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Laisvės statula Karo Muziejaus sodely Kaune 
(Nepriklausomybės metais). V. Augustinas

Laisvės paminklas — ant aukšto pjedestalo 
Laisvės statula (3 metrų aukščio) nulieta iš 
žalvario pagal dail. J. Zikaro projektą. (Ange
las, sutraukęs vergijos grandines ir iškėlęs vė
liavą). Pastatyta ir atidengta 1928 m. gegužės 
15 d. dešinėje Karo Muziejaus sodelio pusėje, 
prie Vienybės aikštės.

Pjedestalo papėdės keturiuose šonuose pri
kaltos varinės lentos su Lietuvos laisvės kovų 
ir kautynių svarbiausiomis vietomis. Prieky už
rašas: Karžygiams; Muziejaus pusėj: Panevė
žys, Dauguva, Radviliškis 1919; kairėj: Širvin
tos, Giedraičiai 1920; dešinėj: Klaipėda 1923.

Jau pirmos rusų okupacijos (1940) metais so
vietiniai vandalai nuplėšė užrašų lentas; vėliau 
nuvertė ir pačią laisvės statulą, nežinia kur 
nudėję. M

The Statue of Liberty in Garden of the War 
Museum in Kaunas, during the years of Inde
pendence. Foto V. Augustinas

This monument of freedom is pomposed of 
a Statue of Liberty (3 meters tall) on a huge 
pedestal. It is executed in bronze, according to 
a project of the sculptor J. Zikaras: an angel 
has broken the chans of slavery and is hoisting 
high a flag. Created in 1928 it was unveiled on 
May 15th then, the right wing of the Garden of 
the War Museum.

On four -sides of the pedestal there are cop
per plaques attached which denote the main 
locations of the wars and battles of Lithuania’s 
Independence.

During the very first year of Russian occu
pation (1940) soviet vandals had torn off the 
plaques with the inscriptions. Later even the 
Statue was knocked down and displaced, its 
fate becoming unknown.
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Alfonsas Dangis — Kompozicija. Iš Lietuvių 

Dailės Instituto parodos Čikagoje.

"LIETUVIŲ DIENOS" YRA SUJUNGTOS SU "KALIFOR
NIJOS LIETUVIU", LEISTU 1946-49 M.
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L. Dailės Institutas įkurtas 1947 m. Vokieti
joje A. Valeškos, T. Valiaus ir V. Vizgirdos 
iniciatyva. Instituto tikslas: tirti, ugdyti ir 
remti lietuvių dailę. Nariais priimami (kvieti
mo būdu) grynosios ir taikomosios dailės sri
tyje pasireiškę liet, daiilninkai ir teoretikai.

1950 m., daugumai narių persikėlus Į JAV, 
čia atkurtas ir LDI centras. 1958 m. LDI turėjo 
26 narius. Institutas ir nariai ruošia kolektyvi
nes ir asmenines parodas.

Apie LDI parodą žiūr. 12 ir 22-24 psl.

Leidžiama kas mėnuo, išskyrus liepos ir rugpjūčio mėn.
Published monthly, except July and August.

Atskiro nr. kaina 85 centai. Single copy 85tf

Prenumerata metams $8.00 bet kuriame pasaulio krašte. 
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Garbės prenumerata / Honorary subscription $12-00.

Alfonsas Dangis — Composition. (Mixed me
dia). Fform Exhibition of the Lithuanian Insti
tute of Art in Chicago.

The Lithuanian Art Institute was inaugu
rated in Germany in 1947 through the efforts 
of A. Valeška, T. Valius and V. Vizgirda. The 
Institute aims: to istudy, develop and promote 
Lithuanian Art. Membership is bestowed by 
invitations upon Lithuanian artists and art
theoreticians who have achieved prominence 
in the fields of pure and applied arts.

With the transfer of the majority of the 
members to the United States in 1950 the 
Center of the Lithuanian Art Institue was re
created here. The Institute had 26 members 
in 1958 many of whom have been participating 
in collctive or individual exhibitions.

(For more on LAI see pp 12 and 22-24).
'Second Class Postage Paid at Los Angeles, California".



Iš Vasario 16 minėjimo Lietuvos Pasiuntinybėje Washingtone. — Mrs. 
William P. Rogers, Valstybės Sekretoriaus žmona, apžiūri lietuviškas lėles, 
vaizduojančias kaimo vestuves. Dešinėj — O. Kajackienė, Lietuvos atstovo 
Washingtone Juozo Kajecko žmona. (Daugiau žiūr. sekančiame psl.)

February 16th at the Lithuanian Legation in Washington. Mrs. William 
P. Rogers, wife of Secretary of State Department, admires Lithuanian 
wedding ceremony enacted by puppets.

Lietuva 
pavergta, 

bet nenužudyta

Pasaulis, kaip ir atskiras žmogus, yra labai 
linkęs daug ką nemalonaus kaip galima grei
čiau užmiršti. O ypač užuomaršos yra politi
kai, rinkimuose žadėję šimtus dalykų, gi rin
kimus laimėję, vargiai beatsimena nors vie
ną. Atrodo, jog lietuviškas priežodis “paža
dėsi — patiešysi, neištesėsi — negriešysi” iš 
tos patirties ir išaugęs. Bet ir visuomenė ne
mažiau yra užmarši. Ji gyvena, gali sakyt, 
ketverių metų laikotarpiu; po to viskas kar
tojasi iš naujo, ir kas buvo prieš ketverius 
metus — viskas pasenę, užmirština. Tatai 
mes dažnai pajuntame ir “ant savo kailio”, 
kai bandome kelti Lietuvos laisvės klausimą. 
Jis “viešajai opinijai” atrodo toks senas ir ne- 
bekeltinas iš užmaršties, kad sovietinių rusų 
Įvkdyta okupacija prieš 20 su viršum metų 
yra toks Įsisenėjęs faktas, jog tą Įsisenėjimą 
beveik imama tapatinti su Įsiteisinimu. Ret
karčiais Baltijos tautų likimas kai kieno dar 
prisimenamas, bet, deja, arba labai miglotai 
arba, kad ir geraširdiškai, bet be jokio pa
dėties supratimo. Taip, antai, atsitiko ir kai 
"The Christian Science Monitor”, sąryšy su 

Čekoslovakijos okupacija, palyginimui, pa
minėjo Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Tas laikraštis labai plačiai rašė apie Če
koslovakijos liberalėjimo procesą ir su nesle
piama simpatija kėlė čekoslovakų ryžtą ir 
drąsą. “Čekoslovakiją rusams okupavus, laik
raštis taip pat nenurimo, nuolat informuoda
mas skaitytojus apie padėti krašte ir vadų 
bei žmonių laikyseną. Tos valstybės dar 
krauju tebegaruojančiomis žaizdomis, kaip 
ir daug kas, ir šis laikraštis nemeluotai sie
lojosi. Pernai spalio 24 d. laidoje skaitome 
Joseph C. Harsh straipsni “Rusijos imperija”, 
kuriame sakoma, kad “Maskva elgiasi su Če
koslovakija, kaip su užkariauta imperijos pro
vincija. Dubčekui ir jo bendradarbiams, po 
trumputės šio pavasario ‘reformacijos’, duo
damas labai paprastas pasirinkimas. Jiems 
leidžiama arba būti Rusijos valdžios Įran
kiais savo krašte, arba Rusija valdys Čeko
slovakiją pati. Kas Dubčekui blogiau? Ar 
kad jis atlieka kvislingo vaidmenį? Ar kad 
atiduoda savo tautiečius Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos ikimui?” / Nukelta Į 4 psl.
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Washington© majoras Walter E. Washington su 
žmona tarp svečių Lietuvos Pasiuntinybėj Va
sario 16 proga surengtame priėmime. Majoras 
buvo paprašytas pradėti dalinti svečiams tortą.

Walter E. Washington, mayor of the country’s 
capital, slicing the cake during a reception at 
the Lithuanian Legation on February 16th.

Foto V. Maželis

Prisiminęs trijų Baltijos valstybių vardus, 
autorius paaiškina:

“Kaž kada tai buvo tautų ir valstybių var
dai. Dabar tai yra tik sovietinės valstybės 
geografinių padalinių vardai. Latvių, estų, 
lietuvių tautos tapo sugniuždytos ir išblašky
tos po kitas Rusijos imperijos dalis Jų nebe
galima surinkti atgal." (Mūsų pabraukta.).

Toks padėties apibūdinimas yra ne kas ki
ta, kaip lengvapėdiškas atsikratymas. Vadi
nas, praeis pora dešimtų metų, ir nebereiks 
rūpintis nė Čekoslovakija. Ne. Ne taip. Nei 
dešimtys, nei šimtai metų neteisybės nepa
vers teisybe, smurto — meilės aktu, vergijos 
— laisve. Sibaritiškos ramybės ištroškusieji ir 
nepažinę sovietinės realybės, per lengva šir
dimi linksta sovietų užimtus kraštu “nurašy
ti i nuostolius”. Susigyvenimas su status quo 
yra pirmasis pralaimėjimo ženklas. Sovietai 
to ir laukia. Jie dėl to net ir taktiką yra pa
keitę: užėmę Baltijos kraštus, jie iš karto su
sidorojo su “priešais”, nepalankųjį ir pavojin
gąjį elementą iš karto eliminuodami ir su
naikindami kalėjimu, trėmimais ar skubia 
mirties bausme. Dabar su čekoslovakais jie 
čiupinėjasi su pirštinėmis, palieka valdžioje 
Dubčeką, nedaro masinių skerdynių. Praeis 

metai kiti — pasipriešinimas pavargs, pasau
lio opinija su tuo apsipras, tada bus galima 
ir Čekoslovakiją “nurašyti į nuostolius”.

Bet iš tikrųjų ar taip? Antai, Vengrija, po 
kokių skerdynių ir po kokio priešiško ele
mento išvalymo jau šiandieną ima atsiminti 
savo laisvės kovotojus kankinius ir juos pa
gerbti. Nėra taip nė su Baltijos valstybėmis, 
kaip kai kas dėl šventos ramybės gal norė
tų. Lietuva pavergta, teisybė, bet ji dar ne
sunaikinta neatstatomai; lietuviai spaudžia
mi dvejopomis replėmis — rusų imperializ
mo ir komunistinio internacionalizmo, bet 
jie dar nėra visiškai išžudyti; nepasiduodan
tieji uždaromi į kalėjimus, tremiami į toli
mus Sibiro plotus, vežami negyvenamų sri
čių darbams, bet neišblaškyti nesurenkamai; 
jie, kad ir sunkiai, dar tebegyvena prie Ne
muno ir Baltijos; kad ir išvaryti iš senųjų 
gimtųjų sodybų, jie dar tebedirba lietuvišką 
žemę, kad ir užgožiami svetimųjų, jie dar 
tautiškai gyvi; jie spiriasi atkakliai rusini
mui ir šventa laiko motinos kalbą; jie atspa
riai nepasiduoda komunistinimui; jie ir po 
partijos uždėtu kiautu rodo lietuvišką gaju
mą ir tautinę savigarbą; jie, ištvėrę carinės 
vergijos šimtmečius, per šį ketvirtį šimtme

čio nėra nė kiek labiau palūžę, pasida^^ 
išskyrus labai nedidelį skaičių parsidavė^

Ne, ne! Nenurašykit Lietuvos, nė kitų 
Baltijos tautų į nuostolius; paklausykit jų 
laisvės pulso plakimų jų jaunųjų poetų 
posmuose, jų beletristų kūriniuose, jų nau
josios dailės veikaluose, jų senųjų tautos pa
pročių atgaivinime, jų lietuviškam tautinio 
šokio ritme ir jų visuose meno kūrybos ba
ruose!

Ne, ne! Nelaidokit Lietuvos, jūs, priešai, 
ir jūs, ramybės ištroškę draugai. Jos gyvybė 
po ledu, bet pavasario potvynis išsilies vieną 
kartą visu gaivalingumu ir stichine galybe!

Lietuva pavergta, bet gyva!
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Vakaru krize ir vidurio Europos literatūra
liaudies — juk tam jis baigė aukštąjį mokslą 
— galima jį vadinti tariamai apsišvietusiu 
luomu.

RAPHAEL SEALEY,
Berkeley, California

' abartiniame šimtmetyje literatūrinė kul
tūra Vakaruose yra priėjusi prie krizės, 

ir labai abejotina, ar vakariečiai beįstengs 
rasti išeitį vien savo jėgomis. Gi kiekviena 
kultūra nuolat semia minčių ir net įkvėpimo 
iš svetur, pasisavindama vis naujų bruožų iš 

^Aaimynų ir pritaikydama juos prie savo pa- 
J^Beldėtų sąlygų. Kultūra, kuri stengiasi visai 
^^itsiriboti nuo svetimos įtakos, sustingsta, ne

sivysto. Dabortinėje krizėje Vakarų litera
tūra yra reikalinga naujo įnašo, ir jis galėtų 
būti semiamas iš vidurio Europos literatūros, 
atseit iš tos kultūrinės srovės, kuriai tarp ki
tų priklauso ir lietuvių literatūra. Šiame 
straipsnelyje bus siekiama dviejų tikslų. Pir
ma, bus stengiamasi išdėstyti, kokia yra da
bartinė krizė ir iš kur ji kyla. Antra, bus 
trumpai nurodyta, kuo vidurio Europos li
teratūra skiriasi ir kodėl ji gali būti naujo 
įkvėpimo šaltiniu.

Siekiant pirmo tikslo galima pradėti nuo 
Adomo Mickevičiaus svarbiausio veikalo Po
no Tado, kuris buvo išleistas Paryžiuj 1934 
m. Tuomet eilėmis rašyti pasakojimai (poe
mos) dar buvo madoje; tam pačiam laikotar
piui priklauso Puškino parašytas Jevgenij 
Onegin (1833) ir Tennysono Maud (1855). 
Mickevičiaus poemos pradžioje jaunas Ta
das grįžta iš universiteto į savo dėdės dvarą 
ir vaikščiodamas po kambarius mato ant sie
nų kabančius paveikslus. Vienas paveikslas 

Mfcodo Rejtaną, kuris buvo stengęsis ginti savo 
Wvalstybes nepriklausomybę nuo rusų ir pa

galiau nusivylęs pats nusižudė. Paveiksle sė
di Rejtanas prie dviejų knygų, būtent Phai- 
donas ir Katono gyvenimas.

Mūsų tikslui tik tos knygos ir rūpi. Mic
kevičius nepaaiškino skaitytojui, ką jos reiš
kia. Bet eilinis skaitytojas žinojo, kad Phai- 
donas — tai Platono veikalas apie dvasios ne
mirtingumą, ir Plutarcho parašytas Katono 
gyvenimas aprašo romėnų respublikos vadą, 
kuris pats nusižudė Cezariui laimėjus pilie
tinį karą. Mickevičiaus veikalas buvo skirtas 
apsišvietusiam luomui, kuris suprato klasiki
nių veikalų simbolinę reikšmę.

Šių laikų naujose Pono Tado laidose ran
dame redaktoriaus pastabą, paaiškinančią, 
kas yra Phaidonos ir Katono gyvenimas. 
JAV-bėse ir kituose kraštuose daugelis tų, 
kurie yra baigę aukštąjį mokslą, neskaito 
klasikinių veikalų ir neskiria jiems simbolinės 
reikšmės. Gi dabarties beletristika nėra skir
ta neapsišvietusiai liaudžiai. Šiam šimtmety
je atsirado naujas luomas, kuris laikosi at
skirai nuo liaudies. Jam dabartinė beletris
tika yra taikoma. Negalima šio luomo laiky
ti apsišvietuviu, nes jis nemoka svetimų kal
bų, ir užtat jam kitų kraštų ir kitų laikotar
pių galvosena yra neprieinama. Šito luomo 
akiratis yra labai ribotas; jis matuoja visą 
pasaulį ir visą žmoniją dabartinės Amerikos 
mastu. Bet kadangi jis laikosi nuošaliai nuo

erta paminėti tris reiškinius, kurie te
gali būti paaiškinti vien tuo, kad da

bartinė amerikiečių literatūra yra skiriama 
tariamai apsišvietusiam luomui. Vienas reiš
kinys — tai propagandos vyravimas literatū
roje. Jeigu rašytojas norėtų būti kuo gar
siausiai paliaupsintas gerbiamuose kritikos 
žurnaluose, tevadinie JAV-bes rasistiniu im
perialistiniu kraštu. Juk skaitytojai, kuriems 
tokie raštai yra taikomi, prileidžia, kad neap- 
sišvietusi liaudis remia JAV-bių politiką, ir 
norėdami atsiriboti nuo liaudies, jie mielai 
priima priešamerikietišką propagandą.

Antras reiškinys yra tas, kad mokyklose ir 
kolegijose vertimai iš graikų ir lotynų kalbų 
yra smarkiai brukami moksleiviams į rankas. 
Jei moksleivis galėtų skaityti originaliuosius 
senovės tekstus, jo akiratis būtų žymiai pra
plėstas. Jis susipažintų su svetimų kraštų ir 
svetimų laikotarpių galvosena. Bet kai vei
kalas patiekiamas išverstas į amerikiečių kal
bą, ir kai jam dar yra parūpintas įvadas, tu
rinys tampa nebepavojingas. Tiesą pasa
kius, gana keista, kad iš viso veikalai verčia
mi iš lengvai prieinamų kalbų.

Trečias reiškinys — tai nesuprantamumo 
gerbimas literatūroje. Žinoma, čia nenorima 
paneigti, kad veikalas gali būti todėl sunkiai 
suprantamas, kad autorius išreiškia painią ar 
nepaprastą mintį. Bet paskutiniu metu kar
tais rašytojas rašo nesuprantamai vien tam, 
kad jo veikalas būtų nesuprantamas; juk ta
riamai apsišvietęs luomas domisi nesupran
tamais veikalais tik tam, kad atsiskirtų nuo 
liaudies. Šitokiam teigimui įrodyti užteks vie
no pavyzdžio.

