atbai
giamųjų priemonių.

— Okupuotoje Lietuvoje išėjo V. 
Zaborskaitės parašyta Maironio mo
nografija. Kritikai jų sutiko kaip 
originalų veikalų, plačiai atsklei
džiantį Maironio asmenį ir jo 
kūrybų. Marksistinis metodas labai 
trukdo autorei pasakyti tiesų žodį, 
poetas išeina vietomis įguldytas į 
Prokrustro lovų, bet daug yra gero 
ir teigiamo.

— V. Vanagas parašė ir išleido 
monografijų “Antanas Strazdas”. 
Panaudota daug dokumentinės me
džiagos, paimtos iš archyvų ir skel
biamos pirmų kartų.

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 premijų.

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 džiaugsmų ir liūdesį, 
praeinančias akimirkas ir išliekantį 
žmogiškosios būties turinį, gyveni
mo trapumų ir amžinybės ilgesį.

Išleido
LIETUVIŲ DIENOS

4364 Sunset Blvd., Hollywood, Cal.
90029

CRANE SAVINGS & 

LOAN ASS'N

B. R. PIETKIEWICH,

President

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

Atvykus j Kaliforniją, kviečiame J

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.

KAS TIK TURI GERĄ SKONĮ, 

VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
Furniture Center, Inc.

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

MARQUFTTE PARKE
^211-6219 So. Wester'' K • PRospect 8-5875

CHICAGO, ILLINOIS

’♦ £♦ «£* ♦J* ♦♦♦ ♦J* ••• «£• «£♦ •J* <g» «£» •J*

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 90
DIENŲ UŽ VISAS TAUPYMO

SĄKAITAS

TAIP

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

51/ O/ UŽ TERMINUOTUS 
/4/j INDĖLIUS

$7,500.00 ar daugiau

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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VEIDAI IR VAIZDAI

♦----------------------
Lietuvių Religinė šalpa, lietuviai 

vargonininkai, ir muzikai ir Kat. 
Moterų kultūros draugija gruodžio 
8 d. surengė jungtini koncertą, ku
riem dalyvavo 7 chorai, Rūtos an
samblis, Newarko žibuoklių seks
tetas, dvi mamytės ir dvi dukrytės 
ir solistas kun. Kęstutis Balčys.

Dirigavo pasikeisdami: A. Alek- 
sis, M. Cibas, M. Liuberskis ir A, 
Kačanauskas; akomponavo jaunas 
muzikas A Prižgintas.

Daugiau — žemai.

A joint concert held December 8 
was organized by the Lithuanian 
Religious Relief Fund and the 
Catholic Women’s Cultural Society.

Chorų vedėjai:
Joint choir leaders.

Iš kairės — V
Mykolas Liuberskis — Angelų 

Karalienės par. ;
Mykolas Cibas - Operetės choro;
Alg. Kačanauskas — Apreiškimo 

parap. ir Rūtos ansamblio;
Aleksandras J. Aleksis — šv.

Juozapo par Waterbury;
Vincas Mamaitis — Šv. Petro ir 

Povilo par. iš Elizabetho;
solistas kun. Kęstutis Balčys iš 

Amsterdamo, N. Y,

Elena Blandytė, įspūdingai atlikusi 
dainų ir prozos rečitalį Washingto
ne. — Programoje buvo: V. Tamu- 
laičio apysaka “Sugrįžimas”; St. 
Šimkaus ’’Pavasario dainelės’’, K. 
V. Banaičio ’’Toli mano motinėlė”, 
V. Klovos ’’Vai, audžiau, audžiau”, 
A. Vanagaičio (V. Jakubėno arr.) 
’’Dzūkų kraštas”, S. Gailevičiaus 
’’Klajūnui’’ (žodžiai Bern. Brazdžio
nio), B. Budriūno ’’Šauksmas” (žo
džiai Alės Rūtos) ir 3 K. V. Banai
čio harmonizuotos raudos: Siuntė 
anyta, Ugdė tėvelis, Ei, užu gojaus. 
Ši paskutinioji galėtų būti viso re
čitalio motto — gražiai E. Blandy- 
tės mezzosopranu atliktos liaudies 
motyvais sukurtos dainos klausyto
jus nukėlė ten toli toli, kur žemelė 
“prarijo tėvą ir motinėlę...’’

Miss E. Blandytė had a success
ful song recital in Washington. DC.

Jungtinis choras iš New Yorko, 
Maspetho, Waterburio, Kearny ir 
kt. par. chorų surengęs koncertą, 
sutraukė didelį būrį publikos pa
siklausyti lietuvių kompozitorių 
dainų ir giesmių, skirtų adventi
niam atsigaivjnimui. Tuo buvo pri
siminta Tylioji Bažnyčia Lietuvo
je.

Programoje buvo V. Kudirkos, A. 
Kačanausko, B, Markaičio, L. Stu- 

ko, St. Šimkaus, B. Budriūno, T, 
Brazįo, A. Aleksio, L. Budrecko, J, 
Bendoriaus, G. Šukio, VI. Jakubėno, 
J. Tallat-Kelpšos ir J. Stankūno 
dainų ir giesmių, šiame konglome- 
rat, tarp žymiųjų mūsų muzikų kū
rėjų, buvo ir menkesnių, kurių cho
rai dažnaj imąsis dėl to, kad jie 
lengviau išmokti ir atlikti. Tačiau, 
kaip ten bebūtų, chorvedžių nekri
tiškumas šiuo atžvilgįu yra nepa

teisinamas, nes tuo būdu jie atstu
mia publiką nuo koncertų lankymo 
ir nekelia muzikinės kultūros.

Jungtiniam chorui trūko ir susi- 
dainavimo. žinome, kiek vargo ir 
rūpesčių kaštuoja tokių programų 
sudarymas, užtat norėtųsi (kartu 
su publika, kuri irgi kartaįs “auko
jasi”) prašyti muzikus mažiau da
ryti nuolaidų, daugiau stengtis duo
ti muzikjnio meno. (V. J,),
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Iš Amerikos Lietuvių R. Katalikų 
Moterų s-gos 53-čio skyriaus 50 me
tų veiklos sukakties minėjimo.

Linden, N. J. skyrius susiorgani
zavo 1918 m. gruodžio 5 d. A. Liud- 
vinaitienes iniciatyva, šis kuklus 
moterų vienetas visą laiką stropiai 
darbavosi labdaros, tautinėje ir ka
talikiškoje srityse, rėmė Raudonąjį 
Kryžių Pranciškonų ir Kazimierie- 
čių seselių vienuolynus; po II pas. 
karo daug padėjo išblokštiems iš 
tėvynės, siųsdamos drabužių ir kt. 
siuntinius, prisidėjo prie pirmos 
šeštad mokyklos išlaikymo, aukojo 
Šiluvos koplyčiai, Pranciškonų Jau- 
mo centrui, Baltui ir kt. 1920-1940 
m laikotarpy surengė keliolika vai
dinimų; nuo 1950 m. turi savo cho
rą, vad. M. čižauskienės, nuo 1966, 
nare įstojus S. Čerienei-Mulks, vei
kia Moterų sekstetas.

Pjrmoje eilėje iš kairės: S. čerie- 
nė-Muliks, J. Bundonis, A. Leraitis, 
M. Jokubaitė (centro direktorė), 
IYgnė Liudvinaitienė, pirm. Stella 
■trazdienė, tin. sekr., A, Dovydaus- 
Kienė, protokolų rašt., Ona Tratulis.

Skyrius turį 40 narių.

The New Jersey section of the 
American Lithuanian R. Catholic 
Womens organization celebrating 
their 50th anniversary.

Lapkr. 17 d. vaišinguose p.p, Dau
gėlų namuose įvyko Clevelande gy
venančių politinių grupių centrų ir 
kitų grupių atstovų pasitarimas. 
Nuoširdžioje nuotaikoje, Vliko sei- 

mo išvakari proga, kalbėtasi Vlikui 
talkinimo, Jungtinių Finansų Ko
miteto bei apskritai finansiniais rei
kalais, vadinamo “bendradarbiavi
mo” ir kitais aktualiais klausimais.
Pasitarime dalyvavo penkių grupių 
atstovai ir PLB valdybos vicepirm. 
visuomeniniams reikalams dr. H. 
Brazaitis.

