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VIRŠELIAI / COVERS

Lietuvos gen. konsulas dr. P. Daužvardis ir kūrėja-savanorė Stasė Statkevičienė uždega au
kurą prie žuvusiems už Lietuvos laisvę pamink
lo Čikagoje, š. m. gegužės 11 d., LKSS-gos Či
kagos skyriui minint savanorių - karių priesai
kos Lietuvai 50 metų sukakti.

Lithuanian Consul-general dr. P. Daužvardis
and volunteer of Lithuania’s Independence
Wars. Stasė Statkevičienė, lighting the flame
at the monument dedicated to hose who paid
with their lives for Lithuania’s freedom —
during ceremony in Chicago on May 11, 1969,
that commemorated a 50th anniversary of Lith
uanian Freedom War volunteers. (More — next
page).
Foto V. Noreika
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E. St. Louis, III. bažnyčia, kurią 1956 m. pastatydino kun. dr. A Deksnys, šiais metais pakeltas Į vyskupus ir paskirtas Europos lietuvių
dvasiniams reikalams.
Daugiau apie naująjį vyskupą A. Deksnį —
7 — 9 puslapiuose.
The Roman Catholic church of the Lithuanians in E. St. Louis, Ill. that has been erected
in 1956 by Rev. Dr. A Deksnys who has just
been created Bishop to supervise the spiritual
needs of Lithuanians in Europe.
This church has been designed structurally
by the architect J. Mulokas, its stain glass
windows — by the artist V. K. Jonynas, and its
woodwork executed by P. Vėbra — all Lithuanians Their concerted efforts have brought
about an original monument of architecture
Lithuanian in style.

The newly consecrated Bishop, dr. A. DeksE nys, was born in Lithuania in 1906. He was
1 ordained to priesthood after absolving the
■ Priest Seminary at Kaunas in 1931. For a short
E while he was acting Chaplain. From 1936 he
1 had left to study pedagogics in Switzerland,
E where in ’940 he completed his studies as a
| PH. D.
He could not return to Lithuania which was
Įj then coming under Russian occupation. Invited
B by his Rev. uncle, he came to the U.S.
For a time his duties were of an assistant
E in various parishes, until he was given a Lith1 uanian parish to lead himself, in E. St. Louis,
g Ill. These duties he has been vigorously per
il forming until his present consecration as
E Bishop, the supreme spiritual leader of LithuB anians in Europe.
■
(For more see p.p. 7-9.).
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Didysis altorius lietuvių
Louis, Illinois.

bažnyčioje East St.

The central altar of the Lithuanian church
in E. St. Louis, Illinois.

Lietuvos kariuomenės kūrėjų-savanorių sąjungos
Čikagos skyriaus valdybos nariai su Pedagoginio
Lituanistikos Instituto rėkt. D. Velička ir to
instituto studentais po grupinės paskaitos savanorių-karių priesaikos Lietuvai 50 metų sukak
ties minėjime Čikagoje, Jaunimo centre.

Iš kairės: savanoris-kūrėjas K. Petrauskas,
stud. P. Jonikas, D. Velička, kūr.-sav. L. Balzaras, stud. D. Bruškytė, už jos — stud. Vytautas
Ramonis, kūr.-sav. P. Venclova.
Foto V. Noreika
Association of Lithuania’s Independance War
Volunteer Fighters — Board of Chicago chapter
— together with rector of Lithuanistic Institute,
D. Velička, and students, after commemoration
of 50th anniversay of Lith. Freedom War voluteers.
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Su širdgėla ir su liūdesiu
Prieš trisdešimt metų Sovietų Sąjunga su
sitarė su nacių Vokietija pasidalinti Rytų
Europos valstybių teritorijomis, ir Raudonoji
Armija netrukus okupavo Lietuvą, o Krem
lius čia tuojau pat pastatė savo okupacinę
valdžią. Tai ryški agresija, kurios sovietai
negali paneigti ir nuslėpti nuo pasaulio akių:
Ji juodžiausiai įrašyta į pasaulio istoriją.
Sovietų Sąjunga, nusavindama ūkius, na
mus, Įmones, santaupas, religinių bendruo
menių maldos namus ir jų turtus, paneigda
ma pagrindines laisves ir teises, tuojau grie
bėsi persekioti ir naikinti Lietuvos gyvento
jus. Nekalti žmonės buvo suiminėjami, kali
nami, žiauriai tardomi, tremiami ir žudomi.
Lietuviuc tautos naikinimas truko ištisus metus, kol tarp abiejų santarvininkų prasidėjo
karas. Vien tik 1941 metuc birželio 14-15 dienomis buvo suimta daugiau kaip 34,0(M) gy
ventojų ir ištremta Į Sibirą.
Rusiškojo bolševizmo siautėjimas, jo žiau
rybės, Įvykdytos Lietuvoje, buvo vienos žiau