Pavyzdį suteikia Samuel Becketo parašytas 
vaidinimas En attendant Godot, kurį pats au
torius išvertė į anglų kalbą pavadindamas 
Waiting for Godot (Laukimas Godoto). Prieš 
keliolika metų šitas vaidinimas buvo dažnai 
rodomas didmiesčių teatruose; publika ir 
kritikai stebėjosi, kaip scenoje du nesupran
tami valkatos kalba apie nesuprantamus da
lykus. Pagaliau 1961 metais pasirodė sveiko 
proto kritika. Anais metais Varšuvoje buvo 
išleistas trumpas romanas Ucieczka na po- 
ludnie (Pabėgimas į pietus), kurį parašė Sla- 
womir Mrožek. Romano įvykiai prasideda 
šiaurės Lenkijos miestelyje. Sukčius, kuris 
vadinasi Mephisto Kovalsky, atvažiuoja iš 
pietų Amerikos, išnuomoja didelę salę ir prie 
vartų pakabina skelbimą: “Godot atvažia
vo”. Į vieną salės pusę pro vienas duris jis 
priima žmones už aukštoką kainą; jie atsi
sėda, mato ties savim plačią uždangą ir ma
no, kad už jos yra scena. Į kitą salės pusę 
pro kitas duris Kovalsky priima žmones už 
žemesnę kainą; tie irgi atsisėda, mato ties 
savim plačią uždangą ir mano, kad už jos 
yra scena. Kai spektaklis neprasideda laiku, 
vienas drąsuolis iš vienos pusės prieina prie 
uždangos ir duoda į ją kumščiu; o jam at
kerta kitas drąsuolis iš kitos pusės, nes nėra 
scenos, nėra spektaklio, nėra veikalo, nėra 
jokio Godoto.

Mrožek savo trumpame romane nepamini

MARIJA GAILIUŠYTĖ

M. Gailiušytė (Cleveland, Ohio) — veikli Lie
tuvių Bendruomenės narė, ir veikėja. Pernai me
tais ji Lavai Universitete, Quebec, įgijo magis
tro laipsnį (M. A.) cum įaudė iš prancūzų kalbos 
ir literatūros. Prancūzų kalbą ji dvejus metus 
studijavo Sorbonos ir Strasbourgo universite
tuose Prancūzijoj. Tuo pat metu ji dar mokėsi 
vokiečių kalbos Goethės Institute Paryžiuje ir 
Vienos universitete.

Bestudijuodama ir begyvendama Europoj, M. 
Gailiušytė yra apkeliavusi nemažai kraštų; be 
to, gyvai reiškėsi lietuvių veikloj, talkininkauda
ma jaunimo stovykloms bei organizacijoms.

Grįžusi į JAV dėstė prancūzų kalbą ir civili
zaciją Notre Dame kolegijoj, kur įsigijo baka
lauro laipsnį. Nuo pernai metų rudenio dėsto 
Clevelando universitete prancūzų kalbą ir lite
ratūrą. Kartu studijuoja toliau, siekdama dakta
ro laipsnio.

Be kalbų ir literatūros, M. Gailiušytė studija
vusi muziką ir Clevelando muzikos mokykloje 
įsigijo piano ir teorijos diplomą, šiuo metu mo
kosi toliau ir turi savo mokinių.

Marija Gailiušytė, member of Cleveland Litb. 
Community. After wide travels and studies in 
Paris, Vienna, Strasbourg, Quebec — now lec
tures at University of Cleveland.

Becketo. Gali būti, kad jis norėjo sukritikuoti 
Becketo vaidinimą, nors tai tik spėliojimas. 
Gal ne be pagrindo jis pasirinko Godoto var
dą; gal jis pasijuokė iš tariamai apsišvietusio 
luomo, kuris nematė, kad veikale En atten
dant Godot yra tik tuštuma.

Dėl dabar Vakaruose susidariusios padė
ties įvairaus pobūdžio pasireklamavimas 
daug nulemia literatūroje. Kartais skanda
las nukreipia reklamų gaires netikėta krypti
mi. Antai ilgą laiką prie savo rašomojo stalo 
dirbo vienas labai geras rusų emigrantų ra
šytojas, bet vien rusų išeivija teskaitė jo kny

gas; nes jei amerikiečių kritikas būtų pripa
žinęs rusų išeivijos rašytojo vertę, tuo pačiu 
jis būtų lyg ir pasisakęs prieš komunizmą, ir 
laikydamasis tokios nuomonės, jis nebesiskir
tų nuo neapsišvietusios liaudies. Dėl šitų
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VAKARŲ KRIZE IR ... / Atkelta

priežasčių ilgai buvo tylomis praeita pro Na- 
bokovo darbus, kol vieną gražią dieną kaž
koks žurnalistukas vieną jo romaną pavadino 
pornografija. Rašytojas tuoj pagarsėjo, pasi
traukė iš profesūros ir vien tik verčia savo 
anksčiau rusiškai parašytus veikalus į anglų 
kalbą, ir viskas eina gerai. Kitą skandalą su
kėlė netyčia Sovietų Sąjungos partija, neleis
dama Pasternakui priimti Nobelio premijos. 
Anksčiau tik žinovai teskaitydavo jo raštus, 
o skandalo dėka jis virto visus dominančiu 
rašytoju. Tokie atsitikimai rodo, kad ameri
kiečių publikos skonis nėra pagristas grynai 
literatūriniais sumetimais.

D abartinė vakarų literatūra yra atsidū
rusi krizėje; jai reikia naujo Įnašo. Ma

nome, kad reikalingasis Įnašas galėtų būti 
pasemtas iš vidurio Europos literatūros. Kuo 
gi vidurio Europos literatūra išsiskiria? Ieš
kant atsakymo Į šitą klausimą, vėl bus galima 
pasitaikinti Adomą Mickevičių. Tarp jo vei
kalų yra labai mėgiama baladė, kuri vadi
nasi Lelija. Pirmas jos posmas skamba taip:

“Negirdėtas nusikaltimas: 
ponia nužudė savo poną; 
nužudžius iškasė jam kapą 
gojelyj, pievoj, prie upokšnio; 
ant kapo sodina leliją, 
ir pasodinusi taip gieda: 
‘Auk, lelija, aukštai, 
kaip ponas guli giliai; 
kaip ponas guli giliai, 
taip tu auk aukštai.’ ”

Toliau poetas pasakoja, kaip našlė po ku
rio laiko priima du jaunus vyrus, ir abudu 
nori ją vesti; ji reikalauja, kad jie atneštų 
jai po vainiką Į banyčią. Jiedu atneša. Vie
name vainike yra anoji lelija, kurią našlė bu
vo pasodinusi ant kapo, o paskui leliją į baž
nyčią Įžengia numirėlis.

Šitai baladei Mickevičius pasirinko temą 
iš liaudies dainos. Jis pasistengė ir stiliumi 
priartėti prie tautosakos, pvz. kartodamas 
pagrindinius žodžius pirmame posme: nužu
dė — nužudžius, kapą — ant kapo, sodina — 
pasodinusi. Bet baladė vis tiek nesusilieja su 
liaudies dainomis, o priklauso apsišvietusio 
luomo poezijai. Kitaip tariant, toje baladėje 
pasireiškia tam tikra Įtampa tarp tų bruožų, 
kurie priklauso liaudies tautosakai, ir tų, ku
rie priklauso apsišvietusiųjų literatūrai.

' 1 ą pačią Įtampą būtų galima pasekti 
dažnuose devyniolikto šimtmečio len

kų kūriniuose. Lenkų rašytojai pakartotinai 
sėmėsi temų ir žodžių iš liaudies 
sakmių ir dainų, ir tuo būdu toji Įtampa pra
sitęsė beveik per šimtą metų. Pagaliau šio 
šimtmečio pradžioje tautosaka ir literatūra 
pilnai susiliejo kai kurių rašytojų kūryboje. 
Tame susiliejime svarbus akimirksnis buvo 
pasiektas 1902 metais, kai Jan Kasprowicz 
išspausdino poemą Mano vakarinė giesmė. 
Jis buvo valstietiškos kilmės, ir ana jo poema 
šitaip prasideda:
“Jis buvo ir mes buvome prieš pradžią — 
tebūnie Jo vardas pagarbintas!
Kartu su žvaigždėmis buvome ir saule, 
kol žvaigždės ir saulės dar nebuvo pradėję 
daužytis savo ratuose,
kol dar nebuvo Įvykę tai, kas tave graužia.”

Poema turi 500 eilučių. Jos turinys yra 
religinis mąstymas; ritmas labai laisvas. Kai 
kurios eilutės dažnai kartojasi panašiu būdu, 
kaip liaudies dainose; kartojasi ir pati pirmo
ji eilutė: “Jis buvo ir mes buvome prieš pra
džią”, kuri yra paimta iš liaudies dainos. Ap
lamai kalbant šios poemos mąstymai ir vaiz
dai yra persunkti tautosakos dvasia.

XIX-to šimtmečio lenkų literatūra turi pa
vyzdi, kaip literatūra virto visos tautos rei
kalu. Kituose vidurio Europos kraštuose, 
nors literatūrinio išsivystimo kelias buvo Įvai
rus, dažnu atveju buvo pasiekta to paties 
tikslo. Juk devynioliktame šimtmetyje vidu
rio Europoje dvi didžiulės imperijos — rusų 
ir austrų (ar austrų bei vengrų) — valdė dau
geli dalinai pavergtų tautų; užtat tautinio 
atgimimo sąjūdžiui stiprėjant, rašytojas tapo 
tautiniu reiškiniu, dažnai net tautiniu vadu. 
Pasirinkimas savosios kalbos rašybai buvo 
tautinis, kartais politinis, apsisprendimas. 
Tokioje padėtyje rašytojas priartėjo prie liau
dies: liaudis pripažino rašytoją savu žmogu
mi, ir rašytojas pripažino liaudies tautosaką 
savo Įkvėpimo šaltiniu.

Lenkuose šitas literatūros ir tautosakos su
artėjimas vyko lėtai, kadangi ankstyvesnieji 
lenkų rašytojai savo kūrybą skyrė apsišvie
tusiam luomui. Gi lietuviuose nuo vyskupo 
Valančiaus laikotarpio, dalinai net anksčiau, 
literatai buvo arti susirišę su liaudimi. Tau
tinis atgimimas buvo ne bajorijos, o valstie
čių judėjimas. Daugelis jo vadų, kaip Jonas 
Basanavičius, Vincas Kudirka, Maironis ir 
Juozas Tumas-Vaižgantas, buvo kilę iš pasi
turinčių ūkininkų. Tuo būdu Lietuvoje, kaip 
ir kituose vidurio Europos kraštuose, atsira
do nauja literatūra, kuri yra skirta ne vienam 
luomui, o visai tautai.

nksčiau mano išdėstyti sumetimai veda 
prie dviejų išvadų. Pirma — JAV-bėse 

dabartinė beletristika yra skirta ne visai tau
tai, o vienam luomui; bet kadangi tas luo
mas yra tik tariamai apsišvietęs, jo literatūrai 
trūksta rimto turinio. Kitaip tariant, daugelis 
dabartinių Amerikos rašytojų, kaip John Up
dike, labai gražiai kalba, o nieko nepasako. 
Antra išvada — vidurio Europos tautose kles
ti tautinė literatūra, kuri gimdė ir dar gimdys 
tautinio masto rašytojus. Antai Lenkijoje po 
1956-tų metų Įvykių pasirodo labai gaivus 
literatūrinis judėjimas. Iškilo tokie gabūs ra
šytojai, kaip Slawomir Mrožek ir Anton Go- 
lubiew, iš kurių dar daug galima laukti. Kai 
kurios Mrožeko apysakos ir vaidinimai yra 
išversti Į anglų kalbą, ir ta nauja literatūrinė 
srovė, kuriai jis priklauso, pamažu — kad ir 
labai pamažu — susilaukia pripažinimo Va
karuose.

Paskutiniu laikotarpiu taip pat ir lietuvių 
literatūra yra davusi veikalų, kokių ameri
kietis vargiai Įstengtų parašyti, kadangi jam 
trūksta tam tikro istorinio patyrimo. Pvz., 
V. Krėvės Pagunda yra bene vienintelis ro
manas, kuris taip gerai pagauna niūriąją so
vietų politikos dvasią. (Aną savotišką dva
sią šio straipsnelio autorius rado dar vienoje 
knygoje, būtent, Zinaida Shakovskoy: — 
The Privilege was Mine; bet tai nėra roma
nas.). Kitą pavyzdi duoda Antano Vaičiu
laičio apysakos turinčios kažką kaimietiškai 
krikščioniško; jos dvelkia vduramžiais, o lie
ka modernios. Aišku, tokioje kūryboje pasi
reiškia tai, ką autorius pasisavino iŠ savo 
tautos istorinių sąlygų.

Spaudoj ir gyvenime

AMERIKIEČIAI UŽ LIETUVOS LAISVĘ

Jaunimo Žygio už Tikėjimo Laisvę Komite
tas redakcijai atsiuntė tokį pranešimą:

Cleveland© vysk. Clarence G. Issenman iš
skirtinu būdu prisiminė Lietuvos 50 metų jubi
liejų ir Lietuvos pavergtuosius žmones, paskelb
damas paskutinį 1968 m. sekmadienį — gruo
džio 29 d. — specialia maldos diena už ken
čiančią Lietuvą. Pareiškimas buvo paskelbtas 
visose Cleveland© diocezijos bažnyčiose per vi
sas pamaldas.

Savo laiške Jo Ekscelencija atkreipė visų ti
kinčiųjų dėmesį į Lietuvos nepriklausomybės 
praradimą, Sovietų Sąjungai okupuojant ją, ir 
jos religinį persekiojimą, pabrėždamas, kad Lie
tuvos ateitis — jos vaikai ir jaunimas labiausiai 
kenčia šią dvasinę priespaudą. Vyskupas prajg| 
visų tikinčiųjų pasimelsti už kenčiančią Lietuvį 
siūlydamas tam tikslui ir ypatingas apeigas.

Lietuvos tragišką likimą kiek plačiau vysku
pas apibūdino specialiu straipsniu Cleveland© 
diocezijos laikraštyje “Universe Bulletin”.

Panašių vyskupų paskelbimų galėtų būti kas
met daugelyje miestų, kur tik yra lietuviška ko
lonija, nebūtinai laukiant vienkartinių jubiliejų. 
Reikia tik veiklių lietuvių, kurie kreiptųsi į savo 
vyskupijas. Cleveland© paskelbimas gautas Jau
nimo Žygio už Tikėjimo Laisvę komiteto inicia
tyva. Delegacijai pas vyskupą vadovavo Cleve
land© Alto skyrius. Delegaciją sudairė: pirm. R. 
Kudukis, kun. K. Žemaitis, Rimas Laniauskas 
ir Marija Gailiušytė.

Toks Cleveland© vysk. Cl. Issenman reikšmin
gas lietuvių tautos likimo ir nelaisvės priminimas 
amerikiečiams tebūnie mums, lietuviams, pa
skatinimu kovoje dėl Lietuvos laisvės.

KULTŪRININKŲ EKSKURSIJA IŠ LIETUVOS

Sausio menesyje (13 — 28 d.) JAV-se lank« 
gausiausia iki šiol grupė (20 asmenų), kurios pW 
sę sudarė menininkai ir meno darbuotojai.

Vilniaus “Tiesa” apie ekskursijų parašė tik 
išvykimo dienų ir tepaminėjo keletu pavardžių. 
Visų sųrašų išvardijo Brooklyno “Vienybė”, pri
dėdama ir svečių titulus. Ekskursijų sudarė:

Eduardas Balsys, kompozitorius; Bastys, že
mės ūkio specialistas; Stasė Borisienė, televi
zijos režisierė; Ona Gabrielaitienė, Šiaulių Verps
to audyklos specialistė, Aukščiausios Tarybos na
rė; Juozas Grušas, rašytojas; Antanas Gudaitis, 
dailininkas; Jonas Gureckas, Klaipėdos burmis
tras, ekonomistas; Vytautas Kazakevičius, kul
tūrinių ryšių su užs. liet, komiteto pirm, pava
duotojas; Eduardas Kaniava, Vilniaus operos 
solistas; Karinauskas, žurnalistas; Kirvaitis, 
anglų k. dėstytojas Vilniuje; Regina Kulikaus
kienė, istorikė archeologė; Kazys Macevičius, 
šakių pavyzdinio kolūkio pirm.; Eugenijus Meš
kauskas, Vilniaus univ. profesorius; Ona Min- 
kevičiūtė, mokytoja iš Obelių, Aukščiausios Ta
rybos pirminininko pavaduotoja; Laimonas No
reika, aktorus Justo Paleckio žentas; Mykolas 
Požarskas, Spaudos komiteto pirmininko pav.; 
Viktoras Starošas, kino operatorius; Feliksas 
Strumilas, žurnalistas; Lionginas šepetys, kul
tūros ministras, ekskursijos vadovas.

Svečiai aplankė 7 miestus: Philadelphių, Wa- 
shingtonų, Bostonų, Chicagų, Los Angeles, San 
Francisco, New Yorkų ir per Montrealį grįžo 
atgal. Juos sutiko ir priėmė vadinami “pažangie
ji”, bet jie nevengė ir kitų — giminių, draugų, 
pažįstamų ir nepažįstamų kultūros žmonių, nau 
jųjų ateivių.
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JUOZAS J. BAČIŪNAS
1893.5.24 — 1969.1.23

JUOZO BAČIŪNO NETEKUS
Sausio 23 dieną nebesugrįžta

mai išvyko Juozas Bačiūnas. Jis
teivo pasirengęs poilsiui į Havajus, 
par neretai sustodavo. Bet šį kartą 
jo gyvenimo vairas pasuko keliu, iš 
kur nebegrįžtama.