Nuotraukoje dalis pokalbio daly
vių — iš kairės (įsėdi) : Jonas F. 
Daugėla, Liet, valstiečių liaudinin
kų s-gos ck pirm., Jaunutis Nasvy- 
tis, Lietuvių Tautinės S-gos Cleve- 
lando sk. vald. pirm., Jonas Virba
lis, Lietuvos Atgimino sąjūdžio vyr. 
valdybos pirm., Juozas Mikonis, L. 
Fronto Bičiulių JAV ir Kanados cv 
pirm.; stovi: Pranas Razgaitis, L. 
Krikščionių demokratų s-gos ck vi
cepirm. ir šio pasitarimo vadovas, 
dr. H. Brazaitis, LFB cv narys VI. 
Gyvas, sol. Juzė Krištolaitytė-Dau- 
gėlienė, A. Gargasas, valstiečių 
liaudininkų atstovas, LKDS ck p i r- 
min. A. J. Kasulaitis, Kazys žiedo- 
nis, Vienybės sąjūdžio atstovas.

Foto J. F. Daugėla

The representatives of various 
Lithuanian political groups in Cle
veland, Ohio.

-AJk Jaunųjų kanklininkų grupė, 
koncertavusi Rytų ir Centro Euro
pos Pavergtų Tautų Moterų kalėdi
niame parengime gruodžio 7 d.

Iš kairės: E. Girnys, Audrė Stak- 
nytė, Audronė Bružinskaitė, Regina 
Leleivaitė, Ramunė Stonytė.

Foto L. Tamošaitis

■lllllHlllllllllllllllllllffl^

DARBININKAS
Lietuvių katalikų laikraštis, 

išeinąs du kartus savaitėje.

Duoda išsamias pasaulinių įvykių 
ir lietuvių visuomeninės veiklos 

apžvalgas.

Laikosi tvirto ir griežto 
nusistatymo kovoje už Lietuvos 

laisvę.

“Darbininko” administracijoje 
veikia Spaudos kioskas, kur gauna
mi naujausi lietuviški leidiniai — 
knygos, maldaknygės, lietuviški 
kryžiai, gintaro ir odos dirbiniai ir 

lietuviškos plokštelės.

Prenumerata metams $8.00.

Visais reikalais kreiptis
DARBININKO Administracija 

910 Willoughby Ave., Brooklyn, 
N. Y. 11221 • Telef. GL 2.2923

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIUIIIIIII^

Young “kanklių” players during 
concert in New York.

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

Plati Lietuvos gyvenimo kronika • Laisvojo pasaulio lietuvių 
informacija • Kultūrinis puslapis • Jaunimo aktualijos • 
Vaikų “žiburėliai” • Religinis gyvenimas • Sporto informacijos 
• Skaitytojų pasisakymai • Aktualūs straipsniai f Politiniai 
įvykiai ir t.t.

Redaguoja: k. dr. Pr. Gaidamavičius ir Vyt, Kastytis,
Leidžia: K. L. K. Kultūros Draugija “žiburiai”.

Prenumerata: metams $6.00, pusmečiui — $3.50. Naujiems skaityto
jams daroma nuolaida. Norintiems susipažinti siunčiama keletas numerių 
nemokamai.

Adresas:
Tėviškės žiburiai, 941 Dundas St., W., Toronto 3, Ont., Canada
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ŽMONES, DATOS 
IR DARBAI

LIETUVIŲ DIENOS

Gruodis 1968

GARBĖS PRENUMERATORIAI, 
įmokėję metinės prenumeratos 

už 1968 metus po $12.00:

.T. Bagdanavičius, Lemont, 111., 
.1. Dagys, Toronto, Canada, kun. J. 
C. Dakin, Chehalis, Wash., Mnsgr. 
A. Deksnys, E, St, Louis, Ill., S. 
Ilgūnas, Rochester, NY, Kun. M. 
Kirkilas, Chicago, Ill. A. Kruklys, 
Chicago, Ill., A. L. Lapinskas, Chi
cago, Ill., A, Matulionis, Platts
burgh, NY, Kun. dr. P. Ragažinskas, 
Pecos, Tx., L Sadauskas, Thorton, 
Til., Ad. Varnas, Chicago, Ill., J. Vi- 
tenas, Washington, DC.

LD žurnalui paremti aukojo:
$11.00 — Kun. V. Pavalkis, Milpi

tas, Calif.
$10.00— J. Savickas, Chicago, Ill.
Po $5.00 — J. činga, W. Los An

geles, Calif., J. Demereckas, Los 
Angeles, Calif., Dr. C. Jasutytė, 
Fresno, Calif., A. D. Kaulakis, Mia
mi, Fla., A. Ratikeliis, San Francisco, 
Calif.

Po $3.00 — L. Antanėlis, Omaha, 
Nebr., J. Vaineikis, Chicago, Ill.

Po $2.00 — M. Aukštaitė, Toron
to, Canada, H. Gavorskas, Maracay, 
Venezuela, J. Jusys, Worcester, 
Mass., R. Novak, Bronx, NY, M. 
Rėklaitis, Chicago, Ill., P. Sliteris, 
Waukegan, III., A. Stakėnas, Chi
cago, Ill., A. Stapulionis, Dorches
ter, Mass., O. Strimaitis, Elizabeth, 
NJ, A. J. Weisbecker, Melbourne 
Beach, Fla.

Po $1.00 — V. Malinauskas, San- 
Ta Barbara, Calif., M. Šmulkštys, 
Evanston, Ill., J. Naujokaitis.

Administracija visiems nuošir
džiai dėkoja.

— Lietuvos gen. konsulas Toron
te dr. Jonas žmuidzinas su žmona 
dailininke Halina Jone žmuidzinie- 
ne Kalėdų šventes praleido savo 
sūnaus (šeimoje Los Angelėse. Gen. 
konsulas aplankė savo tarnybos ko
legą. dr. J. Bielski, iš seniau pažįs
tamą Vokietijos gen. konsulą, dr. 
P. V. Raulinaitį, dr J. Jurkūną, 
kompozitorių Br. Budriūną ir Lietu
vių Dienų redakciją. Be to, J. ir H. 
žmuidzinai susipažino su dail. Jono 
Rimšos kūryba jo studijoje ir pas 
J. ir O. Andrius.

J. žmuidzinas, dviejų beletristi
nių knygų autorius, šiuo metu yra 
atidavęs Nidos leidyklai trečiąjį 
apysakų rinkinį.

OIBIIITOIM

ANTANAS F. SK1RIUS

REAL ESTATE — TAX SERVICE 
INSURANCE

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

Telefonuokite NO 4-2919

arba apsilankykite įstaigoje
4366 Sunset Blvd., Los Angeles, 

California 90029.

imiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw

t 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 fondą 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, kurią lietuvis skiria 
lietuvybei ir Lietuvai dabar.

— LD leidyklą aplankė p. Gra
žina Sirutienė iš Chicagos, lydima 
savo sesers p. Graužinienės, kuri 
gyvena Los Angelėse. Ta proga 
vienia paliko “Lietuvių Dienoms’’ 
$5 auką.

— Los Angeles Dramos sambūris, 
kurio pirm, yra inž. V Tamošaitis, 
dalyvavo JAV LB Kultūros Fondo 
suorganizuotame Dramos Festivaly
je, suvaidino A Kairio tragedijetę 
“šviesa, kuri užsidegė” ir laimėjo 
dvi dovanas: už geriausią pastaty
mą (rež. D. Mackialienė) ir už de
koracijas (dail. A. žaliūnas),

Losi Angelėse šis veikalas stato
mas 1969 m sausio 11 d.

Daugiau apie festivalį, jame da
lyvavusias grupes, statytus veika
lus, paskirtas dovanas ir geriausius 
vaidintojus — kitame LD nr.