riausių žmonijos istorijoje. Sovietų Sąjunga,
1944 metais vėl okupavusi Lietuvą, dar su
didesniu Įnirtimu sunaikino apie 400 tūks
tančiu nekaltu tautos auku.
Mielieji lietuviai! Su didele širdgėla ir gi
liu liūdesiu prisimindami okupanto žiauru
mus, labai pagarbiai minime 1941 m. tautos
sukilimą, nors ir trumpam atstačiusi Lietu
vos nepriklausomybę, ir 1944 — 1952 m. vi
suotini ginkluotą pasipriešinimą, siekusi vėl
atstatyti Lietuvos nepriklausomybę.
Todėl, lenkdami galvas sovietinio genoci
do aukoms ir žuvusiems kovoje už tautos
laisvę pagerbti, visi kaip vienas ryžkimės ko
vai su okupantu, kad veikiau lietuvių tauta
atstatytų valstybinę nepriklausomybę.
Siekimas tautos laisvės ir kova dėl jos tejungia mus visus bendran Lietuvos laisvini
mo darban!
C

C

i.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo
Komitetas
3

I---------------------Naujoji Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Ta
ryba, susirinkusi pirmosios sesijos š. m. kovo
14-16 dienomis Romuvoje, Vakarų Vokietijoj.
Sėdi (iš kairės): V. Natkevičius, Vasario 16-os
gimnaz. dirkt., ekon. diplomantas A. Lingė, Ta
rybos prezidiumo sekr., dr. J. Grinius,Tarybos
prez. pirm., tėv. A. Bernatonis, Tarybos prez.
vicep., inž J. K. K. Valiūnas, Kr. valdybos pirm.,
mokyt. Stp. Povilavičius-Vykintas, dipl. teis. J.
Lukošius, Krašto vaid. reik. ved. ir garbės teis
mo pirm.; stovi: kun. A. Bunga, prel. dr. J. Avi
ža, Sielovados dir., J. Barisas, Kr. vald. iždin.,
mokyt. V. Bartusevičius, gyd. V. Bylaitis, kun.
V. šarka.

The newly electd council of the Lithuanian
World Community, region of Germany, during
its initial session at Romuva on March 14-16th.

IŠ VOKIETIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES VEIKLOS
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės taryba
šiais metais posėdžiavo kovo 14-15 d. Romu
voj, Vokietijoj. Spausdiname keletą ištraukų
iš pranešimų, iš kurių skaitytojas galės susi
daryti apytikri Vokietijos lietuvių veiklos
vaizda.c

DM. Skirtumas padengtas iš aukų, Balfo
paramos, loterijos ir kt.
Iš Bavarijos vyriausybės gauta 1.500,00
DM, kuriomis paremta Mūncheno ir Memmingeno apylinkių vargo mokyklos ir tau
tinių šokių grupės.

196S m. kovo 31 d. išrinkta krašto valdyba
pareigomis pasiskirstė taip: pirmininkas —
Jonas K. Valiūnas, vicep. kun. Br. Liubinas,
ižd. Jurgis Barasas, sekr. Ona Bartusevičiū
tė ir narys jaunimo reikalams Arv. Lingė.
1968 m. pradžioje pradėtas Vokietijos lie
tuvių bendruomenės narių perregistravimas
tęsiamas. Rinkimų į krašto tarybą metu (1968
lapkr. 23 d.) buvo užregistruoti 794 nariai,
susitelkę Į 31 apylinke. Šiuo metu yra 853
nariai (neskaitant šeimų narių) ir 33 apy
linkės.
Šios kr. valdybos kadencijos metu atgai
vintos kelios apylinkės — Lebenstedt-Salzgitter, Krefeldo, Mainzo, Dortmundo, Miesau. Solidarumo inašu už 1968 m. surinkta
4.188,50 DM (1967 m. būta tik 2.746,45 DM).