Lietuviškoji spauda žinią sutiko 
labai skaudžiai ir velionį palydėjo 
jautriais nekrologais ir eulogijomis. 
Skaudžiai tai atjautė organizuotoji 
viso pasaulio lietuvių bendruomenė, 
kurios pirmininku jis buvo. Grau
džiu liūdesio žodžiu palydėjo jį 
Australijos lietuvių spauda, pava
dindama Bačiūnų “didžiuoju lietu
vybės kovotoju”, “moraliniu vadu’’, 
žmogum, kuris savo žodį ir darbą 
“parėmė gausiais ištekliais”.

Ir tikrai, velionis Bačiūnas buvo 
vienas iš tų laisvojo pasaulio lietu
vių, kovojančių dėl laisvos Lietuvos, 
kuriam nė didžiausi nepriklausomos 
Lietuvos priešai negalėjo prikišti, 
jog jis “kovojąs” ne dėl Lietuvos,

----------------- »
J. Bačiūnas mėgo keliauti, čia ma
tome jį ir jo žmoną tarp kitų pen
kių keleivių — septyniese apkliavu- 
sius septynias Europos valstybes.

I eilėj iš kairės sėdi: I. Dilienė, 
O. Biežienė, M. Bačiūnienė, I. Tre
čiokienė; II eilėj stovi: dr S. Biežis, 
A. S. Trečiokas, J Bačiūnas.

Company of seven tour the Con
tinent. Ilnd raw, first from right — 
the late J Bačiūnas.

bet dėl palikto dvaro...
Jo “dvaras” buvo jo idealizuotoji 

Lietuva, išugdyta širdyje, norėta, 
kad tas idealas taptų vėl realybe, 
kaip po 1918 m. vasario 16-tos.

Į JAV-bes jis atvyko su tėvais 
dar ano šimtmečio pačiame gale, čia 
sunkiu darbu ir dideliu ryžtu išėjo 
gyvenimo mokyklą. Nuo 1907 m. 
darbavosi prie lietuviškos spaudos, 
iš karto dirbdamas kaip raidžių rin
kėjas, vėliau tą laikraštį pats atpir
kęs ir jį leisdamas. 1918 m., laikraš
čiui susilikvidavus, Bačiūnas perėjo 
į pelningesnį biznį: nusipirko Tabor 
Farm, Sodus, Mich., įsitaisė vasar
namius, kurie pagarsėjo ir atnešė 
Bačiūnui pasisekimą ir turtą. Pas
kutiniaisiais metais Tabor Farm bu

vo tapusi B. mėgiamų ir jo globo
jamų organizacijų suvažiavimų vie
ta.

Nukelta į 12 psl.

J. Bačiūnas buvo tiesiog pamilęs 
Australijos lietuvius — paskutiniai
siais metais neretai ten lankėsi, 
Australijos lietuviui Pulgiui Andriu- 
šiui patikėjo savo biografiją parašy
ti, išleido sportininkų kelionės po 
Australiją knygą, čia jį matome 
vieno apsilankymo metu su Adelai
dės Lietuvių Sąjungos valdyba.
..I eil. iš kairės: G. Rakauskas, 
J. Bačiūnas, G Reisonienė, L. Mar- 
tinkus; II eil.: St. Dunda, J. Norkū
nas, Z. Vabolis, J. Vanagas, Č. Ost
rauskas, J Arminas, K. Reisonas, P. 
Bielskis, A. šerelis, V. Raginis.

The late J. Bačiūnas and commit
tee members of the Lith. Associa
tion of Adelaide, Australia. .

LIETUVIŲ DIENOS, 1969, VASARIS 7



W * - ; - / .
OV ►L.-MILOSZ • OVU-AMLAŠIUS
F<>* v-etMetejiiysšcif^ Poetas Rašytojas
Pr« niū r Rt i» < sentant Pirmasis Lietuvos 
de h? t ithi-muc cn AšIovaS Pmnciizijoje

i'rancc
^BA\ailS77
.2 A\<irs 1739

.novsentronsdtans
I ci Secondo innocence 
dans (a foie merits, 
reconqntse.consctrnte. ■

O. V. L. Milašiaus antkapio įrašas.

MILAŠIUS - ILGESIO POETAS
30 metų nuo jo mirties praėjus

— II a toujours garde la nostalgic de sa 
Lituanie natale.

— Jis niekad nenustojo ilgėjęsis savo 
gimtosios Lietuvos.

(Dictionnaire de la litterature francaise 
contemporaine).

Prieš trisdešimt metų, išsikėlęs iš Paryžiaus, gy
vendamas prie Fountainebleau miško, primenan
čio gimtojo krašto girias, artimai draugaudamas 
su laukiniais paukščiais — įdomūs jam buvę tik 
šventieji, paukščiai ir vaikai — mirė vienas iš 
pačių didžiausiųjų mūsų laikų poetų — O. V. 
Milašius.

J. Rousselot savo knygą “O. V. de L. Milosz” 
pradeda Rimbaud ir Milašiaus gyvenimo kelio 
paralele. Ir viename ir kitame žmogus pergyve
na poetą. Ir vienas ir kitas, kūręs ir poezija no
rėjęs pasiekti tai, kas žmogaus jėgomis nepasie
kiama, pagaliau nutyla.

Bet gi čia jų keliai išsiskiria — jų tyla nevieno
da. Rimbaud tyla ylra rūstaus ir nugalėto Liu
ciferio, kuris pasitraukia iš poezijos lauko mur
mėdamas, Milašiaus — nuoširdžiai atgailaujan
čio. Ar verta dainuoti tada, kai, “Pažinimo gies
mės” (Cantique de la connaissance) žodžiais, te
reikia parpulti ir melstis: “II faut se prosterner 
plein de doutes, et prier.”

Milašiaus kelias, vedęs jį nuo išorinio pasau
lio daiktų ligi pirmavaizdžių vizijos ir mistinių 
biblinio pasaulio geimų, nebuvo be kryžkelių ir 
gilios vidinės dramos. Ką tik minėtoje “Pažini
mo giesmėje” poetas atskleidžia faustišką dviejų 
sielų vienoje krūtinėje (“Zwei Seelen wohnen, 
ach! in meiner Brust...”) kovą. Kovą tarp dviejų 
pradų — gėrio ir blogio, dvasios ir kūno:

— Keturiasdešimt metų dvasia kovoja su kū
nu... O tačiau kas aš buvau? Aklas ir riebus iš
matų duobės kirminas? Dievo sutvertas žmogus, 
sukilęs prieš savo Kūrėją.

Tačiau šis sukilėlis, jausdamasis begalinėje 
tolumoje nuo savo Kūrėjo, nieko taip skaudžiai 
netroško, kaip poilsio Dievuje, kurio ilgėjosi šv. 
Augustinas, išmatavęs blogio gelmes. Gražiu E. 
Jaloux pasakymu, Milašiaus gyvenimas — ne
nutrūkstanti grandis tarp praeities ilgesio ir pa
laimos troškimo — “entre la nostalgic du passė 
et l’aspiration a une beatitude”.

Ilgesys, nepagydomas Milašiau ilgesys, kuriuo 
visą gyvenimą aidėjo “Septynių vienatvių” poeto 
siela, yra konstrukcinis — esminis ir likiminis 
jo dvasios pradas. “L’Amoureuse Initiation” (ro
mane, kuriame yra ir autobiografinių pradų, Mi
lašius vieno personažo lūpomis sako: “Aš buvau 
iš anksto pasmerktas prisiminti” (“J’ėtais pre
destine au souvenir”):.

Prisiminti ir ilgėtis. Ilgėtis vaikystės, gimtojo 
krašto, jo peizažo, aidinčio liūdesiu, vientve ir 
iilgesiu, su kuriuo nepaprastai intymiai, giliai itr 
subtiliai susilieja Milašiaus dvasios virpesiai. “At
eikite, — sako poetas, — ir aš jus nuvesiu į 
keistą šalį, kur kiekvienas daiktas turi užgesusių 
prisiminimų spalvą... Tai Lietuva, Gedimino ir 
Jogailos žemė.”

Milašiaus dvasioje atsiskleidžia ir iškyla tebe
gyvas jo gimtasis kraštas: nepaprastai ilgos žie
mos, staigūs pavasariai, medum kvepiančios va
saros, o po jų tuojau pat pasigirstąs varnų krank
sėjime sugrįžtąs ruduo, kuris esąs tarsi Lietuvos 
siela.

Gimtasis kraštas, vienatvės ilgesiu aidinti jo 
dvasia suteikia ir Milašiaus ilgesiui specifinį to- 
nalumą. Jis tarsi išaidi iš jo vaizdų gelmių ir 
prasmingu crescendo eina ligi legendinių tolimų 
laikų ilgesio, kuris atsiskleidžia poeto meilėj 
Tėbų karalienei Karomamai — “Mano mintys 
tau, karaliene Karomama labai senų laikų...”—, 
ligi gilaus vienatvės ilgesio, kurios tylai, Mefibo- 
seto žodžiais, niekas prilygti negali: “Myliu ryt-

Poetas Oskaras V L. Milašius, 1877-1939-1969.
O. V. L. Milosz-Milašius (1877-1939-1969) 

Lithuanian poet and diplomat.

metinį žmogaus pasveikinimą ir vakarinę verpė
jos dainą... Tačiau niekas nėra vertas Vienatvės 
tylos”, — kalba Mefibosetas, to paties vardo 
Milašiaus dramos personažas, palikdamas Dovy
do rūmus ir išvykdamas į Lodebarą gyventi su
sikaupus vienatvės tyloje.

Pagaliau Milašiaus ilgesys pereina kiton plot
mėn — mistinėn, dvasinėn, religinėn, kurioje 
giliausi žmogiškosios būties virpesiai susisiekia 
ir susilieja su begalybės simfonijos aidais. Liki- 
miniais tonais suskamba jis nemirtingame eilėj 
rašty “Visi numirėliai girti”, kurio personažai 
numirėliai yra mažiau mirę nei jis pats (“moiiS 
morts que moi...”), ypač tai atsiskleidžia jau 
keliais atvejais čia minėtoje “Pažinimo giesmė
je”, kurioje, H. Lemaitre žodžiais, Milašius, po
etas kilęs iš Lietuvos, atskleidė ir išreiškė tai, 
kas ypač kankina šių dienų poetą — santykius 
tarp poezijos ir minties bei tarp poezijos ir tik
rovės (“La poėsie depuis Baudelaire”).

Gimęs ir išaidėjęs iš ilgesingo gimtojo krašto 
peizažo ir harmoningai susiliejęs su pasmerkta 
prisiminti ir visada ilgėtis jo siela, Milašiaus il
gesys, vis stiprėdamas, gilėdamas ir kildamas į 
metafizines aukštumas, nuaidi per visą jo kūry
bą — poeziją ir dramą, virsdamas jo filosofijo
je begalybės - Būties nostalgija. “Viešpatyje ir 
ramybėje noriu miegoti ir ilsėtis”, — sako Mi
lašius paskutiniame savo filosofinio veikalo “Les 
Arcanes” skyrelyje “Autoriaus malda”.

Viešpaties ramybėje, kurios jis ilgėjosi ir troš
ko savo kelionėje nuo gimtojo krašto ligi Fon
tainebleau kapinių, kur jis, kiek pakeičiant ei
lėraščio apie Lofoteno kapines žodžius, yra gy
vesnis už gyvuosius. Jis, jau cituoto H. Lemaitre 
žodžiais, nors ir miręs 1939 metais, yra pralen
kęs simbolizmą ir surrealizmą ir, pro išorinį pa
saulį verždamasis į pažinimo gelmes, yra vienas 
iš šių dienų prancūzų poezijos pradininkų.

Cleveland, Ohio

VACYS KAVALIŪNAS
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NEMIGA

TALITA KUMI

Likimo kūdiki, gal dešimt metu jau tave pažįstu žemėj, apglobtoj tylos, 
Ir visados pirmiausia man pasivaidena tavasai paveikslas, 
Kai besibaigiant nakčiai, aiškiaregis aš budžiu 
Ir, dvasioje lydėdams kurtų Kosmoso skriejimą,
Ūmai aš pajuntu, kaip griūva visata manin, lyg traukiama dienų 

/ visųjų aukštumos.
jĘjida esu kaip upėj suliepsnojęs daiktas vasaros nakčia,

O saulės raktai esti mano rankoje, kuri Tikrovės atrakina, atsispin- 
/ dinčias iš gyvenimo rūkų.

Ir iš tiesų, pakaktų vieno mano žodžio, kad anoj tikros būties šaly, 
kur daugelį turiu žvalių tarnų, 

Išvysčiau visiškai kitus pavidalus nei tu,
O atminimams čia nuo vieškelio pakeltas akmenėli!
Bet ar nužemintai tavęs aš nemulėjau trumputėlėje dienų eigoj? 
Netrukus išeinu. O perplėšta širdie,
Į miesto purvą numesta, į žvarbią, lietus ir naktis!
Buvai prijunkus prie manęs — ir vėl žiema tau gresia!
Klausykis mano žodžių tau: plačiai atverki tą kažkokį ženklą savyje, 

/ kurio net tujen nepažįsti, 
Ir norint kažin kas ištiktų, stenkis savo smulkučiukėj atminty išsaugot, 
Ką tau byloja tas, kuris ilgoj, sausros nuniokotoj kartybių vasaroj 

/ subrendo su dilge!
Plušėk!
N e gundyki baisaus būties karaliaus — 
Pasaulio vieškeliuose nenumaldomam judėjime dievaičio-stabo, 

/ trinkančio vežėčiose.
Plušėk, vaikeli! Nes, tokia gležna, esi ilgai gyvatai pasmerkta, 
Ir ašai nenorėčiau pasitraukt iš šių kurtinančių galerų 
Su tuo gailiu vaizdu, kuo tujen vieną dieną būsi: 
Maža mergytė, taip staiga pavirtus mažute sene,

^^įais, apkartusiais plaukais, su skarele, kažkur juodam apgaižusiame 
/ priemiesty, 

Ar vieniša ant plausto upėj, su šiurpia našta ant strėnų, 
Sesuo drėgnųjų akmenų ir didelių belapių medžių!

Tu pagailėk manęs! Juk žiauriai pasigesi, kai nebus manęs: 
Jau amžinai budėsiu vienoje iš dviejų Karalysčių, nežinau katroj — 
Bijausi, kad tamsybėse, nes manyje kažkas rusena pasmerkta, žema 
Kalbu aš tau, skurdžių dienų žvirbluiti: būsi vieniša šioj / ugnim 

/atšiaurioj gyvatoj, 
Tarytumei ana visų taip pamiršta, raudona bei žalia liktarna palei 
Kai brėkšta apsiblaususi, šykšti diena. / Seną,
Aš nežinau, kas jau nužudė mano šlykščią širdį, 
Bet mirdama, jinai užuojautą paliko mano kaulams — gūdžią savo 

karalystę. Kūdiki! 
Šio sielvarto tau niekam neišreikši — tai negalia, nakčia ištikus žmogų. 
Kentėk, visažinė ir nebyli, kentėk su pamatų uolom tamsos pelėsiuos. 
Aš aiškiai išmanau, kad kenčia mumyse Jisai — 
Jo vardas slaptas: Atidalytasai nuo Paties savęs!
Ir kai galop jau bus pranykus šio gyvenimo naktis be žiedo ir be

/ veidrodžio ir be kanklių, 
Giesmė kerštūnė, visų vaikystės lūkesčių giesmė suduš mumyse, 
Kaip suklegėjus paukščiams skilsta begalinis rytmečio kristalas 
Rasotam slėny.
Aš visa tai žinau. Vienok ano skurdaus paveikslo — vienišoje ateity 

/tavo būties 
Aš negaliu pakelti. Tai lyg siaubo apimtas vabzdys many, 
Tai vabzdžio rėksmas mano sieloj, 
Po pelenais širdies.

Tariau: manoji Motina! Ir aš tave mąstau, o Name'. 
Gražių, neaiškių mano kūdikystės vasarų Trobele! 
Tave, kur nebarei nė sykį mano liūdesio, 
Tave, kur taip vikriai mane paslėpdavai nuo žvilgsnių atšiaurių, 
Dalyve, maloni dalyve! Ir kodėl kadaise ošiančios 
Jaunystės dienomis, aš nesutikau mergaitės, 
Kuri turėtų keistą, šešėliuotą, jauną sielą, kaip ir tu, 
Skaidrias akis, pamilusias kristalo tolubes, 
Gražias, paguodžiančias, kai tamsią dieną pažvelgi į jas.
A! daugel sielų alsavau, tik nė viena
Jos neturėjo kvapo staltiesės šaltosios ir auksinės duonos 
Ir seno lango, atdaro birželio bitėms!
Nė šito švento balso, skambančio vidurdienį žieduos!
A, tie veidai, kvailai bučiuoti! Jie nebuvo
Tokie kaiv tavo, moteriške nuo kalvos anuomet!
Ju akys tai ne ta daili rasa, kaitri, liūdna, 
Kuri sapnuota tavo soduose ir žiūri į mane 
Lig pat širdies ten, mano verkiančios alėjos rojuj nustotam, 
Į kur mane vadina slaptas kūdikystės paukščio balsas, 
Kur atsiduoda sniegas rytą vasaros prietemoje.