— Studijų savaitgalis, rengiamas 
Los Angeles L. Fronto Bičiulių, 
vyksta 1939 m. sausio 25.26 dieno
mis Statler Hilton viešbutyje. Pra
nešimuose ir diskusijose bus apta
riami laisvojo lietuvio misijos klau
simai ir jėgų bei priemonių mobili
zavimas kovai už Lietuvos laisvę. 
Dalyvauja dr. A Klimas (iš Roches- 
terio), S. Žymantas, L. Valiukas, dr. 
J žmuidzinas ir kt. Banketo metu 
Rezoliucijoms Remti Komitetas pa
gerbs L A. burmistrą S. Yorty. Yra 
numatyta jo kalba.

— Laisvojo pasaulio latvių orga
nizacijų federacija, įvertindama 
Lietuvos garbės kons. adv. A. O. 
Shallnos, Bostone, jo ilgametę veik
lą, Latvijos nepriklausomybės 50 
metų sukakties proga apdovanojo 
sidabriniu “Latvia pro merito” me
daliu, kuris įteiktas lapkričio 17 d 
Latvijos sukakties iškilmėse.

BRUNO'S BAKERY
Bread, Pies, Pastries Always Fresh

Br. Macianskis, Owner

3339 S. Lituanica Ave., Chicago, Ill.
Phone CL 4-6376
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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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Akademinio lygio lituanistų paren
gimo kursai Fordhamo universitete

Jau vienuolikti metai organizuo
jami lituanistikos kursai Fordhamo 
universitete. Jų tikslas — pagelbėti 
jaunimui pramokti lietuvių kalbos 
ir supažindinti jį su mūsų tautos is
torija bei kultūra. Organizatoriams 
rūpi ir kitas nemažiau svarbus klau
simas — paruošti akademinio lygio 
lituanistų, šiandien mes dar turime 
keletą lituanistų akademikų, pa
ruoštų Nepriklausomoje Lietuvo
je. Kas juos pavaduos? šis klausi
mas buvo svarstytas lituanistų tar
pe su kai kuriais PLB valdybos 
nariais ir su ALB švietimo valdybos 
pirmininku J. Kavaliūnu. Prieita 
išvados organizuoti aukštesniuosius 
(graduate) kursus. Todėl Fordha
mo universitete 1969 m. vasaros 
semestre, šalia nuolatinių (under
graduate) kursų, bus ir du aukš
tesnieji (graduate) kursai.

ALB švietimo pirm. J. Kavaliū
nas, pritardamas programai, paža
dėjo paskirti studijuojantiems aukš
tesniuosiuose kursuose dvi pilnas 
stipendijas, *) į kurias įskaitomas 
universiteto mokestis ir pragyveni
mas vasaros semestre ($4.40). Sti- 
pendijatai turi užsirašyti į abu 
aukštesniuosius kursus.

Dabartinis organizatorių rūpestis 
— parinkti tinkamus kandidatus. 
Kandidatai stipendijoms turi būti 
lietuviai studentai arba kolegijos 
ketvirto kurso (senins) studentai.

Kandidatams parinkti sudaryta 
komisija, kurios nariai parinkti iš 
įvairių vietų, kad studentams būtų 
lengviau pasiekti kurį nors narį ir 
su juo pasitarti.

Į komisiją pakviesti:
Prof. Antanas Salys, Philadel

phia, Pa.;
Prof. Antanas Klimas, Rochester, 

N Y.;
Dr. Petras Jonikas, Chicago, Ill.;
Lektorius Juozas Tininis, Holly

wood, Calif.;
PLB valdybos vicepirm. Stasys 

Barzdukas, Cleveland, Ohio;
ALB švietimo valdybos pirm. Jo

nas Kavaliūnas, Beverly Shores, 
Ind.;

Prof. Vladas Jaskevičius, S.J., 
New York, N Y.;

Prof. Antanas Vasys, New York.
Studentas kandidatas stipendijai 

turi pristatyti vienam minėtos ko

Ran Aaa
1727 No. Western Ave.

Hollywood, Calif. 90027

Telef. HO 4-4154

Savininkai:

Ignas ir Viktorija Gurčinai

misijos nariui savo pažymėjimą 
(transcript), dviejų profesorių re^ 
komendacijas ir vietinės Lietuvi™ 
Bendruomenės arba žinomo lietu" 
vių veikėjo^ rekomendaciją bei už
pildyti Fordhamo Lit. kursų anke
tą. Kandidatas prie visų dokumen
tų turi pridėti $25 čekį Fordham 
University, Lithuanian Program 
vardu. (Tie pinigai bus jam grąžin
ti, mokslui prasidėjus. Jeigu stu
dentas, kuriam būtų paskirta sti
pendija, atsisakytų vykti studijuoti, 
tie $25 negrąžinami).

Komisijos narys, patikrinęs visus 
dokumentus ir pasikalbėjęs su kan
didatu, persiunčia į Fordhamą visą 
jo bylą su savo rezoliucija. Galuti
niam sprendimui padaryti vietoje 
sudarytas komitetas, į kurį įeina:

Profesoriai VI. Jaskevičius, S J, 
A. Salys ir A. Vasys, lektorius V. 
čižiūnas ir LB atstovas.

Komisijos nariams visi doku
mentai turi būti įteikti iki balan
džio 1 d.

Vasaros semestras prasideda bir
želio 16 d. ir baigiasi rugp. 9 d.

Studentai, norintieji gyventi ben
drabutyje, turi iš anksto kreiptis į 
Fordhamo un-to administraciją.

Skelbimai lituanistinių kursų rei
kalu spausdinami anglų ir lietuvių 
kalbomis ir bus išsiuntinėti į lietu
vių kolonijas ir universitetus. Kur
sai skelbiami ir bendrame un-to 
kataloge.

Jei studentui susidarytų didel^h 
kelionės išlaidos, patartina kreiptJF 
į vietos Lietuvių Bendruomenės 
skyrių arba į kokią nors organiza
ciją paramos. Jei kelionės išlaidos 
sudarytų nenugalimą kliūtį, kursti 
organizatoriai bandytų padėti.

(šios mintys paimtos iš prof. A. 
Vasio rašto komisijos nariams.).

* ALB švietimo valdybos stipen
dijos dydis $758; iš tos sumos uni
versitetui už mokslą (už du kursus, 
3 kreditus) $318; studentui pragy
venti lieka $440.

Renku Nepriklausomos Lietuvos 
popierinius pinigus (banknotus); 
mokėsiu geras kainas.

Siūlyti:
K. Vabalaitis, 
4839 W. 14th Street 
Cicero, Illinois 60650
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SANTA ANNA, Lithuanian Folk 
Art (Woodcarwing).
. .See next page: “The Lithuanians 
and their Personal Names”.

šventoji Ona. Lietuvių liaudies 
meno raižinys, žiūr. straipsni se. 
kančiame puslapyje apie lietuviškus 
vardus. The

Cornerstone of Human Rights
This year ushers in the 50th anniversary of 

the proclamation of independence of Estonia, 
Latvia, and Lithuania. In an age that has wit
nessed scores of lofty pronunciamentos on the 
right to self-determination for all nations, these 
three Baltic States remain under Soviet domi
nation.

During the past twenty-eight years of Soviet 
overlordship there have been periods of mass 
deportations, breaking up families, and even 
outright genocide. In an attempt to “intergrate” 
the Balts, the Soviets have initiated vigorous 
Russification drive — designed to thwart Baltic 
nationalism and eradicate the memory of the 
rich national heritage of Estonia, Latvia, and 
Lithuania. A frontal assault on age-long religious 
beliefs continues unabated. Churches are being 
turned into museums of atheism. In some in
stances, parents are prosecuted for “corrupting” 
their children with religious notions, and the 
children are taken away from them and placed 
in the custody of state institutions. The number 
of titles and copies of literary works written 

in Estonian, Latvian or Lithuanian is rigidly 
controlled, while the market is flooded with 
printed propaganda material in Russian.

Local administration, especially on top Party 
and government levels, is composed in the main 
part of Moscow’s proconsuls— some of whom 
are not even Balts.