Iš Hamburgo vyriausybės nepavyko nieko
gauti. PLB Hamburgo apylinkė visas veiklos
išlaidas turėjo dengti savo ištekliais.

Įvairiuose Federalinės Vokietijos kraštuo
se kr. valdybai atstovavo šie Įgaliotiniai:
Baden-Wurtemberge — Z. Glemžienė; Ba
varijoje — E. Rugienienė; Bremene — B.
Skruodis; Hamburge — kun. V. Šarka; Žem.
Saksonijoj — V. Šukys; Nordrhein-Westfalijoj sudaryta kolektyvinė atstovybė, suside
danti iš G. Šimkevičiaus, A. Blinkevičiaus
(abu iš Bocholto) ir L. Vilčinsko (iš Hageno), Rheinland-Pfalz’e ir Saare — kun. Pr.
Liubinas ir Schleswig-Holsteine — P. Liegus.
Nevisiems Įgaliotiniams pavyko gauti lė
šų jų kraštuose gyvenančių lietuvių kultūri
nei veiklai, o kai kuriems pasisekė tik nedi
deles sumas išrūpinti; tačiau apylinkės iš
vystė gyvą veiklą, daugeliu atvejų savo lė
šomis. Kr. valdyba stengėsi, kiek galėdama,
jų veiklą paremti.
Iš Įgaliotinių veiklos apyskaitų turime toki
vaizdą.
Iš Baden - Wiirtembergo vyriausybės PLB
Stuttgarto apylinkė gavo 1.250,00 DM. Įvai
riems minėjimams, vargo mokyklai, biulete
nio leidimui, eglutei ir pn. išleista 3.557,19

Schleswig - Holsteino vyriausybė buvo pa
skyrusi 2.400,00 DM, bet iš šios sumos pa
sinaudota tik 1.275,59 DM. Trūko bendra
darbiavimo su apylinkėmis ir lietuviškomis
organizacijomis.
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Nordrhein - Westfalijos kraštas kuri laiką
buvo be Įgaliotinio. Tik nuo šių metų pra
džios krašto valdybai pasisekė sudaryti ko
lektyvinę atstovybę iš anksčiau minėtų as
menų. Pereinamuoju laikotarpiu krašto val
dyba prašė ir gavo iš Nordrhein-Westfalijos
vyriausybės 1.500,00 DM. Ši suma Įgalino
ją prisidėti prie Baltijos tautų kultūros dienų
Dūsseldorfe (1968 lapkr. 9-17) atlikimo.
Iš Rheinland - Pfalzo vyriausybės praėju
siais metais nieko negauta, o šiais metais ji
paskyrė 500 markių centriniam Vasario 16 d.
minėjimui kovo 1 d. Mainze suruošti.

Vargo mokyklų skaičius yra sumažėjęs iki
4 dėl stokos mokytojų, nors lėšų joms galima
gauti lengviau negu kitiems reikalams.
Šiuo metu veikia šios vargo mokyklos:
Memmingene, kur mokyt, yra Žib. PagelsPovilavičiūtė;
Mūnchene — mokyt. J. Laukaitis;
Osnabrūck-Verte — mokyt. V. Rudys; ir
Stuttgarte — mokyt. E. Lucienė.