Kodėl įdėjai, Motina, į mano sielą šitą baisią, 
Tą nepasotinamą žmogaus meilę, o sakyk, 
Kodėl manęs tu neužklojai švelniomis dulkėmis, 
Kaip šias labai senas ir šlamančias knygas, 
Kur atsiduoda vėju ir atsiminimų saule, ir kodėl negyvenau 
Aš atsiskyręs ir be geismo tavo žemoje pastogėj, 
Akis atgręžęs į vaivorykštinį langą, kur sparva, 
Jaunų dienų bičiulė, skamba žydroje senatvėj?
O gražios dienos! skaidrios dienos' kai kalva pražydo, 
Kada auksiniame kaitros okeane didieji dirbančiųjų avilių 
Vargonai grojo snaudulio dievams, 
Kada gražaus, tamsoko veido debesėlis liejo šviežią savo 
Širdies gailestingumą ant alsuojančių kviečių
Ir trokštančio akmens ir mano seseries griuvėsių rožės!
Kur dingot gražiosios dienos? kur dingai dailioji verksne — 
Rami alėja? šiandie išsigąsčiau aš prakiurusių kamienų, 
Nes mūs jaunoji Meilė, kur žinojo tiek dailiausių pasakų, 
Tenai pasislėpė. Atsiminimas laukė trisdešimtį metų, 
Ir niekas nešaukė: užsnūdo Meilė.

— O Name, Name! Kam mane išleidai į kelionę, 
Kam nenorėjai saugoti manęs, kam, Motina, 
O tu, kuri pažįsti mano širdį, leidai šitaip gundyti mane 
Kadaise rudenio melagiui vėjui
Ir ilgo budėjimo ugniai, šitiem burtininkam, 
Su jųjų pasakom kvailom: jos pilnos kvapo 
Senų salų ir burlaivių, kur nyksta laiko plačioje, 
Tylioj mėlynėj, ir Pietų šalies krantų su laukiančiam mergelėm? 
Tokia protinga, jog žinai, kad niekad niekad nesugrįš 
Tikrieji keliauninkai, kur Rimties Įlankos ir Arfų 
Salos ir Miegančiojo Rūmo ieško!
Širdis manoji smuklėj šaltoje vienų viena,
Ir spinduly senam stovėdama i mano išgyventą veidą žiūri nemiga 
Ir niekas, niekas nesuprato prieš mane, iš kiek kurčių, 
Beviltiškų mirčių sudėtos mūs gyvybės dienos!

Vertė Antanas Vaičiulaitis
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Visad 
jaunas, 
energingas

Muziko Stasio Sližio 
50 metų amžiaus sukaktį minint

VL. MINGĖLA

Stasys Sližys, muzikas, Detroito 
mergaičių choro dirigentas.

S. Sližys, musicologist, leader of 
Gori’s chorus in Detroit.

Sunku būtų rasti lietuvį Detroite, 
kuris nepažintų Stasio Sližio. Tur 
būt, visi jį pažįsta. Daugelio lietuvių 
vaikai mokėsi jo vadovaujamoje li
tuanistinėje mokykloje. Jis plačią
ja prasme kultūrininkas: jaunimo 
švietėjas, chorvedys, muzikas, žur
nalistas (Jis yra Žurnalistų Sąjungos 
narys ir nuolatinis “Draugo” bend
radarbis, rašo įvairiais muzikos rei
kalais ir temomis.).

Štai šis jaunas ir energingas vy
ras kažkaip nelauktai sulaukė 50 
metų amžiaus. Atrodo neįtikėtina, 
perjaunas pusamžininku tapti. Bet 
faktas lieka faktu, o “Lietuvių En
ciklopedija rašo Stasį Sližį gimus 
1918 m. lapkričio 20 dieną.

Šia proga Natalijos ir Stasio Sli
žių namuose iškeltos šeimyninės 
vaišės, — nes prie 50 metų am
žiaus sukakties pridėta dar 25 metų 
Sličio — kaip mokytojo ir švietėjo 
sukaktis ir 25 metų — Natalijos ir 
Stasio Sližių santuokos sukaktis.

Pokylyje dalyvavo kelios dešim
tys svečių iš arti ir iš toliau. Buvo 
kalbų-sveikinimų, dovanų, linkėji
mų, padainuota S. Sližio kompo
nuotų dainų. Dalyvavusiems liko 
gražūs atsiminimai. Bet to negana 
žmogui visuomenininkui. Jis vertas 
pristatyti ir platesnei, negu šeimyni
nė, auditorijai.

Kilimu Stasys Sližys yra aukš
taitis, gimęs pirmaisiais Lietuvos 
Nepriklausomybės metais, Trau- 
piuose, Panevėžio apskrityje. Muzi
kos mokėsi pas savo tėvą vargoni
ninką Petrą Sližį, pas A, Piešiną, 
muzikus M. Karką ir J. Motiekaitį. 
Baigęs Panevėžio gimnaziją, lankė 
Švietimo ministerijos pedagoginius 
kursus ir įsigijo mokytojo teises. 
Mokytojavo. Ir tuo metu jau pra
dėjo organizuoti chorus, jiems di
riguoti ir vadovaut. Lietuvą antrą 
kartą užimant komunistams, pasi
traukė į Vakarus. Apsigyveno Wei- 
dene, Vokietijoj, ir ten mokė ir ėjo 
inspektoriaus pareigas vidurinėje 
lietuvių mokykloje.

1949 m. S. Sližys atvyko į JAV- 
bes ir apsigyveno Detroite. Vos įkė
lęs koją Amerikos žemėn, tuojau 
stvėrėsi mokslo. Nežiūrint medžia
ginių įsikūrimo ir kalbos sunkumų, 
vakarais ėmė mokytis pamiltosios 
muzikos srityje. Lankė Wurlitzer 

vargonų kursus. Po kelerių metų 
persikėlė į Detroito muzikos kon
servatoriją. Muzikos konservatoriją 
baigęs 1967 m. gavo vokalinės mu
zikos pedagogo diplomą.

St. Sližis — šakota asmenybė: 
jame slypi nemaža talentų, nors 
daugiausia sielos jis atiduoda muzi
kai. Šalia mokslo ir kelių darbų jis 
randa laiko ir jėgų jaunimui, sėk
mingai mokydamas šeštadienio li
tuanistinėje mokykloje. To negana. 
1958 m. jis suorganizavo mergaičių 
chorą, kuris vėliau buvo pakrikšty
tas D. L. K. Birutės vardu. Šiam 
chorui S. Sližys vadovavo apie še
šetą metų. Jo vedamas mergaičių 
choras davė keliolika koncertų ir 
buvo visuomenės pripažintas ir my
limas. Vėliau kurį laiką choras ne
veikė. Vienos mergaitės - daininin
kės, baigusios mokyklas, išvyko į 
kitus miestus mokslų gilinti, kitos 
— ištekėjo... Bet veiklusis chorve
dys nepasidavė, ir štai 1967 metais 
Kalėdų metu jau girdim chorą gie
dant Šv. Antano bažnyčioj per pa
maldas; sekančiais, 1968, metais 
choras giedojo per Velykų pamal
das, atliko dainų repertuarą Vasario 
16-tos minėjime ir Kariuomenės 
šventėj. Ir dabar choras gieda baž
nyčioj pamaldų metu. Į 1969 metus 
dirigentas įžengė jau su dviem cho
rais — mergaičių ir berniukų. 
Daugelis skundžiasi mūsų jaunimo 
nepaslankumu, nedrausmingumu, 
nenoru dalyvauti choruose ar šokių 
programose. Bet tik ne Stasys Sli
žys! Jam viskas plaukia į priekį. 
Sėkmė jį lydi. Jis visus sunkumus 
nugali. Jauni dainininkai ir daini
ninkės jo klauso. Chorvedys moka 
savo mokinius sudominti. Ir ne
drausmingumu jis nesiskundžia. Jis 
turi pedagoginių gabumų, geras psi
chologas ir pažįsta jaunas sielas.... 
Tikime, kad šie abu chorai šiemet, 
tvirtos rankos valdomi ir tėvų pa
dedami, įžengs į rimtų koncertų 
fazę. Linkime sėkmės!

Stasys Sližys — chorų vadovas ir 
mokytojas — ir pats yra nenuils
tantis mokinys: prieš keletą metų 
Detroito muzikos konservatorijoje 
baigęs kontrapunkto ir harmonijos 
kursą, jis 1965 m. balandžio 14 d. 
baigė muzikos kritiką. 1968 m. įsto
jo į Michigano universitetą ir vėl 
studijuoja muziką ir siekia atitin-

4--------------------
Stasys Sližys, Detroit, Mich., diri
guoja mergaičių chorui.

S. Sližys, Detroit, Mich., conduct
ing the performance of a Girls’ 
choir.

kamo mokslo laipsnio.
Nors chore dainuoti, pasakysit, 

nėra didelis mokslas, bet reikia pa
minėti, kad Stasys Sližys dainuoja 
Detroito simfoninio orkestiro chore, 
į kurį patekti nelengva: reikia turė
ti gerą balsą ir vokalinį išsilavinimą.

Stasys Sližys ne tik interpretuoja, 
bet ir pats bando kurti — jis yra 
suharmonizavęs nemažai lietuvių 
liaudies dainų, taip pat sukūręs ori
ginalių kompozicijų.

Pabaigai reikia paminėti ir kitą 
Stasio Sližio biografijos pusę: 1956 
metais jis yra baigęs Detroito un^^ 
prekybos mokslų atitinkamą ku^P 
— atskaitomybės — ir įsigijęs ac
counting srities specialybę. Šiuo 
metu jis dirba Detroito Fordo di
vizijos įstaigoje, eidamas analisto 
pareigas.

Daugelį metų mokęs Detroito 
lietuvių šeštadieninėje lituanistikos 
mokykloje, buvęs tos mokyklos ve
dėju, 1966 jis parašė lituanistinių 
mokyklų VIII-tam skyriui pratimų 
vadovėlį, kuris LB Švietimo Tary
bos pripažintas tinkamu visoms li
tuanistinėms mokykloms ir buvo iš
spausdintas.

50 metų — tai ne senatvė, bet 
labiausiai kūrybingas ir brandus 
amžius. Pagaliau žmonės gerbiami 
ne už jų sulauktą metų skaičių, bet 
už nuveiktus darbus ir nuopelnus. 
Užtat ir muziką Stsį Sližį sveikino 
ne tik vietiniai detroitiečiai, bet ir 
iš toliau jį prisiminė vyresnieji mu
zikai, kaip prof. J. Žilevičius, J. 
Bertulis ir kt.

Prisidėdami prie linkėjimų, linki
me, kad sukaktuvininkas nepavarfk 
tų nuo užkrautos metų naštos, k^p 
dažniau parašytų straipsnių muzi
kos temomis — apie kūrėjus ir jų 
veikalus pasauliniame forume, o 
ypač apie lietuvius muzikus bei jų 
dairbus, apie koncertus ir solistus, 
apie mūsų dainų problemas ir at
eities kelius. Visa tai bus priimta 
su džiaugsmu ir su dėmesiu. Mū
sų muzikinis gyvenimas yra viena 
iš didžiųjų lietuviškos kultūros ap
raiškų svečiame pasauly.

Ta pačia proga norėtųsi atsi
gręžti į praėjusius metus ir keliems 
momentams sustoti ties Stasio Sližio 
vadovaujamu mergaičių choru, ku
ris trumpai paminėtas 1968 metų 
LD gegužės numeryje.

Choro pradžia laikytina 1968 m. 
sausio 7 d., kai Šv. Antano parap. 
mokyklos patalpose sušauktas mer
gaičių tėvų susirinkimas ir įsteigtas 
Mergaičių choro komitetas: pirm. 
J. Bartkus, M. Abarius, D. Arlaus
kienė ir narės — Br. Kiaulėnienė 
ir E. Kutkienė.

Reprezentacinis choro koncertas 
įvyko Lietuvių namuose 1968 m.
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Regina Sližytė, pianistė.

Nepriklausomybės metų iškilmin
gam atžymėjimui. Repertuaras pir
mamečių Mergaičių chorui buvo 
nelengvas. Beveik visos mergaitės 
14, 15 ir 16 metų amžiaus (su re
tai kuria 17-18) Bet dideliu stropu
mu ir ryžtu dirbant, sunkumai buvo 
nugalėti, ir koncertas praėjo švie
siam laimėjimų ženkle. Pasisekimas 
buvo didelis. Chorisčių nuotaika pa
kilus. Noras toliau lavintis ir dai
nuoti didelis. Tėvų ir visuomenės 
pritarimas neabejotinas.

Chctras dainuoja dviem balsais: 
sopranai ir altai. Sopranai: A. Aba- 
riūtė, V. Abariūtė, A. Arlauskaitė,
A. Banionytė, D. Bartkutė, R. Bur
nytė, D. Gaižutytė, L. Garliauskai- 
tė, L. Geldytė, V. Ivanauskaitė, D. 
Kalvėnaitė, R. Kanelytė, B. Kiaulė- 
naitė, B. Kvietytė, B. Kutkutė, S. 
Leonavičiūtė, N. Milmantaitė, A. 
Petrauskaitė, V. Pranėnaitė, R. 
Skrebutėnaitė, A. Smalinskaitė, D. 
Valytė, K. Vesekaitė, I. Vizgirdaitė,
B. Vizgirdaitė; altai: M. Baltrušai
tytė, J. Beržanskytė, V. Bliūdžiūtė, 
St. Brizgytė, G. Duobaitė, J. Kriau- 
čiūnaitė, A. Mikailaitė, R. Mikulio- 
nytė, K. Mileirytė, D. Petrulytė, R. 
Putriūtė, R. Rūgštelytė, R. Sližytė, 
B. Urmanavičiūtė. Viso 40 daini
ninkių.

Koncertas pradėtas Br. Budriūno 
kantatos I dalies pradžia. Po to se
kė “Punsko daina”, liaudies daina, 

Aldona Petrauskaitė, akordeonistė.

LIETUVIŲ DIENOS, 1969, VASARIS

harmonizuota S. Sližio, ir “Keliau
jam su daina” (M. Karkos).

ILje dalyje padainuotos 4 dainos: 
Ramunėlė (J. Gaižausko); šią dainą 
choras dainavo smuiku ir pianinu 
pritariant. Labai gilų įspūdį paliko

gegužės 18 d. Koncertą paįvairino 
Gobienės šokėjų grupė “Šilainė”. 

^Koncertas buvo skirtas 50 Lietuvos

Irena Vizgirdaitė, solistė.

“Mamytė”, kulrią atliko choras su 
soliste (solo dainavo Ir. Vizgirdai
tė, turinti dėmesio vertą balsą ir ne
rodanti baimės žymių). Patiko “Ber
neliai apgavikai”, S. Sližio harmo
nizuota liaudies daina, tik gaila, kad 
trumpa. Pabaigai padainuota J. Šve
do harmonizuota “Subatėlė”; smui
kui palydėjo L. Mikulionytė (Mi
chael).

Šokėjų grupė “Šilainė” pašoko 
4 šokius: Aštuonnytį, Kepurinę, 
Blezdinginį Jonkelį ir “Suk, suk ra

L. Mikulionytė (Michael), smuiki
ninkė.

telį...” Akordeonu grojo 13 metų 
Rimas Kasputis, “senas” detroitie- 
čių pažįstamas muzikas.

Smuiku grojusi Mikulionytė daž
nai pasirodo lietuvių koncertuose; 
ji groja ne tik lietuvių, bet ir ame
rikiečių publikai, yra dalyvavusi te
levizijos programoj.

Pianinu akomponavusi mergaitė 
Regina Sližytė yra dirigento duktė.

Chorui toliau bedirbant ir beren
giant koncertus, nėra abejonės, at
siras naujų talentų; šie augs ir stip
rės. Tai jaunasis lietuvybės atžaly
nas, užtikrinąs Detroito lietuvių ko
lonijos ateitį.

Švėkšnos gimnazijos rūmai.
The bulding of the Švėkšna (Lithuania) gymnasium.

SVEKSNOS GIMNAZIJOS 50 METŲ SUKAKTIS
Švėkšnos gimnazija, įkurta 1919 

metais, kuriai šiemet sueina 50 me
tų, turi margą istoriją. Pagrindą jai 
įkurti sudalręs (kaip L. Enciklopedi
ja rašo) siuvėjo Domo Endzelio pa
likimas. D. Endzelis, grįžęs iš Čika
gos, buvo užsiuvęs šiek tiek dolerių; 
juos, sirgdamas, jis skyręs, kad būtų 
įkurta žemės ūkio mokykla. 1919 
m. susidaręs mokyklai steigti komi
tetas perėmęs palikimą ir panaudo
jęs vidurinei keturių klasių mokyk
lai įsteigti. Vėliau grafas J. Flateris 
padovanojo savo parke sklypą, ant 
kurio 1928 m. už JAV-se prel. J. 
Macejausko surinktas aukas pasta
tyti nauji gimnazijos irūmai. 1929 
metais Švietimo ministerija leido 
mokyklai išaugti į pilną gimnaziją.

Gimnazija išleido 14 laidų — 

Švėkšnos gimnazijos 50 metų sukakties minėjimui rengti organizacinis 
komitetas Čikagoje. Iš kairės: Janina Račkauskienė, buv. mokytoja; Ali
cija Rūgytė, buv. direktorė; Stasys Rudys, buv direktorius; Stasė Peter
sonienė, buv. mokinė; ll-je eilėje — dr. Vacys šaulys, buv. mokinys; inž. 
Jonas Rugis, buv. mokytojas; Juozas Šlajus, buv. mokinys; inž. Juozas 
Sūdžius, buv. mokinys ir Vacys Noreika, buv. mokinys.

Foto V. Noreika
Former director, teachers and pupils of the Švėkšna gymnasium now on 

a Committee in Chicago to promote the 50th anniversary observance of the 
high school.

202 abiturientus. 1944 m., prieš II 
bolševikų okupaciją, veikė 9 klasės 
su 403 mokiniais ir 20 mokytojų; 
direktorium buvo Alicija Rūgytė, 
dabar gyvenanti Čikagoj.