Fifty years ago, when proclaimed their inde
pendence, the Baltic States had high hopes of 
embarking upon a road toward a new destiny. 
These hopes were shattered by Soviet neocolo
nialism. The national quest for a form of gov
ernment that would allow all citizens to enjoy 
personal freedom and live in dignity came to an 
abrupt end with Soviet occupation in 1940. Yet 
the spirit of man cannot be shackled forever. 
Self-determination — the cornerstone of human 
rights — is too much of a dynamic force to be 
consigned to oblivion in perpetuity, even in the 
make-believe Communist world of half-truths, 
distortions, and regimented existence. ( Aeon 
News. No. 124. 1968).
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THE LITHUANIANS AND THEIR 
PERSONAL NAMES

By Simon J. V. Narus

/ Continued from the November issue

Afonsas is next, sandwiched between the national 
names Algirdas and Algimantas. Jurgis (Gecrge) fol
lows, in honor of the former Lithuanian farmers’ 
patron saint. The present socialist government has 
done away with all venerated titles.

Vladas abbreviation of Vladislovas, and Albinas are 
next in line, followed by the national name Kestutis 
in memory of the heroic father of Vytautas.

Eduardas and Aleksas, shortened fcirm of Alek
sandras, top off the list of the twenty most used 
names.

Lithuanian feminine first names, like the masculine 
names, originate mainly from two sources: Biblical- 
Christian and traditional national. The number of 
girls’ names is slightly greater than that of boys’ 
names and contemporary usage is much more widely 
dispersed. The number of pulre Lithuanian feminine 
given names totals not less than 526.

Ona (Anna) is the most popular girls’ name. It is 
also the name of St. Anna’s Church in Vilnius, which 
has been considered as the Hallmark of geographical 
Lithuania.

The diminutive Anna's Chrurch of graceful Gothic 
design so impressed Napoleon Bonaparte when he 
first passed through Vilnius during his Russian Cam
paign that he planned to move this extraordinary 
beautiful church to Paris.

St. Teresa’s Church is the another church with a 
feminine name in Vilnius. St. Peter’s and Paul’s, St. 
Raphael’s and The Holy Spirit’s are the three other 
surviving churches in Vilnius. The Soviet Government 
shut the doors to religious worship in 34 of the 
city’s former houses of prayer. The Cathedral of Vil
nius is now an Art Gallery, St. Casimir’s was con
verted to a museum of Atheism.

The name Marija (Mary), like the biological order 
in the life of the namesake, comes after Anna.

The third most popular girl’s name is the Lithua
nian national name Aldona. Besides linking the pre
sent to the ancient past, the name Aldona identifies 
a crossroad in Lithuanian-Polish history. The mar
riage of Princess Aldona (1310-1339), daughter of 
Gediminas to Prince Casimir of Poland in 1325 
brought about the first military alliance of Lithuania 
and Poland. On the occasion of the royal marriage, 
Gediminas Breed all the Poles that he held in cap
tivity.

Fourth place in line is taken by Elena (Helen), a 
name of Greek origin meaning torch or light. Helen 
has stood the test of time like a diamond. She glitters 
through the centuries like the beauty of the Iliad, 
Helen of Troy.

Running neck and neck for fifth place are the 
names Janina, Bronė and Irena. Janina, (or Jonė) 
feminine of John (Jane), coincidentally is spelled 
exactly like the English valiant of Jane. Bronė is an 
abbreviation of Ekonislava, a Slavic name. Irena is of 
Greek origin and means peace.

In the next cluster are the names Jadvyga, and 
Emilija, and Birutė. Jadvyga (Hedwig) is a German 
name meaning battle. Emilija is Teutonic. Birutė is 
a Lithuanian classical name. (Birutė was wife of 
Kęstutis and mother of Vytautas).

Kestutis and Birute. A painting by J. Juodis
Kęstutis ir Birutė. J. Juodžio ,pav.

Coming in tenth is the Lithuanian name Danutė. 
Following on the heels of Danutė is Stasė, feminine 
of Stasys (Stanislovas).

Vanda comes to the Lithuanians from Teutonic. 
Vanda, or the wanderer, matches the popularity of 
Stasė.

Luck, fate, fortune, and destiny play an important 
role in Lithuanian folktales and stories. No less in 
tradition is the fourteenth ranking name — Laima, 
honoring the Lithuanian mythological goddess of 
fate Julija, tagging along with Laima, comes to the 
Lithuanians from Latin.

Anelė, a diminutive of Anna, grace, comes from 
Hebrew.

Giedrė follows, a Lithuanian national name equi
valent to Latin Clara, clear.

Genovaitė, the Lithuanian form of the English 
Guinevere, the white or fair one, and the French 
Genevieve is next.

After Genovaitė (Genė, the shortened form), is 
Adelė, a German name (Adela) denoting “of noble 
rank”.

Suimame for some ethnic and social groups did not 
come into bloom til quite recently. Jew's, for example, 
reluctantly took on family names from 1785 through 
1845 depending on where and what the law was laid 
down on them to do so. Poorer classes in Wales 
didn’t have a family name before the twentieth cen
tury. The roots of surnames, however, go deep into 
antiquity. The Chinese are perhaps the first to adorn 
themselves with a family name (Chinese surnames 
came into floweir some 5,000 years ago.).

The Etruscans settling in Italy pioneered family 
name usage in the western hemisphere as a status 
symbol and badge of rank to set themslves apart from 
native Italians.

Lithuanians like other Indo-Europeans, not in
cluding the people of Italy, conformed to a style in 
surname usage which arose out of a common Indo-

THE PACE OF RUSSIFI
CATION IN LITHUANIA

No serious student of Eastern 
Europe denies that Russification in 
Lithuania, Latvia and Estonia is a 
fact. It is also obvious that Rusifi- 
cation - colonization of the Baltic 
countries by Russians and other 
Soviet citizens, imposition of Rus
sian and Communist cultural val
ues, distortion of the Baltic histo
ries and literatures, etc. — repre
sents a danger to the national in
dividualities of the Baltic peoples. 
Opinions vary, however, about the 
pace of the Russification campaign, 
especially since not all statistics are 
available and since some data lend 
themselves to different interpreta
tions.

One of the new studies on Rus
sification in Lithuania in the past 
decade detects a stabilization trend 
and concludes that, as a result, thi^k 
danger of a loss of national idenWr 
tity in Lithuania is not at a critical 
stage. These are the conclusions by 
Dr. M. Maciuika, Associate Pro
fessor at the University of Connec
ticut, in “The Process of Russifica
tion in Lithuania since 1959: A 
Quantative Analysis of Results” 
(published in a German-language 
version in A c t a B a 11 i c a, In- 
stitut Balticum, Haus der Begeg- 
nung, 624 Koenigstein im Taunus, 
West Germany and in Lithuanian- 
language magazine, 1968).

The author bases his conclusions 
primarily on the available quantita
tive data. Thus, he points out that 
the influx of non-Lithuanian specia
lists into Lithuania during 1957- 
1964 has settled down to a stable 
level. According to him, one may 
even speak of a certain “ethnic 
purfication” of the elite of special
ists since the number of specialists 
of Lithuanian nationality with 
higher or middle special education 
is increasing more rapidly than that 
of immigrating foreigners.

It is impossible to predict, Dr. 
Maciuika continues, how long this 
“purification” process will continue. 
Later statistical data indicate that 
the trend has not yet been stopped 
or reversed. In 1966, for instancy 
Lithuania was listed as the orig^h 
of 90% of individuals active in tl^r 
“intellectual areas” in Lithuania, 
and 80% of them were of Lithua
nian nationality.

Influx of non-Lithuanians from 
other “republics” of the Soviet U- 
nion has been stimulated by the 
rapid rise of heavy industry of 
Lithuania. However, Dr. Maciuika 
asserts that this industrialization 
process has not markedly increased 
the relative numbers of foreign 
workers into Lithuania. The reason 
for this is the availability of re
serves of local manpower.