Kultūrine veikla apylinkėse žymiai pri
klauso nuo jų dydžio (narių skaičiaus), turi
mų išteklių, inteligentinių pajėgų. Aišku, kad
didesnėse apylinkėse buvo Įmanomiau su
ruošti daugiau minėjimų, koncertų, suvažia
vimų ir kitokių renginių. Savo veikla išsisky
rė Hamburgo, Kolno, Stuttgarto, Mūncheno,
Memmingeno apylinkės. Nuo jų neatsilikti
stengėsi Kaiserslauteno, Schwetzingeno ir
kt. lietuviuc telkiniai,

Krašto valdybos pastangomis, ar bent fi
nansine parama prisidedant, pasisekė šuo*
ganizuoti šie didesnio masto renginiai:
a) Birželio įvykių minėjimas (kartu su
latviais ir estais) 1968 m. birželio 16 d. Kaiserslautene. Iškilmėse dalyvavo apie 500 as
menų. Paskaitą skaitė prof. J. Eretas; tauti
nių šokių pašoko Vasario 16 gimnazijos mo
kiniai, vadovaujami mokyt. E. Tamošaitie
nės; skambino latvių pianistė. Minėjimas ra
do atgarsi vietos spaudoje.
b) Sol. J. Krištolaitytės-Daugėlienės iš JAV
koncertai, surengti Vasario 16 gimnazijoj,
Schwetzingene ir Kaiserslautene (liepos 12,
19 ir 21) praėjo su dideliu pasisekimu.
c) Europos lietuvių jaunimo suvažiavimas
surengtas Vokietijos Lietuvių Bendruome
nės jaunimo sekcijos liepos 28 — rugp. 1 d.
Romuvoje, gražiai praėjo. Buvo 61 asmuo
iš keturių kraštų. Jaunimas turėjo paskaitų,
diskusijų, šokių, dainų ir kitų pramogų.
e) Hamiltono liet, tautinių šokių grupė
“Gyvataras", kanadiečių pasiųstas atstovauti
Kanadai tarptautiniame folkloro festivalyje
Prancūzijoje, rugpjūčio pradžioj šoko XVJAL
Persekiojamos Bažnyčios kongrese Koiw
šteine ir XV Vokietijos lietuvių studijų sm
vaitėje Romuvoje, kur šokėjai keletą dienų
svečiavosi.
XV Studijų savaitė buvo surengta rugp.
4 — 11 dienomis Romuvoje. Dalyvių buvo
150, o su svečiais iki 300. Perskaityta 10 pa
skaitų. Paskaitininkai sukviesti iš Įvairių
kraštų: rašytojas R. Spalis ir inž. Vilčinskas
iš Anglijos, prof. Rabikauskas ir dipl. St. Lo
zoraitis, Jr. iš Romos, ekonom. R. Bačkis iš
Paryžiaus, dr. Čeginskas iš Švedijos, prof. Z.
Ivinskis, dr. J. Grinius, senj. kun. Keleris ir
kun. Rubikas iš Vokietijos. Moderavo V.
Natkevičius. Savaitė buvo apvainikuota ak
torės Aldonos Eretaitės rečitaliu “Nuo Mairo
nio iki Brazdžionio” ir Mannheimo miesto
teatro kvarteto koncertu, kuriame pagrota
M. K. Čiurlionio ir kitų lietuvių kompozito
rių kūriniu.
Vaikų vasaros stovykla vyko rugp. 13 — 28
dienomis Romuvoje. Dėl trumpo pasirengi
mo laiko nedaug tesusirinko vaikų — tik
36; be to, šiaurės Vokietijoje jau buvo pra
sidėjęs mokslas. Stovyklai paremti iš Balfo
gauta 750 dol. Stovyklautojams vadovavo,
juos švietė, linksmino, prižiūrėjo vadovė Ali
na Grinienė, kun. Dėdinas, A. Laukaitis, Kr.
Pauliukevičiūtė,, dr. Čeginskas, mok. Krivic
kas, Bartusevičius, I. Krivickienė, Bartusevičienė, Nevulis, Šiušelis.
Krašto valdyba prisidėjo prie Pabaltijo
kultūros dienų surengimo lapkr. 9 - 17 Dūs
seldorfe. Ta proga buvo suruošta liaudies
meno ir pašto ženklų paroda. Daug savo
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Trys įžymieji senosios kartos socialdemokratų
partijos veikėjai (iš dešinės): Kipras Bielinis,
Steponas Kairys ir dr. Pijus Grigaitis, abu savo
kolegas pergyvenęs, šiais metais miręs, ilgame
tis “Naujienų” redaktorius.