Ji ėmėsi iniciatyvos šį rudenį su
rengti gimnazjos 50 metų sukakties 
minėjimą su turtinga programa, sy
kiu akivaizdiniu būdu pavaizduo
jant tos mokyklos veiklą Lietuvos 
nepriklausomybės metais.

Sudarytas jubiliejinio minėjimo 
komitetas, kuriam vadovauja A. 
Rūgytė. Ji kviečia visus buv. moki- 
ir ir mokytojus, o taip pat švėkšniš
kius atsiliepti, atsiųsti atsiminimų 
bei foto nuotiraukų adresu: 6547 
So. Washtenaw Ave., Chicago, Ill. 
60529.

Minėjimas įvyks rugp. 31 d.
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Vytautas Ignas Piešinys tušu / Drawing in Black Ink

JUBILIEJINĖ LIETUVIŲ DAILĖS INSTITUTO PARODA
Bruno Markaitis, S J

12

Prieš 21 metus Vokietijoje įsteig
tas Lietuvių Dailės Institutas suge
bėjo apjungti nemažą skaičių pajė
giausių lietuvių dailininkų tremtyje. 
Pirmutiniu tikslu buvo pasistatyta 
ugdyti ir propaguoti lietuviškąjį me
ną užsienyje. Emigracijos bangos 
išskirstė lietuvius po įvairias šalis. 
Pagrindinis Instituto tikslas teko in
terpretuoti naujų įvykių įtakoje ir 
buvo užsibrėžta jo siekti daugiau 
individualiomis pastangomis negu 
organizuota veikla.

Individualios pastangos yra da
vusios puikių rezultatų: Instituto 
narių darbų galima rasti įvairiose 
didžiųjų pasaulio miestų galerijose, 
viešose ir privačiose kolekcijose, 
bažnyčiose, koplyčiose ir mauzolie
juose. Ne vienas yra laimėjęs meda
lių, premijų, įtrauktas į meno leidi
nius ir enciklopedijas.

Jubiliejinė paroda, surengta Čiur
lionio galerijoje vasario 15-28 die
nomis, neparodė visų instituto na
rių. Dideli nuotoliai sudarė pagrin
dines kliūtis, ypač skulptoriams ir 
vitražistams. Bet žiūrovas išsinešė 
įspūdį, kad šioje parodoje buvo 
gausu ne tik talento, bet taip pat 
kūrybinio polėkio, originalios tech
nikos, brandžios eksperimentacijos 
ir skoningo avangardiškumo.

Paroda buvo įdomi tiek techniko
mis, tiek stiliais, tiek įvairuojančiu 
noru artėti ar nutolti nuo abstrakto. 
Matėme joje tapybos, grafikos, vit
ražo, skulptūros ir net kilimų (Ja- 
meikienė).

Parodoje buvo išstatyta darbų iš 
Australijos, Kanados, Paryžiaus, 
Bostono, Rochesterio, New Yorko, 
Cleveland© ir Chicagos: Akstino, 
Augiaus, Bakio, Dargio, Daugvilos, 
Igno, Jameikienės, Kasiulio, Kau
po, Kiaulėno, Kurausko, Petravi
čiaus, Rato, Vaičaičio, Valeškos, 
Valiaus, Vilimo ir Vizgirdos.

Garbės vieta teko J. Vienožins- 
kiui, Instituto narių (kai kurių) mo
kytojui.

Juozas Bakis Kompozicija
Metalas

Composition (Metai)

Bent akimirkai sustojant ties 
kiekvienu, dailininku, abėcėlės eile, 
pradedam nuo Bakio. Jis paliko la
bai gerą įspūdį skulptūromis, ypač 
jungtine keramikos ir metalo kom
pozicija. Jose randame drąsios 
vaizduotės, originalių formų ir kū
rybiškai išgyvento šių laikų dvasios 
pajautimo.

Tapytojų tarpe brandus ir įspū
dingas Dargis savo pusiau abstrak
tinėmis figūromis, kuriose spalva ir 
forma sujungta organiškai ir išbaig
tai. Kaupas pasuko į abstraktą. Jo 
spalvingi ieškojimai ir geras pieši
nys duoda vilčių ateičiai. Vaičaitis 
skiria dėmesį piešiniui, techniką pa
jungdamas tematiniam uždaviniui. 
Valeškos tapybiniai darbai liudija 
kompozicijos išbaigimą ir stiprų de
koratyvinį sprendimą. Vizgirda ryš
kus ir skirtingas masyvia teptuko 
technika, kuri rodo drąsų mostą, 
patyrusią akį ir dinamišką spalvų 
kontrastą.

Nukelta į 22 psl.
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Š1LĖ PARODU
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— Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje kovo 9 d. atidaroma Adomo 
Varno, mūsų dailininko veterano, 
sausio 1 d. sulaukusio 90 metų, šar
žų paroda. Jo šaržai daryti Lietuvos 
kėlimosi ir kūrimosi metais, išleisti 
knygoje “Ant politikos laktų”.

— Kovo 1 d. Bostono Lituanisti
nės mokyklos tėvų komitetas su
rengė architekto Jurgio Okunio dai
lės parodų, žmonės paroda labai 
domėjosi ir nemažų, darbų nupirko. 
Visas pajamas J. Okunis paskyrė 
lituanistikos mokyklai.

Buvo išstatyta architektūrinių 
pastatų akvarelių, abstrakto ir ki
tokių darbų.

— Paryžiuje, Salon de la jeune 
gravure buvo išstatęs savo darbus 
dail. Pranas Gailius.

— General Motors kompanijos 
leidžiamas laikraštis š. m. sausio 
nr. įsdėjo straipsnį “Lithuania 
Carvings by J. Baublys”. Straipsnis 
gausiai iliustruotas; įdėtas jo pa- 
rods, vykusios 1968 m. gale biblio
tekoje.

LD žurnalas savo laiku yra pa
rodęs J. Baublio darytų V. D. Mu
ziejaus modelį.

J Baublys iš profesijos yra agro
nomas. Dabar jis darbo reljefinį 
Lietuvos žemėlapį.

— Kovo 15 Čiurlionio galerijoje, 
Čikagoje atidaro savo dailės darbų 
parodų J. Kelečius.

Jonas Kelečius žinomas aktorius; 
prieš kiek laiko jis įstojo į Čikagos 
Meno institutų ir jį baigė. Jo dailės 
darbus mūsų spauda gerai vertina. 
J. Kelečius rikiuojasi į kitų mūsų 

aktorių, išėjusių į dailininkus, kaip 
L Viesulas, J. Akstints, A. Kuraus- 

kas, J. Monkutė-Marks, tarpų.

LIETUVIŲ FONDAS

6643 So. Maplewood Avenue 
Chicago, Illinois 60629

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

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

■■iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiN

Vėsinami kambariai; kiekv. kambary nemokamai TV ir telefonas; 
yra kambarių su virtuvėmis; kieme šildomas maudymosi baseinas.

Patogus susisiekimas autobusais ir automobiliais.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

IN MEMORIAM

BAČIŪNAS...
Atkelta iš 7 psl.

Visuomeniniam gyvenime Bačiū- 
nas darbavosi su tautinės krypties 
organizacijomis. Dėl savo ramaus 
būdo ir “gaspadoriškos” galvosenos 
jis sutarė ir su kitų įsitikinimų žmo
nėmis, imatydamas jų darbuose ge
ro ir neslėpdamas savųjų ydų.

Bačiūnas nepaprastai mėgo lietu
višką spaudą, ją vertino ir rėmė. 
Pets išleido daugeli įvairių leidinių, 
pradedant Vanagaičio dainomis ir 
baigiant sportininkų žygiu i Austra
liją-

Bačiūnas kartu su Leonardu Ši
mučiu ir Pijum Grigaičiu, sudarė 
didžiąją Amerikos lietuvių senosios 
imigracijos trijulę. Labiausiai išpo
puliarėjo, kai užėmė Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės pirmininko 
postą, kuriam, rodos, jis buvo ir 
gimęs.

Jo palikti batai liks tušti, — 
niekas šioje veikloje Į juos nepa
jėgs įstoti — Bačiūnas tebuvo vie
nas.

— Sausio 16 Kiaune mirė 78 me
tų sulaukęs Petras Klimas, Vasario 
16-siois akto signataras.

Didelę savo gyvenimo dalį dirbęs 
diplomatinėje tarnyboje, prieš II 
pas. karų buvo Lietuvos ministeris 
Prancūzjoje. Vokiečiams užėmus 
Paryžių, kalintas, 1943 m., paleis
tas, grįžo į Lietuvų. Rusų buvo iš
tremtas ir tik paskutiniais metais 
paleistas.. (Apie A. Klimų plačiau 
buvo LD žurnalo 1964 m. vasario 
mėn nr.).

— Gruodžio 25 d. Washingtone 
mirė, sulaukęs 84 metų, prof. Vladas 
Stanka. Lietuvos un-te dėstė teisę. 
Parašė ir išleido, be teisės dalykų, 
įvairių istorinių samprotavimų — 
Pasaulinės istorijos dinamika, 1933, 
Didelės ir mažos valstybės, 1938 ir 
kt. Atvykęs į JAV dirbo Washngto- 
no kongreso bibliotekoje.

— Gruodžio 28 d. Clevelande mirė 
Sofija Smetonienė, buv. prezidento 
A. Smetonos žmona, sulaukusi 84 
metų.. Liko sūnus Julius, duktė Ma- 
rja Valiušienė ir sesuo J. Tubelienė.

)3,arL Aut YYlote£i6
1727 No. Western Ave.

Hollywood, Calif. 90027

Telef. HO 4-4154

Savininkai:

Ignas ir Viktorija Gurdinai

— Vasario 5 d. Lietuvoje mirė 
kalbininkas prof. Juozas Balčikonis. 
Buvo gimęs 1898 m. Baigęs Petra
pilio' undo slavistikos skyrių, tuo
jau įsitraukė į pedagoginį, lietuvių 
kalbos ir kultūros darbų. 1924 m. 
buvo pakviestas dėstyti Lietuvos 
universitete. Nuo 1930 m. paskirtas 
ddžiojo lietuvių kalbos žodyno vyr. 
redaktorum, perėmė K. Būgos pali
kimų ir tų darbų dirbo iki amžiaus 
galo. Po II pas. karo dar kurį laikų 
(1944-50) dėstė Vilniaus un-te, o 
vėliau paskirtas Mokslo Akademi
jos lietuvių k. instituto direktorium.

Rūpindamasis kalbos reikalais, J. 
Balčikonis išvertė daug knygų jau
nimui. Nepriklausomybės metais 
jau turėjome J. B. išverstas labiau
siai jaunimo skaitomas Kauto, An
dersono, Brolių Grimų pasakas ir 
kitus skaitymus.

— Vasario mėn. 10 d. Montrea- 
lyje, Kanadoje, mirė žurnalistas ve
teranas, ilgametis “Nepriklausomos 
Lietuvos” redaktorius Jonas Karde
lis. Lietuvoje jis buvo “Lietuvos ži
nių” dienraščio redaktorius, be to, 
pasižymėjo operų pastatymų kriti
ka.

Dėl negalavimų ir susižeidimų 
nuo redakcijos darbo “Nepr. Lietu
voj” buvo atsisakęs ir tikėjosi pa
dirbėti, rašydamas atsiminimus. 
Plunksna iškrito iš rankų, ir už
marštin nuėjo daug įdomių ,mūsų 
spaudos istorijai neišaiškintų, ne
atskleistų faktų ir momentų.

fliiiiiMiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN

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.

IIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

AR TURITE ŠIUOS 

“LIETUVIŲ DIENŲ” LEIDINIUS?

Gražina Tulauskaitė

Vakarė banga
Lyrika

Aksominiais viršeliais

128 psl., kaina $2.00

Nerimą Narutė

RELIKVIJOS
Lyriniai natiurmortai 

Viršelio aplankų piešė P. Jurkus
Kaina $2.00

Elena Tumiene

KARALIAI IR ŠVENTIEJI
Poezijos rinkinys

A. Korsakaitės viršelis ir vinietės

Kaina $2.50

VYSKUPAS IR VELNIAS
Ignas šeinius

Apysakos

Viršelį piešė A. Korsakaitė
Pomirtinis vieno žymiausių se

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

Kaina $3.00

Aleksandras Radžius

PAUKŠČIU TAKASC.

Eilėraščiai
Viršelio aplankas Pauliaus Jurkaus

Kaina $1.50

Gen. St. Raštikis

KOVOSE DĖL LIETUVOS
Buvusio Lietuvos Kariuomenės 

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

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

Abu tomai gausiai iliustruoti re
tomis fotografijomis.

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

šios ir daugelis kitų knygų 

gaunama

"LIETUVIŲ DIENŲ” LEIDYKLOJ

4364 Sunset Blvd., Hollywood, Cait.
90029
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VEIDAI IR VAIZDAI

4---------------
LFB Rytų apygardos pernai metų 

gale suvažiavimo viešas simpoziu
mas; tema: PLB seimo penkių me
tų planas nuo II-jo iki IV-jo seimo 
— Lietuvos, jaunimo ir lietuviškų 
parapijų reikalu.

Nuotraukoje: Vytautas Volertas 
kalba Lietuvos reikalu. Sėdi iš k.: 
A. Sabalis (kalbėjo lietuviškų pa
rapijų reikalu), J. Gailiušytė-Viesu- 
lienė (kalbėjo liet, jaunimo reika
lu) ; Vytautas Vaitiekūnas — sim
poziumo moderatorius.

Lithuanian Frontier Frends of 
East States held a convention at 
the close of last year in New York. 
At their public symposium a five 
year plan of activities was elaboj 
rated. Foto V. MaželiB

JAUNIMO ŽYGIO UŽ TIKĖJIMO LAISVĘ vykdomasis komitetas, sudarytas 
iš jaunimo organizacijų atstovų, l-je eilėje — Hilda Jakubaitytė, Lietuvių 
skaučių seserija; Rožė Ona Sadauskaitė, Lietuvos vyčiai; Marija Gailiu- 
šytė, komiteto sekretorė, atstovauja Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Jau
nimo sekciją; stovi: Gintautas Sniečkus, iždininkas, atst. Lietuvių Jūrų 
skautiją; Romualdas Bubnys, vicepirmininkas, atst. Studentų Ateitininkų 
sąjungą; Algirdas Muliolis, atst. Lietuvių Skautų broliją; Rimas Laniaus- 
kas, komiteto pirmininkas, atst. Moksleivių Ateitininkų sąjungą.

Executive Committee of the “Youth Action for Religious Freedom”: 
representatives of iscouts, Knights of L., Ateitininkai, Lith. Community.

------------------1
Marcelė Andrikyte, ilgametė lietuviškų organizacijų veikėja ir Waterburio 
šv. Juozapo par. choro pirmininkė, pagerbta pernai Vyčių suvažiavime pa
keliant ją garbės nare. Ta proga spalio 6 Waterbury surengtas banketas, 
kuriame dalyvavo daug vietos lietuvių ir amerikiečių garbingų asmenų. 
Solenizantė sulaukė daug sveikinimų ir dovanų. Banketas baigtas Vyčių 
organizacijos himnu, kurio muzikos autorius A. Aleksis taip pat dalyvavo.

Iš kairės: JAV kongrsm. John S. Monagan, HR 416 biliaus autorius, už 
nuopelnus Lietuvai apdovanotas 1966 m. Vyčių garbės medaliu; soleni
zantė Marcelė Andrikytė; Rosemary Monagan; Vyčių himno kompozitorius 
muzikas veteranas komip. A. J. Aleksis,

Knights of Lithuania elect M. Andrikytė honorary member during their

iš Vasario 16 minėjimo Clevelande. Jame dalyvavo daug draugiškų tautų 
atstovų. Iš kairės: latvis A. Traks, estas E. levins, J. Brinkienė, šerifai 
R. Kreige, C. Ernst, G. Kudukienė, vokietis J. Wievel, apskr, kontrolierius 
R. Perk, miesto tarybos narys (Councilman) E. Katalinas, inž. R. Kudukis, 
serbų atst. T. Abjanio, kroatų atst. ir kt. Foto V, Bacevičius

Commemoration of February 16th in Cleveland with municipal officials 
and representatives of many friendly nations attending: Latvian, Estonian, 
German, Serbian, Croatian.

55th national convention held last August in Philadelphia. She was honored 
recently with a surprise reception at the Harten House in Wiaterbury.
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS SAVAITĖ... — Ją paskelbė North 
Hepstead Supervisor Robert C. Meade, pasirašydamas proklamaciją, ku
rioje savaitė nuo vasario 16 iki 23 d., pagerbiant mažą tautą, kurios žmo
nės taip narsiai kovojo dėl savo laisvės”.

Iš kairės: Kęstutis Miklas, Jr., Kęstutis Miklas, Sr., Sandra Miklas, 
Mr. Meade, Mrs. Bruno Garunkštis, J. Giedraitis, Kristina Miklas, Elena 
tdiklas, Gina Garunkštis.

North Hempstead Supervisor Robert C. Meade signs proclamation de
claring February 16 through Fe. 23 Lithuanian Independence week in the 
Township, doing honor to the ‘‘people of this small nation who have fought 
so courageously fro their freedom.”

Pas prel. Mykolą Krupavičių lankosi Birute Pūkelevičiūtė, mūsų žymiųjų 
asmenų filmos redaktorė. Į pirmąją seriją Įeina, be prel. K., dail. Adomas 
Varnas, rašytojas M. Vaitkus, muzikas J. Žilevičius ir kt.
Birutė Pūkelevičiūtė, director of a film iserios of famous Lithuanian person
alities, visits Mnsgr. M. Krupavičius. Foto Archyvo foto

Michigan© valst. gubernatorius William G. Milliken Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo sukakties proga pasirašė atitinkamą proklamaciją ir 
vasario 16-tą dieną visoje valst. paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės 
Diena — Lithuanian Independence Day.