The relative weight of Russians 
in political and administrative 
leadership has not increased during 
the past ten years. (? Ed.) The 
number of Slavic (mostly Rus
sians) names in the Central Com
mittee of the Lithuanian Commu
nist Party constitued 25% of the

Continued on page 24
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European epoch. Lithuanians up until the end of the 
fourteenth century gave names which were customary 
of only Indo-Euiropeans.

The earliest Lithuanian family names were derived 
from first names. Place names also played an im
portant role in family name selection. Two-thirds of 
the 25,000 place names in Lithuania are in the 
possessive case of a family name.

Before surnames became fashionable in the four
teenth century first names were broadened by in
cluding a relationship to a fatheir or brother. Ex
amples: Audris son of Narušis, Narūnas brother of 
Narvydas.

During the traditional period of tying in a name 
with a relative, boyars were also taking a Christian 
name in baptism. This resultde in dual first names, 
a Christian name and a Lithuanian traditional name, 
like: Jonas and Lizleika; Petras and Krivis.

Before penetrating deeper into Lithuanian sur
names, it should be made clear that Lithuanian, un
like other Indo-European languages or English, has 
no neuter nouns. All Lithuanian names, except of 
course those in the United States from which the in
flection has been dropped, are expressed in either 
jfce masculine or feminine gender.
Jin Lithuanian, suffixes are added to a base name 
to make it masculine or feminine, single or married, 
plural or possessive. To make a form of the family 
name masculine one, the following suffixes are added 
to the root: —a, —ė, —as, —is, —ys, and —us.

To denote a mirried woman the suffix —ienė is 
added to the base family name. In cases of masculine 
disyllabic masculine names, like Butkus, the suffix 
—uvienė is added.

The application of a suffix to the base family name 
for girls and unmarried women is a bit tricky. The 
choice is dictated by the masculine suffix. If the mas
culine suffix on a family name ends in —a or —as it 
is replaced with —aite; if it is —ė, —is, or —ys it is 
replaced —ytė; if it is —us it is replaced with —utė or 
iūtė.

To make a family name plural —ai or —iai is 
added to the base family name.

Examples:

Male Female Married Female Unm. Plural
Daukantas Daukantienė Daukantaitė Daukantai
Kalanta Kalantienė Kalantaitė Kalantai
Bložė Bložienė Bložytė Bložiai
Genys Genienė Genytė Geniai
Milkus Milkuvienė Milkutė Milkai
Narušis Narušienė Narušytė Narušiai
Urnėžius Urnėžienė Urnėžiūtė Urnėžiai

Documents and historical records made in the first 
Bcade of the fifteenth century reveal the use of sūr

ines by Lithuanian boyars. This suggests that for
mation of family names by boyars can be tied in with 
the rapid expansion of Christianity in Lithuania during 
the years Torn 1383 (Vytautas’ baptism) through 
1415 Christianity officially came to Lithuania in 1251. 
At first surnames were taken by the boyars, the edu
cated and wealthy. Tn the following 300 years, the 
practice caught up with everyone, serfs and boors, as 
well as squires, literate as well as illiterate.

Without repeating, some 55,000 surnames are used 
to identify Lithuanian families. When compared with 
some fifty common names like Smith, Jones, and 
Davis that cover more than 15.000.000 people in 
the United States the Lithuanian lexicon is remark
ably more extensive.

The boyars were the first Lithuanians to identity 
with a family name. Any study, therefore, would be 
incomplete if an examination of their names wasn't 
included.

The following list of surname is irom Armorial 
General" by J. B. Rietstrap. The text is in French. 
The names are of people allied by blood and feudal 

ties who had been granted the legal iright to a coat 
of arms. Generally, arms and family insignias, are as
sociated with a class that held land by force. These 
people were boyars (bajorai), knights or noblemen, 
who had estates in the Grand Duchy of Lithuania. 
Some, as noted after their names, also held land else
where. The list isn’t by any means a complete roster 
of Lithuanian aristocrats. Many family names that 
beair the stamp of nobility and betray an aristocratic 
heredity are not included. Also missing are the names 
of dissented boyars who fled to the embryo Russian 
state. Principality of Muscovy, in the fifteenth cen
tury because they preferred the Eastern Orthodox 
Church, or they found Jogaila’s decision to bind Lith
uania to Poland forver and to subject Lithuanians 
religiously to the Polish prelates of Ciracow and 
Gniezno unpalatable, or because they simply lisliked 
5oles.

(To be continued)

Subscribe to

Lithuanian Days
magazine!

You will find it interesting and informative!
LITHUANIAN DAYS magazine

is the only Lithuanian illustrated magazine in the 
world. All captions in English and Lithuanian. Each 
issue gives many stimulating articles in English 
about Lithuanian affairs and Lithuanian activities 
all over the world.

LITHUANIAN DAYS magazine
depicts Lithuanian activities from all corners of the 
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70 large illustrations of Lithuanian life in the U. S., 
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Lithuanian personalities in the U. S. and other coun
tries; Lithuania's fight for freedom; Lithuanian 
literature, art and music.

LITHUANIAN DAYS magazine
is being edited by prominent Lithuanian-American 
journalists. Bernardas Brazdžionis, one of the most 
distinguished Lithuanian poets, is Editor-in-Chief 
of the magazine. Milton Stark is English Editor;

Juozas Tininis — Literature Editor; and Daumantas Cibas
— Photo Editor.
Anthony F. Skirius is the Publisher.
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SCANDIKUR is an unusual HER
BAL MEDICINE, composed of na
ture’s finest herbs, selected accord
ing to the prescription of the famed 
Swedish physician, Dr. Urban Hjaer- 
ne, who — like many other doctors 
— always believed that Nature of
fers in abundance an inexhaustible 
variety of wonderful herbs good 
enough to help humanity.

This herbal medicine can easily 
be self-prepared by anyone. An as
sortment of the finest organically 
grown medicinal herbs — carefully 
selected over many other plants and 
herbs—to be soaked in good spirits 
(Brandy or Whisky) for several 
days. After filtering this Elixir, on
ly one spoonful taken daily ends 
all ordinary stomach distress, con
stipation, the feeling of fullness 
and bloating, queasiness, which are 
causing restless nights, headaches 
and other serious discomforts that 
make you feel irritable, sluggish 
and uncomfortable. Middle life and 
later years bring often a slow-down 
in the intestinal system, which 
makes you feel much older than 
you are.

Here is nature’s perfect answer 
to help you feel like getting up and 
doing things. SCANDICUR will help 
you to enjoy life again. SCANDI
CUR contains none of the modern 
day narcotics or harmful drugs and 
has therefore no harmful side 
effects

But facts speak louder than 
words. We know you will thank us 
for encouraging you to try SCAN
DIKUR.

OUR GUARANTEE: SCANDIKUR 
I must produce gratifying results or 

your money back without any ques
tions asked.

For a trial, order SCANDIKUR 
package at $2.00. Write for free in
formation —

PHARCO—SALES, Dept. T-1 
P. O. Box 717—A, 

Detroit, Mich. 48232
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To commemorate the restoration of the Vilnius territory, the Lithuanian 
post office issued (May 6, 1940) a series of 3 stamps and souvenir block, 
showing: 1. The capital of Vilnius, 2. Grand Duke Gediminas, the founder 
of Vilnius in 1323 and 3. The castle of Trakai, the seat of Grand Duke 
Kestutis and Vytautas the Great. Designs by J. Burba. — Vilniaus atga
vimui paminėti Lietuvos paštas išleido 3 pašto ženklus ir bloką, kuriuose 
yra: 1. Vilniaus vaizdas, 2. D. Lietuvos kunigaikštis Gediminas, Vilniaus 
ik..rėjas ir 3. Trakų pilis. Piešiniai dail, J, Burbos,

LITHUANIAN HISTORY IN STAMPS
By A. Bernotas

Part CXI

As previously mentioned, after 
the war had started, Lithuania, 
taking precautions, proclaimed a 
partial mobilization and pulled 
some army units closer to the Po
lish border, but later, when the 
front had been stabilized, on Sep
tember 28 orders were given to 
recall reservists and resign other 
army units to routine duties.