The three most eminent leaders of the Lith
uanian Socialdemocrat Party; (right to left):
Kipras Bielinis, Steponas Kairys and dr. Pijus
Grigaitis, the long-time editor of “Naujienos”
who has died this year after having outlived
his other two colleagues.

medžio drožinių (77) buvo išstatęs St. Matuzas iš Vechtos; O. Boehmienė parodė lie
tuviškų p. ž. rinkini.
Lapkr. 15 d. įvyko spaudos konferencija ir
pabaltiečių atstovų priėmimas pas Dūsseldorfo miesto burmistrą. Lapkr. 16 įvyko pa
baltiečių folkloro koncertas, kur lietuviams
atstovavo sol. M. Panse ir E. Tamošaitienės
vadovaujama Vasario 16 gimn-jos šokių gru
pė. Vietinės gimnazijos styginis orkestras pa
grojo lietuviškos muzikos kūrinėlių.
Pabaltijo kultūros dienos baigtos buv. mi•jterio D. Grundmanno įdomia paskaita ir
ų, latvių bei lietuvių poetų kūrinių deklamavmu vokiečių kalba.
Lietuvos kariuomenės 50-čio minėjimai su
ruošti Mainze, Mūnchene, Kaiserslautene,
Schwetzingene ir kt.
Vasaro 16-tos centrinį minėjimą krašto val
dyba surengė š. m. kovo 1 d. Mainze. Šven
tėje dalyvavo apie 600 žmonių. Paskaitą skai
tė bundestago narys dr. Werner Marx; meni
nę programą atliko Vas. 16 gim-jos choras
ir tautinių šokių grupė, vad. mokyt. E. Ta
mošaitienės ir R. Tamošaitytės.
Vasario 16 gimnazijoj 1968 m. metų pra
džioj buvo 101 mokinys. Vaikus į ją leidžia
darbininkai, smulkūs tarnautojai, ir tik vieno
tėvas yra akademikas. Gydytojai ir kitokį
inteligentai profesionalai (daugiausia susi
tuokę su svetimtaučiais, su svetimtautėmis)
savo vaikus leidžia į svetimas mokyklas. Tai
naujasis “bajorų” luomas...
Gimnazijoj pagrindinė mokslo kalba yra
lietuvių. Gimnazijoj mokytojų yra 21, bet iš
jų tk 13 dirba pilnu etatu. (Tik 5 mokytojai
yra vokiečiai ir tik 2 iš jų dirba pilnu etatu).
Iš 16 lietuvių mokytojų 11 yra baigę aukš
tąjį mokslą. Mokslo lygis yra nežemas.
Yra sunkumų su mokinių bendrabučiu:
pastatas senas, griūva (Naujo pastatymas
numatomas).
Mokinių moralinis lygis yra žymiai geres
nis negu vokiečių to paties amžiaus jaunimo.
Materialinė mokyklos padėtis geresnė ne-

Tarptautinės Valstiečių Sąjungos
kongresas

LIETUVIŲ DIENOS, 1969, GEGUŽIS

Tarptautinės Valstiečių Sąjungos, dažnai Ža
liuoju Internacionalu vadinamos, kongresas įvy
ko 1969 m. kovo 1-2 dienomis New Yorke. Ši
sąjunga buvo įsteigta 1921 m. Pragoję ir ten
veikė ligi II-jo Pasaulinio karo. Po karo Rytų
ir Vidurio Europos politiniai emigrantai 1947
m. Washingtone susiorganizavo į dabar vei
kiančią egzilų agrarinių partijų sąjungą.
Pragos biure nuo 1924 m. dalyvavo Lietuvos
Valstiečių Liaudininkų Sąjunga. Jos atstovu bu-

gu anksčiau. Gimnazijos reikalus dabar tvar
ko 8-nių narių kuratorija (kurią sudaryti rei
kalavo vokiečiai, nes ir kitų, latvių, vengrų,
privačios gimnazijos yra rūpinamos nedide
lių specialių organizacijų.).