Nuotraukoje gubernatorius įteikia proklamaciją liet, delegacijos vadovei. 
Srovi (iš k.): Rimas Bukauskas, kun. Alfonsas Babonas, Dalia Gaižutytė, 
gub. Milliken, Aldona Mikailaitė, Detroito liet, organizacijų centro pirm. 
Elzbieta Paurazienė ir Vladas Selenis.

Gov. William G. Malliken of Michigan signs Proclamation of Lithu
anian Independence Day in the state presenting it to a delegation of 
Lithuanians,

Ričardas Bačkis,

ekonomistas, Prancūzijos Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos pirminin
kas; dirba tarptautinėje Unilever 
organizacijoje, Paryžiuje; nuo š. 
m. sausio 1 d. pakeltas į Cadre Su
perior, t. y. į aukštųjų pareigūnų 
kadrą.

Richard Bačkis, an economist,
president of Lith. Community in 
France, member of cadre superior. 

Bernadeta Atkus (Atkočiūnaitė), 
baigusi Loyolos universitetą medi
cinos dr. laipsniu, praktikos stažą 
(Internship) atlieka Mercy ligoni
nė Chicagoj. šalia stovi jos vyra 
Robertas Strzyz, taip medicinos 
mokslus baigęs irgi Loyoloj. Deši
nėje — Bernadetos tėvas Petras 
Atkočiūnas, taip pat Loyolos uni
versitete baigęs odontologiją ir eilę 
metų besiverčiąs dentisto praktika.

B. gimė 1943 m. Cicero mieste, 
lankė šv. Antano par. mokyklą; 
1957 m., gavusi stipendiją, Įstojo 
į Marijos aukšt. mokyklą; dėl gero 
mokymosi buvo priimta į National 
Honor draugiją; dalyvavo sodalie- 
čių veikloj, buvo išrinkta pirmi- 
mininke.

Abu Bernadetos tėvai, Petras ir 

Ona Atkočiūnai yra veiklos savo 
apylinkės nariai; taip pat dalyvauja 
lietuviškoj veikloj, kurią remia ir 
finansiškai. Vertindama! spaudą, 
jie negaili piniginės aukos ir LD 
žurnalo leidimui.

Bernadeta Atkus, MD of the Lo
yola University, now an intern at 
Mercy Hospital, Chicago. Left her 
husband, MD, and right — her 
father, odontologist.
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ADMINISTRACIJA RAŠO
GARBĖS PRENUMERATORIAI, 

sumokėję po $12.00 už 1969 metus:

L. Bajorūnas, Southfield, Mich.; 
K Galiūnas, Santa Barbara, Calif.; 
O. Ivaškienė, South Boston, Mass.; 
J. Jurgilas, Granada Hills, Calif.; 
S. Karper, Baltimore, Md.; Mnsgr. 
L. J. Mendelis, Baltimore, Md.; J. 
C. Morcan, Rochester, N. Y.; Prof.
A. Paplauskas-Ramūnas, Ottawa, 
Canada; W. A. Pop I is, Chicago, Ill.; 
Rev. P. Sabui is, Ansonia, Conn.; 
Rev. I. Urbonas, Gary, In.; .P. že
maitis, MD, Plymouth, Mich.

AUKOJO SPAUDAI PAREMTI:
$25.00 — Mrs. F. Casper, So. Bos- 

ten, Mass.
Po $10.00 — Dr. S. A. Bačkis, 

Washington, DC, Dr. A. Ramūnas, 
Ottawa, Canada.

$7.00 — A. Ratkelis, San Francis
co, Calif.

$5.00 — J. Račius, Los Angeles,
J. Jurgilas, M.D., Granada Hills, 
Calif.

Po $4.00 — W. J. Jurgelas, So. 
Windsor, Conn, J. Krištolaitis, Cle
veland, Ohio, O. Martus, MD, Cle
veland, Ohio, V. Morkūnas, Holly
wood, Calif.

$3.00 — H. Piggin, Traying, W. 
Australia.

Po $2.00 — M. Andrikis, Z. Ašok
lis, P. Augaitis, K. Bačkauskas, J. 
G. Baublys, V. Braziulis, A. Deve- 
nienė, A. Gaška, S. Jankauskas, 
Rev. V. Karalevičius, L. Krajaus- 
kas, E. Lengnikas, J. Mikeliūnas,
B. Milaknis, J. Petrikonis, P. Pilka,
K. Seliokas, J. šepetys, M. Slegai- 
tis, A. V. Staknis, J. Vaineikis, P. 
Vaitkūnas, K. Vasiliauskas, K. Vec- 
Zemelis, A. Vilčinskas, K. Virbic
kas.

Po $1.00 — V. Butkys, B. Jablons
kis, A. Juodka, J. Ramoška, K. Va
nagas (85 c.).

Mykolas Venis, So. Boston, Mass., 
š. m. pradžioj miręs LD skaitytojas.

The late M. Venis or So. Boston, 
Mass, dies at the age of 90. Was 
a papular and active member of 
Lithuanian Community life. “Lith. 
Days” magazine reader from the 
very first issue.

Sausio 8 d. So. Bostone mirė vie
nas seniausių LD žurnalo prenume
ratorių — Mykolas Venis. Jis buvo 
gimęs 1878 m. rugs. 20 d. Ilguvos

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMOS
kurios bendradarbiauja su “Lietuvių Dienomis”

Los Angeles, Calif.
L. BENDRUOMENĖS RADIJO VALANDĖLĖ 
Naujai įkurta nuo š. m. vasario 16 veikia 

Stotis KTYM, banga 1460.
Sekmadieniais 5 — 5 vai. 30 min- p. p. 

Liet. Radijo valandėlės Klubo pirm. Stasė 
Pautienienė, sekr. J. Gedmintas, ižd. Teklė 

Šereikienė; vedėjas Stasys Paltus- 
•mo-399 -ppi

•p|e3 'se|e6uy soq 'msią ųtųpjg 98Z£

Baltimore, Md.
"RADIJO PROGRAMA LIETUVIAMS"

Girdima Marylande ir Washington, D.C- 
Sekmadieniais 10 — 11 vai. ryto 

per FM radijo stotį WFMAA 93,1 mgcl. 
Programos vedėjai: Albertas Juškus, 

4515 Wilmslow Rd., Baltimore 10, Md. 
Phone: TUxedo 9-8693;

Kęstutis Laskauskas, 1312 Birch Ave., 
Baltimore 27, Md- Phone: Circle 2-1779

So. Boston, Mass.
LIETUVIŲ RADIJO VALANDA 

Sekmadieniais 11 —’12 vai. priešpiet. 
AM 1430 klc., FM 107.9 megacikly

WHIL Boston, Mass. 02155 
Petras Viščinis, vedėjas, 

173 Arthur St., Brockton, Mass. 02402 
Telefonas: 586-7209

parap., šakių valsčiuj. Tėvai ūki
ninkai turėjo 9 sūnus ir 1 dukterį.

Sulaukęs 19 metų, Mykolas at
vyko į Jungtines Amerikos Valsty
bes ieškoti geresnio gyvenimo. Iš 
karto ne ką geresnio radęs, trejus 
metus dirbo žemė ūkyje. (N. Y. 
valst.) Vėliau persikėlė į Bostonų. 
Dirbdamas mokėsi —lankė vakari
nę mokyklų, kurių po 4 metų baigė 
1902 m. Kuriantis šv. Petro kata
likų parapijai, prisidėjo prie kūri
mosi ir prie bažnyčios statybos. 
1906 m. vedė tos parapijos mergaitę 
Onų Šabanaitę ir susilaukė dukters 
Florencijos (kuri užaugusi ištekėjo 
už J. Caspero, žinomo Pietų Bosto
no laidotuvių įsteigos vedėjo).

M. Venio 'žmona mirė 1951 me
tais; likęs našlys gyveno pas duk
terį ir žentų.

Mėgo dalyvauti lietuviškų organi
zacijų veikloje, o L. Piliečių drau
gija jį buvo išsirinkusi pirmininku. 
Kartais ir prakalbų pasakydavo.

Už geraširdiškų veikų 1951 m. 
Lietuvos konsulas P. šalna M. Ve
niui įteikė padėkos ženklų.

30 metų M. Venis dirbo Mt. Wa
shington kooperatyvo banke. Vir
šininkų ir bendradarbių buvo mė
giamas, nes buvo linksmo būdo, tei
singas, paslaugus, mokėjo pakalbė
ti su senu ir su jaunu.

Mirė sulaukęs gražaus 90 metų 
amžiaus. Pietų bostoniečiai pasiges 
jo gero žodžio ir linksmo veido.

— VI. M ingėla, mūsų bendradar
bis Detrote, prašo pranešti, kad pa
sikeitė jo adresas (pertvarkius 
užmiesčio zonas) — dabar jo adr.: 
33546 Clifton Dr., Sterling Hts., 
Mich. 48077

— LD leidykloje laukėse P. Vai
nauskas su žmona, savo atostogoms 
pasirinkę Kalifornijų, Vainauskai 
apsistojo pas giminaitį Jonų Vai
nauskų, gyvenantį North Holly- 
woodle.

LIETUVIŲ RADIJO KORP. PROGRAMA 
Seniausia liet, radijo programa Naujojoje 
Anglijeje, veikianti nuo 1934 m. bal. m., 
vedama Stepono ir Valentinos Minkų, gir
dima sekmadieniais 1 vai. — 1 vai. 30 m.

Boston, Mass. — WLYN - 1360 
Programoje: pasauk žinių santrauka, muzi

ka, dainos ir Magdutės pasaka.
502 E. Broadway, So. Boston, Mass- 02127 

Telefonas: AN 8-0489

Chicago, Illinois
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS
Kas rytą nuo pirmadienio iki penktadienio 

10 vai. — 11 vai. priešpiet.
Šeštadienį ir sekmadienį 8:00 — 9:30- 

"Vakaruškos" pirmad. vak. 7:00 — 8:00.
Visos programos iš

WOPA stoties 1490 klc. A. M- 102-7 F. M. 
7159 S. Maplewood, Chicago, III- 60629 

Tel: HEmlock 4-2413.

MARGUTIS
Seniausia liet, radijo programa Amerikoje- 

įsteigta muz. A. Vanagaičio 1928 m.
Kasdien 8 vai- — 9 vai. vakaro 

(išskyrus šeštadienius ir sekmadienius) 
Programos vedėjas Petras Petrutis. 
Transliuojama iš nuosavos studijos 

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

Cleveland, Ohio
Lietuvių Radijo Prorama 

TĖVYNĖS GARSAI
Girdima penktadieniais 8—9 vai. vakaro 

per WXEN-FM stotį 106,5 mc..
Vedėjas Juozas Stempužis.

4249 Lambert Rd-, Cleveland, Ohio 44121 
Telef.:: 382-9268.

Detroit, Mich.
LITHUANIAN MELODIES Radijo valandėlė 
girdima kiekv. šeštad. 3 vai- — 4 vai. p.p. 

iš Detroito stoties WJLB — 1400 klc.
Pranešėjai: Patricia Bandža, tel. 278-3265;

Algis Zaparackas, telef. 549-1982- 
Vedėjas Ralph Valatka.

1576 Lesure Ave., Detroit, Mich. 48227.
Telefonas: 273-2224-

LIETUVIŠKAS BALSAS-LITHUANIAN VOICE 
WQRS-FM stotis. Banga 105.1 mc.

Sekmadieniais 8 vai. 30 m. — 9 vai- ryto. 
Išlaiko Radijo Klubas.

Klubo pirm. — inž. Vacys Urbonas- 
17175 Gaylord Ave., Detroit, Mich. 48240 

Telefonas: KE 7-9642.
Programos redaktoriai ir pranešėjai: 

Jonas Kiščiūnas — 846-4245; Kazys Ge- 
gelis — 535-6683; Rožė Ražauskienė — 
278--1353; Stasys Garliauskas—TA 6-1385;

Antanas Janušis — VE 5-8317-

Hartford, Conn.
"TĖVYNĖS GARSAI" 

Connnecticut vist. liet, kultūrinė valandėlė 
WBMI - FM 95.7 mc.

Kiekv. sekmadienį 12 vai- — 1 vai. p. p. 
Programos vedėjas A. Dragūnevičius.

273 Victoria Rr., Hartford, Conn. 
Telefonas: CH 9-4502.

New York - New Jersey 
"LIETUVOS ATSIMINIMŲ" radijo valanda 
girdima kiekv- šeštadienį 5 — 5 vai. p.p. 
iš New Yorko stoties WEVD — 1330 klc.

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

1016 Schleifer Rd., Hillside, N- J. 07205.

Tel.: 289-6878 (Code 201)
Kultūrinė lietuvių radijo valanda anglų k. 
per SETON HALL Un-to stotį WSOU-FM 
pirmadienio vakarais 8:05. — 89.5 mg.

Vedėjas J- J. Stukas.

"LAISVĖS ŽIBURYS"
Girdima kievieną sekmadienį 

nuo 2 vai. iki 3 vai. p. p.
iš WHBI stoties 105.9 FM banga.

Adresas: Romas Kezys, 62-15 69 place, 
Middle Village, N-Y. 11379. 

Telefonas: TW 4-1288.

Philadelphia, Pa.
Lietuvių Bendruomenės Radijo Programa 

BENDRUOMENĖS BALSAS
Stotis WTEL — 860 kilocycl. 

Šeštadieniais nuo 1:30 iki 2:30 p. p. 
Kultūrinės apžvalgos, žinios, vietos kroni

ka, muzika ir skelbimai.
Programas tvarko ir praveda 

redakcinis kolektyvas- 
Rašyti: "Bendruomenės Balsas" 

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

Pittsburgh, Pa
The First Lithuanian Radio Program in 

Pittsburgh, Penn-
Pittsburgh, Penn. — WPIT - 730 klc.
Sekmadieniais 12 vai. — 1 vai. p. p- |

Programos vedėjai: |
Povilas ir Gertruda Dargiai.

Visais reikalais kreiptis:
2040 Spring Hill R., Pittsburgh, Pa- 15216

Rochester, N. Y.
Kultūrinė lietuviška valandėlė 

Sekmadienio rytą 9 vai. 35 min. — 10 v. 
per WHEC 1460 klc.

Išlaiko Lietuviy Radijo Klubas- 
Klubo valdyba: Pr. Puidokas, pirm., 580 
Wilkins St., (14521); A. Cieminis, vicep.; 
R. Kiršteinas, sek- 229 Nester St. (14621);
V. Žmuidzinas, ižd.; E. Karklienė, narė. 

Programas praveda valdybos nariai ir šie 
vedėjai: O. Adomaitienė, A- Dziakonas, St. 

Ilgūnas, Br. Krokys, B. Sedlickaitė ir 
D. Šiurlienė.

Waterbury, Conn.
LIETUVIŲ RADIJO PARTIJA 

WBRY, Waterbury, 1590 kilocysles.
Kiekvieną šeštadienio vakarą 6:10—7:00- 

Programos vedėjas ir direktorius 
John D. Adams (Adomaitis).

5 Harriet Ave., Waterbury, Conn. 06708. 
Telefonas: 753-8898.

Montreal, 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 

Telefonas: 669-8834

Toronto, Ont., Canada 
TĖVYNĖS PRISIMINIMAI 
Radijo programa girdima 

kiekvieną šeštadienį 3:30 — 4:30 p- p. 
iš Oakville stoties CHWO — banga 1250. 
Programos vedėjas Jonas R. Simanavičius 

175 Parkside Dr., Toronto 3, Ont. 
Telefonas: 534-1274.

Roma, Italia
ROMOS RADIJAS

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

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

Circonvallazione NOMENTANA 162-

Vatikanas, Italia
Programa transliuojama 8 kartus savaitėje. 
Sekmad. rytais 10:30- 11:00 Lietuvos laiku 
ir kiekv. vakarą 20:15-20:30 Lietuvos laik.

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

Adresas: Sezione Lituana, Stazione Radio 
CITTA DEL VATICANO.

MALONĖKITE TUOJAU PRANEŠTI 
APIE JŪSŲ RADIJO PGROGRAMŲ LAIKO, 
ASMENŲ, ADRESŲ IR KT. PASIKEITIMUS.
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anian Council, Los Angeles Chap
ter, call upon the City’s Mayor, 
Samuel Yorty.

Left to right: A. Skirius, Chair
man of Council; Bern. Brazdžionis, 
Board member of Council of Lith. 
Community; Danguolė Razutytė, re
presentative of the Youth En- 
|remble; Dr. J. Bielskis, Consul 
General of Lithuania; Mayor S. 
Yorty; O. Razutienė, member of 
managing Board ; V. Čekanauskas, 
the Council’s secretary.

The Mayor had issued a Pro
clamation on the occasion of Lithu
ania’s 51st Anniversary of Indepen
dence by which the days of Feb
ruary 14th — 16th were officially 
designated as LITHUANIAN DAYS. 
The Mayor personally assisted in 
raising the Lithuanian Flag at City 
Hall and furthered the ceremonies 
by delivering an approriate verbal 
address.

Los Angeles Alto delegacija pas 
L. A. miesto majorą S. Yorty.

Majoras dalyvavo Lietuvos vėlia
vos pakėlimo ceremonijose prie 
miesto rotušės, pasakė kalbą ir pa
skelbė vasario 14-16 Lietuvos dieno
mis.

Delegacija įteikė majorui Yorty 
L. F. išleistą Lietuvos Nepriklauso
mybės sukakties medalį.

Significance of the Observance of

National Anniversaries
Remarks of Dr. Julius J. Bielskis, Consul 

General of Lithuania in Los Angeles, raising the 
Lithuanian flag at the Los Angeles City Hall, 
February 14, 1969.