When talks began with Soviet 
Russia about a new “Peace and 
Mutual Assistance” pact, rumor 
had it that the Soviets were re
turning the Vilnius territory to 
Lithuania, which was cause for 
widespread rejoicing. Vilnius, the 
ancient capital of Lithuania, was to 
become a part of Lithuania again. 
But the Russians were in no hurry 
to restore Vilnius as yet, for they 
were busy stripping and looting 
the countryside of office equip
ment, factory installations, tele
phone and transportation equip
ment, archives, etc.

When the news was received 
that Vilnius was being returned, 
Lithuania’s army leadership formed 
a special detachment, called the 
“Vilniaus Rinktinė”, to which was 
assigned the army’s 1st division, 
stationed in eastern Lithuania, 
bolstered by armor, cavalry, artil
lery and other special units. Con
centrated in Ukmergė and vicinity, 
this detachment waited for the 
word to march. At last, on the 
evening of October 27, 1939, orders 
were received to move out the next 
morning.

Here is how Signal Corps Cap
tain Eugenijus Petrauskas, who 
was one of the first army officers 
to enter Vilnius, describes the 
march: “On the morning of Oct. 28, 
at 5 o’clock, we left Ukmergė. Our 
forward units stopped in the school 
building of Širvintai. Before 8 
o’clock the chief of the detachment 
and other ranking officers ap
proached the crossing point of 
Porai. The road, leading from Šir
vintai to Maišiogala and Vilnius, 
was barricaded. At this time three 
officers of the Red Army came for
ward and gave us permission to 
enter the Vilnius territory. The 
road was cleared and everybody 
shouted “Valio!” And the march 
into our ancient capital began. 
There were army bicyclists, light 
armored cars, cavalry, infantry, 
artillery, pioneers and others. The 
soldiers, in good spirits, neatly 
dressed, armed and equipped, made 
their way into way into their be
loved Vilnius. The sky was cloudy. 

In the evening it started to rain 
and continued all night long.” 
(Lithuanian Veterans’ Magazine 
“Karys”, 8, 1965).

The people of the Vilnius terri
tory lined the road by the thou
sands and greated the marching 
soldiers with flowers and tears in 
their eyes. All of Lithuania gather
ed at their radios and followed the 
march of their army. At noon the 
first units entered Vilnius and 
were greeted enthusiastically by 
the population. In the afternoon the 
occupying army units staged a 
grand parade in Gediminas Plaza 
near the historical Cathedrale of 
Vilnius, below the Gediminas castle 
hill.

There were only a few minor 
incidents involving the retreating 
Soviet troops. Soon various offi
cials, police were sent to Vilnius 
and a local government was form
ed. Large quantities of food and 
clothing were sent in and the Lith
uanian Bank opened its branch, 
where Polish zloty were exchanged 
for litas. Th government offices be
gan their normal work. Soviet 
troops, guarding the official build
ings, turned them over to the Lithu
anians and retreated behind the 
border or to their bases at Naujoji 
Vilnia (north of Vilnius). Other 
Soviet units, as agreed upon in the 
treaty, moved into Lithuania pro
per and established their bases at 
Gaižiūnai, in Prienai and other 
places, where new barracks were 
built to house them.

Although Vilnius was re
covered after 19 years of Polish oc
cupation and the population was 
jubilant, there was a general fear 
that the presence of Soviet troops 
on Lithuanian soil meant the end 
of independence. And so it did very 
soon afterwards.

(To be continued)
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RUSSIFICATION IN LITHUANIA

Continued from page 22 

total in March 1966 — a ratio si
milar to that of 1956-58 (Tiesa, 
Vilnius 19544958, etc). The per 
centage of Russians among dele
gates who are being sent to the 
congresses of the Lithuanian Com
munist Party has also remained 
steady: 18.5% of the 572 full dele
gates ware Russians in February 
1958, while in March 1966, Rus
sians constituted 17.1% of 879 de
legates.

Dr. Maciuika also points out to 
a certain tendency of “ethnic puri
fication” in the highest strata of the 
party and administration apparatus. 
Thus, in 1955 twelve of the 31 
members of the Ministers’ Council 
were Russians or Lithuanians from 
Russia (Radio Vilnius, March 18, 
1955), while in April 1967 only 
three Russians and two Lithuanians 
from Russia were among the 40 
members of the Ministers’ Council.

Similar trends of quantitative 
stabilization are observed by the 
author of the study in the statistics 
of students, scholars, “mixed 
schools,” etc. The Russian language 
press is also not making appreci
able inroads in the Lithuanian po
pulation. The ratio of ethnically 
mixed marriages is also compara
tively small.

Dr. Maciuika sees the greatest 
potential danger of Russification in 
Lithuania in an increase of immi
gration of foreigners, mainly Rus
sians. Such an increased immigra
tion, should it occur, would create 
more favorable conditions for de- 
nationlization and assimilation.

The immigration of foreigners 
into Lithuania had augmented their 
number to 560,000, or 20.7% of 
the 2,711,000 total population of 
Lithuania in 1959. The number of 
Russians in the same year had risen 
to 231,000 or ca. 8.5% of Lithu
ania’s population. This immigration, 
according to Dr. Maciuika, has 
settled down since 1959 and the 
annual influx of foreigners (mostly 
Russians) has been ca. 6,000-7,000 
annually, or one-fifth of the total 
natural increase per annum in Lith
uania.

Dr. Maciuika finds that the situ
ation in Lithuania with regard to 
influx of Russians and denationali
zation is more favorable and less 
alarming than, for instance, of Es
tonia or Latvia, where the immi
grating foreigners constitute about 
one half of the general annual in
crease of population. The high 
level of birth rates in Lithuania is 
also an important favorable factor.

At the end of his study, dated 
March 21, 1968, Dr. Maciuika 
cautions that the duration of this 
relatively favorable situation for 
Lithuania cannot be predicted. 
Any changes in it would be decided 
by the Communist Party leadership 
in Moscow.

Dr. Maciuika is fully aware of 
the limitations of a purely quanti
tative analysis. How does one 
measure, for instance, the psycho
logical damage inflicted to the 
young by means of deliberate 
omission or distortion of their na
tional history in the primary and 

high schools? (A damage about 
which some veiled complaints have 
appeared even in the press of oc
cupied Lithuania.) What about the 
continuous isolation of the Lithua
nian people from the West and the 
saturation of Lithuanian intellec
tuals and everyday life with ideas 
and things Russian? Yet these nu
merically unmeasurable factors 
must be taken into account.

Also, some statistical data, pub
lished by the Russians, present a 
somewhat moke alarming picture 
of Russification. Thus, the Soviet 
statistical office in Vilnius had an
nounced in May 1966 that in 1965 
the “mechanical” increase in the 
population of Lithuania was 16,400 
(Komjaunimo Tiesa, Vil
nius, No. 90, 1966). “Mechanical” 
increase, as contrasted to the 
“natural55 one, is the differential 
between ’’immigration” and ’’emi
gration”. And who were those ’’im
migrants”? Boris Dubasov, a Rus
sian director of the Statistical Of
fice, said that: “Most of the peopWk 
moving into Lithuania came froi^P 
the Russian, Byelorussian and 
Ukrainian republics.” (E.)

DEATH OF PRIEST WHO 
DEFIED SOVIETS

The death of Rev. Juozas Stan
kūnas in Babtai, Lithuania, on Au
gust 1st of this year, brought back 
to many minds an important epi
sode in the Soviet war against re
ligion in Lithuania.

In 1947, Rev. Stankūnas was 
asked by Communist authorities to 
create a “national church in Lith
uania” that would be an instrument 
of the party. He refused and was 
sentenced to 2.5 years of imprison
ment. After ten years of detention 
in notorious Karaganda, he was re
leased. Despite his broken health, 
Rev. Stankūnas served as priest 
until his death. His funeral was 
attended by masses of believers.