vo prof. dr. Jurgis Krikščiūnas. Amerikoje at
stovavo dr. K. Grinius. Griniui mirus, iki šio
kongreso atstovavo Elena Devenienė. Dabar at
stovu yra Balys Paramskas.
Kongrese lietuvių delegaciją sudarė: J. Dau
gėla, dr. V. Sruogienė, dr. M. Kregždienė, inž.
A. Novickis, adv. A. Ošlapas, B. Paramskas, Pr.
Dulevičius ir Juozas Audėnas. Kiekvienos tau
tybės delegacija kongresui pateikė savo raportą;
lietuvių raportą pateikė B. Paramskas.
Kovo 1 d. kongresą pradėjo prez. Ferenc Na
gy, buv. Vengrijos ministeris pirmininkas. Invokaciją sukalbėjo prel. J. Balkūnas. Kongre
sui vadovavo dir. J. Lettrich (slovakas), jį pava
davo B. Paramskas itr St. Banchyk (lenkas).
Kongresą sveikino keliolika senatorių ir
kongresininkų; Free Europe prez. W. Durkee,
New Yorko burm. J. Lindsey ir daug kitų Azi
jos, Europos ir Efrikos tautų.
sveikinimą prisiuntėburm. J. Lidsey; Free EuYpatingai šiltą sveikinimą atsiuntė
Europos Agrarinės konfederacijos gen. sekreto
rius M. Collaund iš Šveicarijos, linkėdamas pa
vergtų tautų ūkininkams ko greičiau įsijungti į
Europos laisvų Tautų Agrarinę Konfederaciją.
Iš lietuvių kongresą sveikino Lietuvos gen.
konsulas A. Simutis, Vliko pirm. dir. J. K. Va
liūnas ir Lietuvių Moterų Klubų pirmininkė V.
Leskaitienė.
Kongrese veikė kelios komisijos ir paruošė
nutarimus politikos, žemės ūkio, moterų, jaunimo ir organizacijos klausimais.
Nauju centro komiteto pirmininku perrinktas
F. Nagy, gen. sekr. Jurgis Dimitrov (bulgaras)
iir 9 vicepirmininkų tarpe yra lietuvis Balys Pa
ramskas.
Sąjungą sudaro: Albanijos, Bulgarijos, Kroa
tijos, Čekoslovakijos, Estijos, Vengrijos, Latvi
jos, Lietuvos, Lenkijos Rumunijos, Slovakijos,
Jugoslav! jos-Serbijos ir Ukrainos agrarinės poli
tinės partijos. (J. A.)

Lietuvių grupe (delegatai ir svečiai) žaliojo
Internacionalo kongrese Iš kairės (sėdi): dr. M.
Kregždienė, dr. V. Sruogienė, V. Leskaitienė, dr.
O. Labanauskaitė, E. Kulber; stovi: Pr. Dulevivičius, J. Petrėnas-Tarulis, A. Ošlapas, Anicetas
Simutis, prel. J. Balkūnas, A. Novickas, dr. J.
K. Valiūnas, B. Paramskas, J. Daugėla, J. Audė
nas.

Lithuanian delegates and guests attending the
Congress of the Green International.