These ceremonies are in observance of two 
anniversaries. The first one is of 718 years since 
the unification of Lithuania into a great State. 
That anniversary emphasizes that the State of 
Lithuania is not an incidental creation in conse
quence of some international events, but that it 
is a centuries-old sovereign State, having honor 
ably discharged its assumed duties toward hu
man freedom and Western civilization.

The second one is of the 51st Anniversary of 
the Declaration of Independence, restoring to 
Lithuania the freedom and sovereignty after 120 
years of Czarist Russian domination.

The Declaration of Independence of Febru
ary 16, 1918, is the symbol of the expression, 
the realization of the free will, determined de
sire and the unyielding efforts of the people, 
yes, of the entire Lithuanian Nation to live in 

freedom and peace in their own country.
It is the lot, a moral duty of the Lithuanian 

people in the world to observe these historic 
events and to continue the struggle for freedom, 
because those remaining in Lithuania under So
viet Russian occupation since 1940 are helpless. 
At present they are observing such national 
holidays in silence. Any demonstrative attempt 
at a display of the National flag, the singing of 
the National Anthem, or any other evidence of 
national thought would result — and has had 
resulted in the past — in an exile to Siberian 
slave labor camps.

In Lithuania and in other Soviet Russian sub
jugated countries, colonization and genocidal 
activities are in full swing. Deported citizens 
are replaced by hordes from Russia. Intensified 
Russification is being forced by various, usu
ally devious means. Economically the occupied 
countries are pauperized for the benefit of the 
Moscovites. A puppet regime imposed there is 
under complete control of the Moscow lords.

Continued next page
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THE LITHUANIANS AND THEIR 
PERSONAL NAMES

By Simon J. V. Narus

/ Continued from the January issue

Lithuanian surpasses all Indo-European languages 
in the use of diminutives and forms of endearment. 
No less is its ability to produce variants fok surnames. 
A sample of the many ways that John and Johnson 
(Jonas) shows up follows: Jonas, Jonys, Jonaitis, Jo- 
niūnas, Janeliūnas (or Joneliūnas), Janilionis, Janonis, 
Jankaitis, Jankūnas (Jankevičius), Jankus, Janulis, 
(Janulevičius), Janusas, (or Jonušas), Janušaitis, Janu
šonis, Janušis, (Januševičius), Januška, (Januškevičius), 
JoJonynas.

The niskname and / or descriptive surname arose 
from the following:

1. Taken from the animal, bird, and fish kingdom: 
Balandis — dove, Balnis — white bull or ox, Balčius
— white haired or white bristled animal, Baublys — 
bittern, Briedis — deer, Dagilis — irobin, Gaidys — 
roosteir, Genys— woodpecker, Gulbinas — male 
swan, Karosas — crucian, Karvelis — pigeon, Kati
nas — tom cat, Kiškis — hare, Kuodis—lark, Lape— 
female fox, Lapinas — male fox, Laukis — blazed 
animal, Lizdas — nest, Margis — partly colored ani
mal, Naras — merganser, Paukštis — bird, Sakalas — 
falcon, Stakas — hamster, Šarka — magpie, Špokas — 
starling, Tauras — auroch, buffalo, Ungurys — eel, 
Vanagas — hawk, Varnas — raven, Vilkas — wolf, 
Veršelis — small calf.

2. Of botanical origin: Atžala — shoot, sprout, 
Ąžuolas — oak, Beržas — birch, Burokas — beet, 
Dagilis — woodlongwort, Dagys — thistle, Eglė — 
spruce, Christmas tree, Grybas — mushroom, Guoba
— elm, Kakpis — privet, Lapas — leaf, blade, Liepa 
linden, Maironas — marjoram, Obelis — apple tree, 
Petraška — parsley, Ramonis — adonis, Smilga — 
bent grass, Spalis — shive of flax, Šakinis — of a 
branch, Šakys — branch, bough, twig, Uosinis — 
ashen.

3. Originated from ethnic names: Gudas — Ruth- 
enian, White Russian, Kazokas — Cossak, Lenkaitis
— son of Poland, Latvėnas — Latvian, Mozūras (Mo
zūriūnas) — Masovian, Švabas — from Schwabia 
(part of Germany), Švedas — Swede, Totoraitis — 
son of a Tartar, Vengrys — Hungarian, Vokietaitis —• 
son of Germany.

4. Originating from geographical or place names: 
Aukštikalnis — high mountain, Bugailiškis — inha
bitant of Bugailiai, Biržys — from Lith. town Biržai, 
Kėdainis — Lith. town Kėdainiai, Kaunas — Lith. 
city Kaunas, (battle - kautis; present time: kaunas), 
Laukys — country side, Miškinis — of the forest, 
Narutis — Lith. lake, Pakalnis — by the mountain, 
Pakalniškis — lives by the mountain, Pažeimys — 
from town Žeimys, Pakarklis — by the long leaf 
willow, Pagirys — by the woods, Sietynas — the 
Pleiades, Silas (Šilinis) — pine forest, Užukalnis — 
beyond the mountain, Užpukvis — beyond the mire, 
Užupis — beyond the river.

5. Originating from physical features: Aukštuolis
— tall man, Baltakis — man with white eyes, Barzdu- 
kas — dwarf with a long beard, Galva (Galvelė) — 
head (small head), Gražulis — handsome man, Juod
akis — black eyes, Juodgalvis — black head, Juod- 
kojis — black feet, Juodsnukis — black snout, Kairys
— lefty, Keturakis — four eyes, Kinka — leg 
femur, Raguotis — horned, Rudis — auburn or red 
haired, Stiklakis — glass eyes, Storpirštis — stout 
fingers, Ūsas — mustache.

6. Originating from professions or occupations: 
Auksoirius — goldsmith, Bajoras — nobleman, Bago- 
čius — rich man, capialist, Bendorius — cooper, 
Bliūdžius — dish maker, Karalius — king, Karaliū
nas — prince, Kalvis, Kalvelis — smith, little smith, 
Katilius — brazier, coppersmith, Kubilius — cooper, 
tubmaker, Melnikas — miller, Milčius — flour 
dealer, Puodžius — potter, Pustelninkas — hermit, 
Pyragius — pastry baker, Skardžius — tinsmith, Stik
lius, Stikliorius — glazier, Šaulys — archer, Šikšnys 
— saddler, harness maker.

7. Originating from colors, tools, food, and miscel
laneous: Baleys — white, Juodis — black, Pilka — 
grey, Rudokas — brownish, Raudonis — vermilion, 
Bakonas — nobleman, or sheep, male, Kardas — 
sword, Kardelis — cutlass, Kalpokas — helmet, Kir
velis — hatchet, Kaušas — ladle, Yra — 
awl, Gira — cider, Pyragius — cake, Smetona — 
cream, Vasaris — February, Kovas — March, god of 
war, bird, Gegužis — May, Gruodis — December, 
Pavasaris — spring, Kukas — fuel, Sidabras — silver, 
Vaškas, Vaškys — wax, Dulkė — dust, Švilpa — 
whistle, Ragas — animal horn, Lašas — drop, Še
petys — brush, Ratas — wheel, Miglius — fog, Gy
lys — sting of a bee, Starkus stork, Trečiokas — three- 
piece coin (three pence), Šeštokas — six-piece coin 
(sixpence), Žaliūnas — gkeen, Žirgulis — stead.

End

OBSERVANCE OF NATIONAL 
ANNIVERSARIES...
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THE SECRETARY OF STATE 
WASHINGTON

February 11, 1969
Dear Mr. Charge d’Affaires:

It is with sincere pleasure that I extend to you 
greetings and best wishes on behalf of the Govern
ment and people of the United States on the occasion 
of the fifty-first anniversary of Lithuania’s indepen
dence.

Lithuania’s history is distinguished by the courage 
of its patriots and the fortitude of its people in ad
versity. These vital qualities of the Lithuanian nation 
were tested many times during periods of foreign dom
ination, and in 1918 Lithuania took its just place in 
the community of nations with the proclamation of its 
independence. The forcible incorporation of Lithuania 
by the Soviet Union in 1940 frustrated this achieve
ment. In this new time of trial, the Lithuanians have 
nevertheless shown a determination to maitain their 
national culture and consciousness. Americans and 
free men everywhere look with deep sympathy upon 
the aspirations of the Lithuanian people for freedom 
and national independence.

The United States Government, by its continued re
fusal to recognize the forcible incorporation of Lithu
ania by the Soviet Union, affirms its belief in the right 
of Lithuania to self-determination.

Sincerely yours,
William P. Rogers 

Mk. Joseph Kajeckas, 
Charge d’Affaires of Lithuania

Continued from page 17
Observance of these national 

holidays is one of the important 
efforts to strenghten the unity and 
energy so essential to continue the 
vigilance and cultural struggle to
wards regaining inherent human 
dignity, individual freedom and 
the rights of self-determination of 
the people of Lithuania occupied 
by Soviet Russia.

By conducting public observ
ances of these cherished historic 
events in the Free World, it is the 
desire of our people to remind those 
in freedom of the present sad 
events and unbearable conditions of 
the nationals in forcibly occupied 
Lithuania, Latvia, Estonia and oth
er invaded countries. It is our aim 
to enlist the enlightened minds oi^ 
the free people in the Free Worl^fe 
to lend a hand in this complex re^^ 
sistance movement against the in
ternational communist conspiracy 
bent on enslaving peoples and their 
countries. It is an effort to ease the 
death-bearing grip on the occupied 
countries, and eventually to free the 
enslaved by restoring their rights of 
self determination.

It might sound ironical to speak 
of the imperative need for the res
toration of individual dignity, hu
man rights, national self-determina
tion, while at the same time the 
world is supposed to be observing 
the 20th Anniversary of the Uni
versal Human Rights Declaration, 
proclaimed by the United Nations 
organization 20 years ago. A decla
ration solemnly subscribed to by 
the members of the United Nations, 
including Soviet Russia who, how
ever, was the first one to violate 
it and with impudence still is 
continuously violating it — in Lith
uania and in all other invaded 
and occupied countries. Yet, nexdk 
to nothing has been done or is b^r 
ing done or said in the forums of 
the United Nations against its cul
prit, its member — Soviet Russia.

In view of the predatory acti
vities of the aggressors, all efforts 
directed to arouse the mighty public 
opinion against them seems to be 
in order.

Vincas Ramonas

CROSSES (KRYŽIAI)
Romanas

Angliškai išvertė Milton Stark

Kaina $4.00

THE BATTLE OF GRUNWALD 
An Historcal Novel

THE THIRD WOMAN
A Novel by A. Baronas

ir kitos Manyland Books leidyklos 
knygos

galima gauti

“Lietuvių Dienų” Leidykla
4364 Sunset Blvd., Hollywood, Calif.
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BOOKS & PERIODICALS
WHO IS THE THIRD WOMAN?

Aloyzas Baronas is one of the 
most profilio Lithuanian novelists 
in exile. Up to date he has written 
about twenty books which for the 
most part are novels. He lives in 
Chicago where he was awarded two 
literary prizes for his novels: 
Footbridges and Abysses (1961) 
and The Third Woman (1966). now 
these two novels are published in 
English.

The plot of The Third Woman is 
simple. A married woman Aldona 
Kevėnas yearns for a child but she 
cannot come to conceive it. This 
makes her very unhappy. She lives 
in Vilnius where all the Jews of 
the city are hoarded into a ghetto; 
this is taking place during the 
Herman occupation of Lithuania, 
■he Jews of the ghetto cannot ex- 
^ect any other fate than their an
nihilation. Now Aldona is contact
ed by a member of a Jewish family 
in ghetto and asked to lodge in her 
family a Jewish child Michael. She 
agree to this and rears the child 
as her own son. Meanwhile the 
Germans are defeated by Russians 
and they withdraw from Lithuania. 
Aldona does not want to live under 
Russians nor take the risk of be
ing deported to Siberia: she goes 
into exile with her husband and 
Michael. Also the Jewish parents 
of the child somehow escape death. 
After the war they turn out in 
freed Germany where they find tire 
Kevėnas family and take back 
their child Michael. Aldona is 
heart-broken, and suffers very 
much by losing Michael. The Jew
ish family leaves for France and 
later for USA, where Michael, or 
Liukas as Aldona used to call him, 
grows up and in due course is en
listed as a soldier. He is sent to 

jJTetnam. There he is injured by 
pis own fellow soldier. With a foot 
damaged by a bullet Michael is sent 
to hospital in New York. Aldona 
cannot restrain her motherly feel
ings toward him and she pays a 
visit to the hospital. Michael does 
not show her any particular atten
tion. At his bedside Aldona meets 
his mother who hysterically at
tacks her for not giving up 
Michael. She also meets Michael’s 
fiancee Grace here and immediate-

Aloyzas Baronas.

Miss Nola M. Zobarskas.

translator of the novel “The Third 
Woman”.

Miss Nola M. Zobarskas is Asst. 
Professor at St. John’s University, 
New York. Her field is English, A- 
merican Literature, and English Li
terature Review. (.She is the daugh
ter of Stepas Zobarskas, founder, 
publisher and proprietor of Many
land Books, Inc. New York, N. Y.)

N. M. Zobar,skaitė, A Barono ro
mano vertėja į anglų kalbų. Ji pa
rengė Afrikos pasakų rinkinį.

ly realizes that she has lost him 
forever.

The most elaborate character 
of the noved is Aldona. She has pro
fusely bestoved her motherly love 
on Michael whom she considered 
as her own son, having reared him 
for several years. The other char
acters are less skilfully delineated. 
Neverthelss, they are real persons, 
infused with life. Their features 
are steadily impressed upon the 
reader’s mind.

The style of the novel is clear, 
sometimes ornated with aphorisms 
which the author likes to use. The 
translation into English by N. M. 
Zobarskas is a distinguished one.

We hope that the novel will have 
many English-speaking readers be
cause of its interesting plot and its 
problems raised.. A skilful producer 
could turn it into a good film.

J. Tininis

Aloyzas Baronas, The Third Wo
man. Translated by Nola M. Zo- 
b a r isk a s. Introduction by Ch. An- 
goff. 170 p.p. Manyland Books. New 
York 1968. Price $5.00

IN THE CEMETARY OF NATIONS
Happy are the peoples without 

history. The Lithuanians have not 
been favored with this kind of hap
piness. Contending through the 
ages with overwhelming adversities 
for mere existence they have so 
far enjoyed but brief states of well
being. Whereas, during the last 
three decades, and in their own 
homelands, they are being outra
geously rocked at the very founda
tions of their existence, ruthlessly 
torn at its deepest roots.

We accompany the valiant Lithu
anian people—just one of the many 
Captive European Nations—through 
some of its late ordeals as its in
dividuals are deported to grave

yards for execution when we are 
reading The Cemetary of Nations 
in the Siberian Tundra.

This book written by a Lithua
nian woman in 1961 has now been 
translated into English. *)

Deeply impressive is the perso
nality of this courageous woman 
as we follow her narrative. Seized 
in 1941 in Lithuania after Soviet 
invasion. Taken to far-off Siberia, 
with her husband at first and in a 
boxcar. Separated then and floated 
two thousand miles down the Lena 
River to its Arctic delta. Braving 
15 years there till she was rescued 
and returned to the Free World in 
1956.

Her narrative covers only a 
few months of her Polar life in 
detail. Yet it provides shuddering 
inklings of what she and her de
portee-fellows went through. She 
never utters any complaint con
cerning herself. Tha t may have 
been a factor of salvation: never 
to dwell upon the hardships and 
horrors of the reality about you. 
That may have been the rule set 
and followed by the few some of 
whom survived. How else can one 
comprehend the astronomic figures 
of the perished victims of mass 
deportations, compared with the 
minute numbers of those who had 
adequate insight of their surround
ings and yet survived?

Mrs. Tautvaiša succeeded in ob
serving much of what was going 
on during this historic period of 
tragedies to the many nations. An 
author of genius must come who 
can gather such nuggets as here 
found and assemble them into an 
overwhelming single history of the 
period of persecution.

Finally, the exceptional value 
must be noted of the introduction 
to the book written by he late 
Kipras Bielinis.

His addition is a brief, sharp 
sketch of life conditions of the Si
berian deportees in tsarist time, 
and even a presentation of the qua
si ligeal aspects of bureaucratic 
procedure that then used to lead to 
deportation or would accompany it. 
On all these matters K. Bielinis is 
an eminent authority. How much 
more humane he proves the tsarist 
practice to have been, compared 
with Soviet one. “Hair-raising” he 
calls Mrs. Tautvaišas’ account. His 
comparison of economic nature 
would seem superfluous in an ac
count this vital. Yet he and the 
author provide these, too.

“One must remember that in 
tsarist times there were no depor
tations to the Arctic”, we are re
minded by K Bielinis. And one 
must also hemember that the bu
reaucrats of tsarist Russia also had 
produced similar plans to colonize 
the Polar wasteland with punished 
deportees. Only the tsar then over
ruled these plans, as knowing Rus
sians testify. The same Tsar whom 
his enemies had named a weakling.

A. M.

*) H. Tautvaiša, The Ceme
tary of Nations in the Siberian 
Tundra. Published by the Lithua
nian Social Democratic Union of 
America. 112 p.p. Price $1.75, Nida 
Press, London. 1968.

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 
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 —

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

Detroit, Mich. 48232
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CLEM'S POLSKIE DELI

FREE LITHUANIA’S TWO LAST STAMPS: I. 30 c. showing Liberty Bell, 
donated to their ancestral country by the American Lithuanians; the Bell 
hung in the Tower of the Museum of Vytautas the Great at Kaunas. 2. 35 
c. A mythical Wolf, heralding the Fame of Lithuania’s Capital-Vilnius. 
Both designed by J. Burba. — Du iš paskitiniųjų Lietuvos pašto ženklų: 1. 
Laisvės Varpas, kabojęs V. D. Muziejuje Kaune, dovanotais Amerikos lietu
vių; 2. Geležinis Vilkas. Piešiniai J. Burbos.