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
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“The First Conference on Baltic 
Studies’’ was held at the University 
of Maryland (College Park, Md.) 
on November 28 — December 1, 
1968.
I row, from left to right: J. Balys, 
I. Ivask, P. Lejinš, J. Gaigulis, P. 
Zunde, Rev. V. Bagdanavičius, E. 
Anderson; II row: Z. Vaitužis, A. 

The Very Rev. Dr. James F. Maguire, SJ, resident of Loyola University, 
Chicago, III., presents Dr. P. Daužvardis, Consul General of Lithuania, 
with the Loyola consular Medallion. This presentation was made at one 
of the university’s balls that was held on November 16 1968 in Chicago, III.

Loyolos universitetas pagerbia dr. P. Daužvardį, įteikiant jam konisu- 
larinį medalių Universiteto kadetų baliuje lapkr. 16 d.

Ambre, N. Briška, R. Miežis, A, 
Tsirk, H. Valdsaar, M. Krūminš.

Pirmosios Baltu Studijų Konfe
rencijos, vykusias lapkr. 28 —gruo
džio 1 dienomis Marylando un-to 
suaugusių švietimo rūmuose, orga
nizacinių komitetų nariai ir sekcijų 
pirmininkai.

The aim of the conference — 
within the context of 50th anniver
sary celebration of Estonia, Latvia 
and Lithuania — was to open a 
“scholarly and penetrating inquiry” 
into the conditions and problems 
in the Soviet-occupied Baltic coun
tries. It was the hope of the parti
cipants that a broad-based discus
sion end exchange of ideas and in
formation by specialists would 
serve to clarify the economic, so
cial, cultural and demographic situ
ation in the Baltic area. The confe
rence was also meant to iniciate a 
continuous research effort in the 
above areas.

• Rev. Leonardas Andriekus, 
OFM, addressed the Poetry Society 
of America on November 27, 1968. 
His topic was Lithuanian poetry. 
The event was occasioned by the 
publication of L. Andriekus’ book 
of poems, Amens in Amber, in the 
English language, recently publish
ed by Manyland Books, New York.

• A books on Lithuanians in 
Cleveland and State of Ohio is 
under preparation by Professor 
Victor Greene, Cleveland State Uni
versity, History Department.

• Antanas Vaičiulaitis won the 
bi-annual literary award of the 
Lithuanian Academic Association 
in Montreal for his book of legends 
Gluosnių daina (Song of the Wil
lows). A. Vaičiulaitis is one of the 
most prominent Lithuanian short 
story writers. Born and educated in 
Lithuania, since World War II he 
lives in United States

• Algirdas Greimas, internation
al authority on semantics, has been 
techimg at Berkeley, Calif., as a 
visiting professor.

• Artist Henrikas Šalkauskas 
was awarded two prizes at the 
Robin Hood group exhibit of art in 
Sidney, Australia.

• The Lithuanian Research In
stitute is collecting data about bol
shevik and nazi martyrological and 
genocidal crimes in Lithuania. All 
Lithuanians who have suffered 
from the occupiers, or have infor
mation on those who have suffered 
but cannot provide the data them
selves, are asked to contact: 

Lithuanian Research Institute 
29 West 57th St., 10th Floor 
New York, N. Y. 10019
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Mergaitė su kanklėmis

— Gruodžio 14 — 22 dienomis 
Chicagoje, Čiurlionio galerijoj, su
rengta Jinos Leškienės (Totilaitės) 
dailės kūrinių paroda.

J. Leškiene dailę studijavo Oha- 
hos un.te, kurį baigė B of F. A, 
laipsniu. Baigdama laimėjo B. H, 
Mengedoth Art Award premiją, (at
žymėtasis kūrinys paimtas un.to 
meno kūrinių kolekcijon).

Baigusi, J. L. buvo Boys Town 
School mokytoja, vėliau persikėlė 
Į Kaliforniją ir dabar gyvena San 
Pedro mieste, netoli Los Angeles, 
prie pat Ramiojo vandenyno.

J. L. yra surengusi keletą indivi
dualių parodų, taip pat dalyvavusi 
grupinėse parodose New Yorke, 
Chicagoje, San Pedro, Hollywoode 
ir kt.

Dailininkės darbai rodo pastangas 
rasti ryšį tarp kūrinio ir žiūrovo — 
jie turi moderniosios tapybos at
spalvį, bet nėra atsisakę kai kurių 
realaus pasaulio formų ar bent kon
tūrų.

— Dviejų dailininkų — A. Petri- 
konio ir VI. Vaitiekūno — Balzeko 
muziejuje vyko lapkr. 17 — 30 d. 
Abu tapytojai.

— Barboros Morkūnienės darbų 
paroda Balzeko muziejuje truko nuo 
gruodžio 7 d. iki 31 d. Ji išstatė 
pusiau abstraktų, peizažų, portretų 
ir grafikos piešinių.

Gimusi Lietuvoje, B. Morkūnienė 
meno mokyklą pradėjo lankyti Kau
ne, vėliau studijavo Austrijoje pas 
prof. Otto Valtį ir lankė Boggan ko
legiją Chicagoje. Su savo darbais 
dalyvavo Chicago® miesto festivaly 
Chicago City College festivaly ir 

1968 m. Art Exhibition ir Art 
Fair Exhibit, kur laimėjo pirmąsias 
dovanas.

— Samia, Ont, Kanada, galerija 
pakvietė Anastaziją ir Antaną Ta
mošaičius surengti savo kūrinių pa
rodą. Antanas Tamošaitis išstatė 
32 tapybos darbus, Anastazija Ta
mošaitienė — 17 gobelenų. Paroda 
vyko gruodžio 6.31 dienomis, buvo 
gausiai lankoma.

A. ir A. Tamošaičiai, LD redakci
jos narius sveikindami švenčių pro
ga, atsiuntė po savo litografiją. 
Nuoširdžiai dėkojame.

PARODOS AR TURITE ŠIUOS

Girl with “kankles”, painting by 
J. Leškiene

Dail. Jina Leškiene

— Alfonsas Docius, Toronto, Ont., 
Canada, grafikas, intensyviai ruo
šiasi parodai. Būdamas labai užim
tas darbovietėje, dail. Docius kurį 
laiką tenkinosi tik retomis iliustra
cijomis liet, spaudai. LD redakto
riaus prašomas, dail. A. Docius nu
piešė keletą grafinių viniečių LD 
žurnalo poezijos puslapiams pa
puošti; vieną jų panaudota jau šia
me numeryje (9 psl.).

Dail. A. Docius turi labai tikslų 
brėžinį ir didelį estetinį pajautimą. 
Jo parodai rengiamieji dalykai yra 
labai įvairūs, naudojama nevieno
da technika, plati tematika, origi
nalus priėjimas prie daiktų ir pa
saulio, viskas išstudijuota, vengia
ma pigių efektų, siekiama, meistriš
kumo.

LIETUVIU DIENŲ” LEIDINIUS?

Nerimą Narutė

RELIKVIJOS
Lyriniai natiurmortai 

Viršelio aplanką piešė P. Jurkus
Kaina $2.00

Elena Tumienė

KARALIAI IR ŠVENTIEJI
Poezijos rinkinys

A. Korsakaitės viršelis ir vinietės

Kaina $2.50

VYSKUPAS IR VELNIAI
Ignas šeinius

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

Daumanto čibo pasaka

ŽAIŽARAS
Iliustravo A. Korsakaitė-Sutkuvienė

Gaunama pas platintojus ir leidyk

loje. Kaina $150.

Aleksandras Radžius

PAUKŠČIU TAKAS
Eilėraščiai

Viršelio aplankas Pauliaus Jurkaus 
Kaina $1.50

Gen. St. Raštikis

KOVOSE DĖL LIETUV

Kražių skerdynių įvykiui Lietuvoje 
1893 m. lapkr. 22 d. paminėti Lie
tuvių Filatelistų Sąjunga Chicagoje 
išleido laiškų vokus su šiuo pieši
niu ir įrašu lietuvių ir anglų kalbo
mis.