Spaudoj ir gyvenime

PRAEITIS DABARTIES RYŽTE
Birželio tragedija — trėmimo ir kančios die
nos — niekuomet neišblės iš lietuvių tautos są
monės. Nebuvo tai pirmas nei paskutinis žygis
į Sibiro kančią ir mirti. Sovietinis komunizmas
tik vykdė tą pačią genocidinę politiką, kurią
anksčiau vykdė caristinis imperializmas.
Lietuvos kryžiaus kelias nėra pasibaigęs ir
šiandien. Tauta yra pavergta ir jos vaikai neša
skaudžią vergijos naštą. Sovietinis elementas ir
toliau visais būdais siekia sunaikinti lietuvių
tautą dvasiniai ir fiziniai.
Ypatingą akciją sovietinis imperialistinis ko
munizmas yra išvystęs prieš politinę lietuvių
emigraciją, kurios kova už laisvę ir šauksmas
į pasaulio sąžinę neleidžia Kremliui įvykdyti sa
vo genocidinio plano, kaip lygiai neleidžia lais
viesiems Vakarams užmiršti pavergtos tautos
skundo.
Prasmingą taikingos koegzistencijos idėją ru
siškasis leninizmas naudoja suskaldyti mūsų jė
gas, aptemdyti protus ir nusilpninti valią. Šventą
tėvynės meilę okupantas naudoja ciniškiausiems
politiniams tikslams siekti.
Prisimindami birželio tragedijos dienas ir
šventas aukas, atnaujinkime savo ryžtą kovoti
už Lietuvos ir lietuvių laisvę bei prieš sovietinį
komunizmą ir rusiškąjį imperializmą. Nepasi
duokime Kremliaus vilonėms ir neiškeiskime
savo tautos ateities didybės už laikino sentimen
to patenkinimą.
Savanorių kraujas nuplovė okupacijos dėmę
ir prikėlė Lietuvą laisvam gyvenimui. Birželio
tragediją pašventė didingo tautos sukilimo ir
partizanų kovų didvyriškos aukos. Nesiliaujanti
mūsų kova teatšviečia anų mūsų pirmatakų
meilę ir pasiaukojimą Tėvynei ir broliams.
LKDS Centro Komitetas

IŠ LIETUVIŲ FONDO TARYBOS VEIKLOS

Paskutiniame savo posėdyje Lietuvių Fondo
taryba apsvarstė eilę aktualiųjų klausimų, kurie
lems artimesnės ateities fondo administravimą,
kapitalo investavimą, vajaus vykdymą bei gau
simo pelno paskirstymą.
Sudaryta nauja fondo vadovybė — Tarybos
pirmininku perrinktas dr. G. Balukas, valdybos
pirmininku — dr. Antanas Razma, kuris ne
delsdamas tuojau pristatė tarybai patvirtinti
naujos valdybos sąstatą: A. Rėklaitį — vicepir
mininku ir reikalų vedėju, dr. V. Šimaitį — vice
pirmininku, H. Darą — iždininku, K. A. Girvilą — sekretorium ir inž. V. Naudžių — in
vestavimo reikalams.
Fondui augant, didėja ir jo administravimo
uždaviniai bei darbai, todėl valdybos sąstatas pa
didintas, sustiprintas; taryba šios sudėties valdy
bą patvirtino.
Sudaryta fondo pelno skirstymo komisija, į
kurią įeina: dr. J. Valaitis, dr. K. Ambrozaitis,
inž. V. Kutkus. Į šią komisiją dar įeina 3 JAV
Lietuvių Bendruomenės atstovai: kun. J. Borevičius, SJ, J. Kavaliūnas ir A. Šantaras. Nuo
šiol pelno skirstymo komisija veiks pastoviai,
nes jai tenka sekti, studijuoti ir vertinti lietuviš
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ko gyvenimo reiškinius ir nešti atsakomybę už
kasmet vis didėjančio fondo pelno paskirstymą.
Kapitalo investavimo ir spaudos-informacijos
komisijos bus sudarytos vėliau. Jų uždaviniai
taip pat gyvybiškai svarbūs, nes nuo jų narių
sugebėjimo, patyrimo ir aktyvumo žymia dali
mi priklausys laukiamo pelno dydis ir paties pa
grindinio kapitalo greitesnis augimas.
Aptarta eilė reikalingų padaryti žygių, kad
dar šiais metais būtų peržengta pagrindinio ka
pitalo $600,000.00 riba.
Visuomenės pritarimas Lietuvių Fondui ne
mažėja; viliamasi, kad ir ateityje fondas pasto
viai augs narių skaičiumi ir įnašais, artėdamas
prie užsibrėžto tikslo. Reikia tik, kad energingai
dirbtų ne vien fondo vadovybė, bet kartu ir va
jaus komitetai, įgaliotiniai, pavieniai talkininkai
ir ypač Lietuvių Bendruomenės padaliniai bei ki
tos kultūrinės organizacijos, kurių įvairioms in
stitucijoms ir jų atliekamiems darbams paremti
Lietuvių Fondas skiria didžiąją gaunamo pelno
dalį (S. Rauckinas)