3. A Soviet Russian stamp, depicting the “Liberation” of Western White 
Russia with the Vilnius Territory herein included. Similar tank-Colons had 
•‘Liberated” entire Lithuania on June on June 15, 1940. — Sovietų Sąjun
gos pašto ženklas, rodąs vakarinės Gudijos “išlaisvinimą” į kurį įėjo ir 
Vilniaus kraštas. Panašios tankų kolonos užplūdo visą Lietuvą 1940 m. 
birželio 15 dieną.

★ Specializing In home made 
fresh and Smoked Polish Sausage, 
fancy groceries and choice meats.

Featuring Imported Krakaus 
Polish hams, beer, wine and gro
ceries.

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

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.

Į” 1 / Q/ UŽ TERMINUOTUS 
O /Ą/j INDĖLIUS

$7,500.00 ar daugiau

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

ĮSTAIGOSE.

LITHUANIAN HISTORY IN STAMPS CRANE SAVINGS &

LOAN ASS'NBy A. Bernotas

Part CXIII

Referring to the fact that Soviet 
Russia on October 10, 1939 re
turned to Lithuania the Territory 
of Vilnius, it must, howvever, be 
kept in mind the retrieved 
lands constituted only one fifth of 
that territory which by the peace 
treaty with Soviet Russia of July 
12, 1920, was ceded as Lithuanian. 
According to tire treaty, the entire 
Vilnius-territory comprised 32,441 
sq. kilometers, while only 6880 sq. 
kirns, were returned in 1939 — and 
herein are included Vilnius itself, 
the town of Trakai and some other 
smaller localities stretching in a 
long strip to the north up to Lat
vian border and alongside the rail
road line Vilnius-Turmantas. The 
remaining Lithuanian territory, in
cluding the historical Lithuanian 
towns of Gardinas, Lyda, Ašmena, 
Švenčionys and Breslauja were not 
returned, bet annexed to the Soviet 
White-Russia, while Nazi-Germany 
occupied the southern tip of the 
Lithuanian territory (the Sudau- 
triangle with the towns of Suvalkai 
and Seinai).

Life in the recovered Vilnius part 
of the territory soon normalized 
and the inhabitants were satisfied 
with the Lithuanian rule. Of 
course, many Poles and White- 
Russians were living here, but they 
were quite loyal. Only an insigni
ficant handful of Polish chauvinists 
tried to express their dissatisfac
tion.

As we have already said in a 
previous chapter, life in Lithuania, 
with the Soviet troops brought in, 
was for a while quite normal and 
the Soviets did not meddle into 
Lithuanian interior affairs until 
spring of 1940. Then their attitude 
suddenly changed as soon as they 
had finished their war with Fin
land and the Germans were winning 
on all fronts in western Europe. 
Now Soviet Russia was ready to 
fulfill her plan — to occupy the 
Baltic States in full. As we said 
already, 3 soviet soldiers had de
fected from their units and one 
of them had committed suicide in 
spring of 1940. Thus the soviets 
accused the Lithuanian police and 
officials of having lured these so
viet soldiers out of their units in 
order to obtain military secrets 
from them. Even after the fugitives 
were captured and returned to the 
soviet garrisons, accusations did 

not cease. Lithuanians then pro
posed to create a special investi
gation commission to clear the 
matter, but Russians refused to 
settle. Finally, on May 25, 1940, 
the Russian foreign minister V. A. 
Molotov called Lithuania’s envoy 
to Russia, L Natkevičius, and hand
ed him a note with the foresaid 
accusations and a demand that the 
Lithuanian Prime Minister A. Mer
kys immediately come to Moscow 
for explanations. When A. Merkys 
(arrived there on June 7th, he heard 
the šiame accusations to which 
much more was added. V. Molotov 
demanded that Lithuania change 
her government to a “pro-Soviet” 
one, as Lithuania, being in alliance 
with the other Baltic states, was 
entertaining aggressive plans a- 
gainst Soviet Russia.

For a couple of weeks Lithuania’s 
ministers and other dignitaries 
travelled back and forth to Mos
cow anxious to clear the matter 
but in vain. At last, on June 14, 
1940, Prime Minister A. Merkys re
ceived a Soviet ultimatum, de
manding him: 1. to recall minister 
for interior affairs K. Skučas and 
security department director A. 
Povilaitis from office and to hand 
them over to justice; 2. at once to 
give passage into Lithuania for an 
undetermined number of Soviet 
army troops for stationment there. 
Term: 24 hours. And V. A. Molotov 
added: whether Lithuania accepts 
this ultimatum or refuses it, Soviet 
army troops will move into Lithu
ania, June 15, just the same.

When the Lithuanian government 
received this news, it was startled. 
The president A. Smetona, the 
Council of Ministers and the Se
curity Council convened for a dra
matic meeting to decide, what to 
do. President A. Smetona himself 
and some of his ministers main
tained that the Russian occupants 
must be resisted with arms; other 
government members held that 
there was no use to resist because 
this would only destroy the entire 
country and the Russians will con
quer just the same, having their 
troops already in the country. It 
was decided not to resist. Then 
President Antanas Smetona dele
gated his duties to the vice-presi
dent, A. Merkys, and in protest of 
the occupation left the country on 
June 15, entering Germany at Ky-

B. R. PIETKIEWICH,
President

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

Atvykus | 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.

bartai. (He later arrived to USA, 
where he died in Cleveland, Ohio, 
in 1944).

On June 15, 1940 large Soviet 
army troops, tank formations and 
air force units cross ed the Lithu
anian border at several points and 
swarmed across the countryside to 
various displacements. There was 
no resistance shown on the part of 
the Lithuanian Army. Vice-presi
dent A. Merkys in his radio speech 
asked the inhabitants, too, not to 
resist the occupying forces and to 
subdue presently to their fate. The 
entire country mourned in grief be
cause of its lost independence; 
only a handful of communists 
greeted the entering occupants.

On the same day, and under 
similar pretexts or accusations the 
Soviets occupied the free republics 
of Latvia and Estonia.

(To be continued)

• Hollywood Film Stars of Lithu
anian descent: John Gielgud, Ruta 
Lee-Kilmonytė, Ruth Roman, Mary 
Aldon, Bruno Vesiota, Jacques Ser
nas, Robert Harland (Jurgaitis), 
Ann Jilliann (O. Jūratė Nausėdai
tė) Kaz Garas, Joanna Shimkus...

ST. ANTHONY

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

JUOZAS F. GRIBAUSKAS
sekretorius

Tel.: (312) 656.6330 Ir 242-4395

LADIES AND GENTLEMEN

Remarkable Discovery
Hair formula JIB is Pat
ented in Switzerland ar^ 
Registered in U.S.A. ai™ 
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

Only a limited supply available of

LITHUANIAN MAPS
Compiled by J. Andrius, 

with the technical assistance of 
Professors A. Salys, Stp. Kolu
paila, K. Pakštas, Drs. M. Braks, M.

Gimbutas, and A. Šapoka.
A multicolored map of Lithuania 

Book map, in folder: $3.50

Lithuanian Days Publishers 
4364 Sunset Blvd., Hollywood, Calif.

90029
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Stasys Lozoraitis, Jr., Secretary of Lithuanian Legation at Vatican, paying 
respects to Pope Paul VI during New Year reception of diplomats.

Naujų Metų diplomatų audiencijoje pas Pop. Pauliu VI Lietuvos Pa
siuntinybės prie Vatikano sekretorius S. Lozoraitis, Jr., sveinia šv. Tėvų.

• The biography of Dr. Kazys 
Drangel is is soon expected to be in 
print. Its editor, Kleopas Girvilas, 
is completing the proofs. The book 
will provide much material on the 
activities of Chicago Lithuanians 
during 1910 - 1966.

• J. Veblaitis of Union, New 
Jersey, is directing a school for 
german speaking children in Plain- 
field. It is a Saturday school for 
German, Swiss and Austrian de
scendants. J. Veblaitis also in
structs at Stevens Senior High 
School, Edison, N. J. and is a mem
ber of the Lithuanian Community 
Board of his district.

• Dr. Danguolė Variakojytė of 
Los Angeles has made her degree 
in anthropological sciences. She 
Was been invited by Chapman Col
lege to conduct a one semester 
course on the ethnography of vari
ous nations to a group of 500 stu
dents during a world-wide ship 
cruise. This study trip will take 
students to Japan, Hong Kong, In
dia, Thailand, Ceylon, Tanzania, 
Senegal, Morocco, Spain, Portugal 
and other countries.

• B. Venckuvienė of Paris, the 
editor of the Lithuanian Tele- 
graphie Agency’s ELTA, French 
Bulletin, has recently been repre
senting Lithuania in an internatioal 
conference in Geneva, at the con
vention of European Catholic Wo
men. An indefatigable social work
er and professional journalist she 
holds high leadership positions in 
several international organizations 
of women.

• Justinas Alikonis, a renowned 
Lithuanian chemist, has made im
portant discoveries at his laborato
ry in Bloomington, Illinois in the 
field of foodstuff preparation. His 
new product COZEEN has been 
accepted by the American food 
market. It is a transparent, edible 
derivative of protein that used as 
a capsule protects foodstuffs from 
degenerating.

J. Alikonis has prepared the 
food capsules that the astronauts 
used in their recent moonflight. 
Mr. Alikonis is head chemist at the 
Reich candy factory.

• The All-American Physical 
Culture Congress, taking place at 
the Statler Hotel in Boston on Ap
ril 7 through 12 will have during 
its closing attractions on on-hour 
program performed by the Lithua
nian national dance group of that 
city. Led by Ona Ivaškienė and her 
assistants A. Valančiūnas, B. Ado
mavičiūtė and B. Raškauskaitė the 
dancers of the Lithuanian group are 
intensively preparing for their A- 
merican debut.

• According to the weekly 
“The Good Neighbour”, (Australia) 
Kristupas Jankus has undertaken 
to lead a team of twelve workers 
and with special machinery they 
are to eliminate in the coming 18 
months a ten-acre island from the 
estuary of the river Tamar.

K. Jankus came to Australia in 
1947. After much traveling and 
various jobs he settled in George 
Town, North Tasmania, with his 
wife and three children.

• Birutė Novickienė, the eminent 
Lithuanian socialite, is editing a 
book on the achievements of Lith
uanian women since times historic. 
The book, in English, will comprise 
the manifold activities of Lithuani
an woman - builders of indepen
dence and fighters for it; women 
abroad and in emigration; the 
achievements of the clubs of the 
Women’s Clubs Federation; Lith
uanian women in America.

® Dr. Vytautas Bieliauskas pre
siding at the Faculty of Psychology 
of the Xavier University, and Rev. 
Gintautas Sabataitis, SJ, assistant 
to the Psychology Faculty, have 
been conducting studies at St. 
Meinrad’s Abbey and Seminary, 
Indiana, on February 18-20th. The 
studies were attended by 80 monas
tery mmbers and professors and 
students of the Seminary’s theolo
gical courses.

• A host of American and Cana
dian universities have been pre
sented with the English rendering, 
by Nadas Rastenis, of Donelai
tis’ THE SEASONS. A score of the 
recipients have already acknow
ledged the gifts with elated ex
pressions of appreciation.

The University of Alberta (Ed
monton, Canada) has this addition
ally to remark: “The Assistant 
Head of the Order Department of 
the Library, Mr. Adam Kantautas, 
is a Lithuanian. He is hoping this 
coming summer to take time off 
from his work to complete his re
search into bibliographical sources 
for the study of Lithuanian history 
and Literature.”

Among the many appreciative re
ceivers are the Universities of: 
Arizona, California, Florida, Maine, 
Kansas, New Mexico,, Oklahoma, 
Tennessee, Texas, Utah, Virginia, 
Columbia University (New York), 
G. Washington University, and 
from Canadian Universities: British 
Columbia, Manitoba, Toronto.

A Pillar of the Fifth Power

Hilda Tautvaišienė whose book 
of her Siberian martyrdom is re
viewed in this issue is of Lithua
nian and Baltic heritage. Her 
father, Ahlandsberg was la Swedish 
farmer together with his erder 
brother. They both gave up farm
ing: one went to America, the other 
crossed the Baltic and settled in 
Žagarė, Lithuania, in 1877. He 
married a Latvian girl here and in 
1900 there Lithuanian daughter was 
born, Hilda. She lived and married 
(1927) in Lithuania. With her hus
band, Tautvaiša, and her Lithua
nian countrymen she persevered in 
all their adversities. Until 1956, 
when signs of this staunch Siberian 
sentinel had reached Sweden and 
this country helped to rescue her.

For more her book must be re
ferred to. It shows a heroic woman, 
a symbol of such of the world 
whom President Nixon called “The 
fifth power, the free people who 
dare remain free” when he recently 
visited Berlin and saw women from 
the Eastern sector that dared wave 
to him from their balconies.

STIR THE CONSCIENCE OF THE 
WORLD

“Do you know that more Chris
tians have died for the Faith at 
the hands of the Communists dur
ing the last 50 years than through 
all of the early centuries of perse
cution of the Church?”

THE CONSPIRACY OF SILENCE
“Do you know that, as Cardinal 

Cushing has stated — ‘none of the 
nations now behind the IRON CUR
TAIN (known as Captive Nations) 
would be enslaved by the Soviet 
dictatorship today were it not for 
the aid given that dictatorsrip by 
our government and our sources of 
information.’ ”

“Do you know why there is a 
‘conspiracy of isilence” on this sub
ject in our newspapers, TV, and 
motion pictures?”

These are several of the burning 
problems and questions that “Cross 
Publications” of Kenosha, Wis
consin, is out to tackle.

First, with books on Communism 
written by experts — and a num
ber of Balts among them: Barbara 
Armonas (Leave Your Tears in 
Moscow), Savasis (The War A- 
gainst God in Lithuania), the Four 
young Lithuanian girls from a 
Siberian concentration camp 
(Living Testament of Faith and 
Courage), Latvian Babris (Baltic 
Youth under Communism), etc.

Then, through affiliated organiza
tions like: The USA Congress of 
the Church in Ditress; The Exhi
bit of the Captive Nations and Mar
tyr Church; The Radio Hour of the 
Children of the Captive and Perse
cuted Nations of the World. All 
these organizations may be reached 
or books ordered through:

MacARTHUR FREEDOM ASSO
CIATION, P. O. Box 100, Kenosha. 
Wisconsin 53141.
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Vytautas Kasiulis Gatves muzikantas / Street Organ Grinder 
Spalvota litografija / Color lithograph

JUBILIEJINĖ DAILĖS INSTITUTO PARODA
Atkelta iš 12 psl.

Grafikų darbuose daug išradin
gos vaizduotės ir vaisingo ieškoji
mo. Ignas patrauklus progresyvių 
formų grupavimu, kuris sustiprina 
itr kompoziciją, ir tematinio uždavi
nio ryškumą. Kurausko koliažai, 
kaip ir jo kokybiniai aukšti iliutra- 
ciniai darbai, pasižymi formos gry
numu, skonio ir spalvų derinio ele
gancija. Petravičius stipriausias sa
vo nespalvotoje grafikoje. Čia jo 
forma, piešinys ir tematinė medžia
ga sujungti permatomo paprastumo 
dinamine jėga, kurią turi tik meiste
ris. Jo spalvoti grafikos darbai rodo

monumentalią viziją, kurią kartais 
sukomplikuoja pergausūs pagalbi
nės tematikos kontrapunktai. Rato 
grafika charakteringa formos pa
prastumu, konpozicijos vientisumu 
ir tematikos gaivalingumu. Jis efek
tingas su spalva ir be spalvos. Va
lius pasuko į visišką abstraktą. Jo 
formų įvairumas rodo begalinę kū
rėjo vaizduotę. Spalvą jis vartoja 
ekonomiškai, gal net per taupiai, 
bet tai išperka struktūrinė eleganci
ja ir grakštumas.

Vaclovas Ratas Pievų paukštis / Meadow Bird 
Spalvota Itografija / Color lithograph

22.

Viktors Petravičius Vakar ir šiandien, lino raižinys 
Yesterday and Today, Lino cut
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Vitražą atstovauja Daugvila, Ja- 
meikienė ir Valeška. Daugvilos kū
rinys naujoviškai įdomus plastikos 
ir stiklo junginiu, kuriame dekora
tyvinis elementas vykusiai domi
nuoja ir medžiagą ir kompoziciją. 
Jameikienė turi Įgimtą ir stiprų 
jautrumą spalvai, ką vis ryškiau liu
dija jos vėliausi vitražai. Tematinė 
medžiaga išbaigta stipria vienalyte 
kompozicija, kurioje detalė trak
tuojama su dėmesiu ir visumos pa
jautimu. Valeška, vitražo meisteris, 
išstatė tik Šv. Izidorių, kuris patvir
tina, kad jo autorius laisviausiai ir 
pajėgiausiai reiškiasi monumentali- 
nėje vitražo kūryboje. Šios rūšies 
darbuose Valeška rodo jautrią akį 
spalvai, tobulai supranta stikle glū
dinčios šviesos galimybes. Čia jo 
kompozicija pilna dinamikos, o 
forminių junginių turtingumas duo
da tematikai jėgą ir gyvybę.

Neminėjome mirusiųjų — Aksti- 
w. Augiaus, Kiaulėno ir Vilimo,— 
Ties jų darbai jau anksčiau matyti. 
Matyti taip pat ir Kasiulio tapiniai.

Adolfas Valeška

Mano paukščiai, aliejus 
My Birds (Oil)
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Viktoras Vizgirda Vilniaus priminimas / Vilnius’ Reminder
(Acrylic Polymer)

Bronė Jameikienė Trys karaliai, vitražas 
The Three Wise Men (Stained Glass)
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