ši filatelistų draugija rodo didelį 
veiklumą ir per keletą paskutinių 
metų yra išleidusi įvykių ir asmenų 
sukaktims paminėti laiškam popie
riaus, vokų, atvirukų. Pažymėtini: 
Dariaus ir Girėno, Kristijono Done
laičio, M. K. Čiurlionio, Vilniaus 
grąžinimo Lietuvai, Pabaltijo tautų 
okupacijos, Pirmajam Lietuvos paš
to ženklui paminėti ir kt.

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.

šios ir daugelis kitų knygų 

gaunama
’’LIETUVIŲ DIENŲ” LEIDYKLOJ

4364 Sunset Blvd., Hollywood, Cait. 
90029
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LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMOS,
kurios bendradarbiauja su "i-ietuvių Dienomis”

Los Angeles Calif.
LITHUANIAN MELODY HOUR

Tuo tarpu neveikia. Ieškoma kitos 
stoties.

Vedėjas Bruno Gediminas.
4023 W. 60th St., Los Angeies, Ca. 90043 

Telefonas: AX 5-2260.

Baltimore, Md.
"RADIJO PROGRAMA LIETUVIAMS"

Girdima Marylande ir Washington, D. C- 
•Girdima sekmaoieniais 10 — 11 vai. ryto 
oer FAA radijo stote WFMM 93,1 mgcl.

Programos vedėjai: Albertas Juškus, 
4515 Wiimslow Rd., Baltimore 10. Md 

Phone: Tuxedo 9-8693;
Kęstutis Laskauskas, 1312 Birch Ave., 

Baltimore 27, Md- Phone: Circle 2-1779

So. Boston, Mass.
LAISVĖS VARPAS

Naujosios Anglijos Lietuvių kultūrinė
Radijo Programa 

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

mis 105.7 megaciklų iš 
WKOX, Framingham, Mass.

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

Tel. JUniper 6-7209.

LIETUVIŲ RADIJO KORP. PROGRAMA 
taniausia riet. Radijo programa Naujojoje 
Mngiųo|e, veikianti nuo 1934 m. bai. m 
veaama Stepono ir Va»entinos Minkų, gir- 
oima nauju laiku

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

Programoje: pasauk žinių santrauka, mu
zika, dainos ir Magdutės pasaka.
502 E. Broadway, So. Boston 27, Mass 

lei.: AN 8-0489

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA
Sekmad. nuo 11 vai. iki 12 vai. dienos 

AM 1430 klc., FM 107.9 megaciKiy
WHIL, Boston, Mass. 02165

Petras Vičšinis, vedė|as.
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.
K Šeštadienį is sekmadienį 8:00—9:30.
U/akaruskos" pirmadienio vak. 7:00-8:00-

Visos programos is
WOPA Stoties 1490 klc. A. M. 102-7 F. M
7159 S. Maplewood Ave., Chicago 29, In.

Tek: HEmlock 4-2413.

MARGUTIS
Seniausia liet, radijo programa Amerikoje 

Įsteigta muz. A. Vanagaičio 1928 m. 
Kasdien 8 — 9 vai. vakaro (išskyrus 

šeštadienius ir sekmadienius)
Programos vedėjas Petras Petrutis-
Transliuojama iš nuosavos studijos 

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

Cleveland, Ohio
Lietuvių Radijo programa 

TĖVYNĖS GARSAI 
penktadieniais 8—9 vak vakaro 

per WXEN-FM stotj 106,5 mc 
Vedėjas — Juozas Stempužis

4249 Lambert Rd., Cleveland, Ohio 44121 
Tei. 382 9268

Detroit, Mich.
Ll i. ANIAN ivicLOUIES kidip valande.e 
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

LlūTJVIŠkAS 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 
Tei. 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.
"TĖi/YNĖS GARSAI"

Connecticut valstybės kultūrinė valandėlė
WBMI — FM 95.7 mc.

Kiekv’ ią sekmadienį 12:00 — 1:00 p- p. 
Prog1 nos vedėjas A. Dragūnevičius, 
2'3 Victoria Rd., Hartford, Jei. 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 kilo.

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

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 kiekvienų 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, žirnos, vietos 

kronika, muzika ir skelbimai.
Programas tvarko ir praveda redakcinis 

koiektyvas.
Rašyti: "Bendruomenės Balsas", 

1203 Green St., Phila., Pa. 19123 
Telef. PO 5-0932

Pittsburgh, Pa.
The First Lithuanian Radio Program in 

Pittsburgh. Penn.
Pi*tsburgh. Penn. ■ WPI1 730 kilocycles. 

Sekmadieniais 12:30—1:00 p. p- 
Programos vedėjai:

Povilas ir Gertruda Dargiai.
Visais reikalais kreiptis:

20.10 Sorinq Hit1 Road Pi*’«burqh 16, Pa

Roma, Italia
ROMOS RADIJAS

Transliuojama kasdien nuo 20 vai. 50 min. 
iki 21 va1 'O min. Vidurio Furopos laiku, 

41.15 ir 50,34 metrų bangomis.
Vedėias Dr. J. Gailius.

Circonvallazione NOMENTANA 162

Rochester, N. Y,
Kultūrinė lietuviška valandėlė

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

Iš.eiko Lietuvių Radijo Klubas

K.ubo vaidyba: 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

WBRf, 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 r 
l 2:00 dieną.
Chicago — 9:30 AM ir 11:00 AM.
Los Angeles — 7:30 ir 9:00 ryto.

(Vasaros laiku valanda vėliau) 
Vakarų Europoj — 4 vai. 30 min. vak. ir 
6 vai vakaro
Piety Amerikoj — 12 00 dieną ir 2 v- p p. 
Australijoj (Sidney, AAeibourne) — 1:30 v. 
ryto ir 3 vai. ryto.

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

Montrealis, Canada
LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS

Kiekvieną šeštadienį 10—10:30 vai. vak- 
CFMB stotis — Banga 1410.

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

Tel: 669-8834

Toronto, Ont, Canada 
tėvynės PRISIMINIMAI 

Radijo programa girdima 
kiekvieną šeštadienį 3:30 — 4:30 v. pp 
iš Oakville stoties CHWO -—banga 1250. 
Programos vedėjas Jonas R. Simanavičius. 

175 Parkside Dr., Toronto 3, Ont- 
Tel. 534-1274

Vatikanas, Italia
->roqrama translmoiama 8 kartus savaitėje 
Se'.mad rytais 10:30-1100 Lietuvos laiku 
kiekviena vakare 2015-20:30 Liet, laiku.

Banoos- 31 25, 19 ir 196 metrų.
Vedeias Kun. Dr. V. Kaziūnas.

Adresas.
Sezione Lituana. Stazione Radio 

CITTA DEL V^TICANO-

LIETUVIŲ DIENŲ 
žurnalo ir knygy 

PLATINTOJAI
J. A. V-se

Brooklyn, N. Y. — "Darbininko" adm ja.
So. uoston, Mass. — S. Minku.s
Chicago, liiinois — Balys Brazdžioniu 

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

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

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

St. Anthony's Parish Library.
Grand Rapids, Mish. — J. Belinis.
Hartford, Conn. — V. Nenortas.
Ket.osna, Wis. — B. Juška.
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas.
Omaha, Nebr. — Kun. L. Musteikio
Putnam, Conn. — Immaculata Concepiion 

Convent.
Rochester, N. Y. — A. Sabalis.
Waterbury, Conn. — "Spauda".
Woodhaven, N. Y. — "Aidas", "Romuva"
Wooctmant, 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. Kiida — N. Butkūnas.
Mirren — J. Rupinskas.
Sydney — Kun. P. Butkus.

Italijoje
Roma -— Mnsgr. V. Mincevičius.

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

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

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

Venecueloje
Caracas — Kun. A. Perkumas.

Ar domiesi gyvenimu Los Angelėse 
ir visoje Kalifornijoje bei Amerikos 

Vakaruose?

Užsisakyk metams Los Angeles 
mieste A. Skiriaus leidžiamą vietos 

laikraštį
■r.“ 1 ’ ‘ •-■>

LIETUVIAI
AMERIKOS VAKARUOSE
Prenumerata metams $3.00

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