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA UŽDAROMA
T. Leonardas Andriekus, OFM, pranciškonų
provinciolas ir ginm. direktorius, išsiuntinėjo
lietuvių spaudai pranešimą, kuriame tarp kitko
sakoma:
Šv. Antano gimnazija, įsteigta lietuvių tėvų vai
kams, su plačia ir oficialia programa per 13 me
tų laikėsi eksperimentinėje padėtyje. Jos steigė
jai bei išslaikytojai vis tikėjosi, kad ši vienintelė
lietuvių gimnazija Amerikoje išsivystys ir sten
gėsi ją ugdyti, net imdami iš bankų žymias pa
skolas. Gimnazijos raidoje netrūko viltingų pro
švaisčių, kurios dar labiau skatino investuoti.
Šv. Antano gimnazija nuolat buvo gerinama
ir garsinama visoj lietuvių spaudoj ir radijo pro
gramose. Pranciškonų atstovas lankė lietuvių
mokyklas Amerikoje ir Kanadoje, ieškodamas
mokinių; didmiesčiuose ruošta gimnazijos kul
tūriniai parengimai; kasmet siuntinėta lietuvių
šeimoms apie 20.000 laiškų su kvietimais pasi
naudoti šia mokykla. Pagaliau atlyginimas už
mokinio išlaikymą visą laiką buvo labai žemas,
kad visi išgalėtų mokėti, būtent: pradžioj imta
tik 300 dol., vėliau 600 ir šiemet 750 dol. už
pilną išlaikymą per metus.
Vienok tai nepaveikė lietuvių tėvų. Prieš tre
jus metus pagausėję mokiniai ėmė mažėti kaip
tik tuo laiku, kai aukščiausiai buvo iškelta Šv.
Antano gimnazijos pedagoginė, lituanistinė ir
sportinė programa. Mokiniams mažėjant, finan
siniai sunkumai augo. Vilties dar teikė Šeimos ir
Švietimo metai, kurių proga buvo atsikreipta į
šeimas visoj lietuvių spaudoj ir iki šiol laukta
teigiamo atbalsio. Tačiau ateinantiems mokslo
metams užsiregistravo tik 11 naujų mokinių. Iš
viso jų šį rudenį būtų 60. Tada gimnazijos me
tinis deficitas siektų 40.000 dol.
Padėčiai blogėjant, lietuvių pranciškonų vado
vybė savo suvažiavime priėjo išvados, kad toli
mesnis eksperimentavimas visiškai nebėra įma
nomas finansiškai, ir Šv. Antano gimnazija ne
beveiks nuo šių metų rudens. Joje dirbę vienuo
liai mokytojai pereis į kitas lietuviškos veiklos
sritis, ypač Kultūros Židinio kūrimą New Yorke,
o pastatas liks lietuvių visuomenės, labiausiai
jaunimo, reikalams.

“HEREZINIS TEISMAS” PAGAL 1969 ME
TŲ STILIŲ
Ar atspėsite, kuriame krašte tokie dalykai
nutiko?

Teisėjas: Kuo šis žmogus kaltinamas.
Kaltintojas: Jis kaltinamas keliais herezijos
punktais, pone teisėjau.
Teisėjas: Paaiškinkite smulkiau.
Kaltintojas: Moralybės valdininkai gavo slap
tą pranešimą, jog kažkas keisto vyksta X. Y.
viešojoj mokykloj. Specialus padalinys nuvyko
į tos mokyklos 17-tą klasę 1969 m. rugsėjo 30
dieną.
Teisėjas: Ar tie valdininkai greitai buvo įsi
leisti klasėn?.
Kaltintojas: Ne, pone teisėjau. Jie klausėsi
išorinėj klasės durų pusėj.
Teisėjas: Tai ką jie išgirdo?
Kaltintojas: Valdininkai patys tai pasakys.
Jie girdėjo klasėj giedant “Jėzus myli mane”.
Teisėjas: Ar tikrai taip buvo? Ar tikrai jie
girdėjo?
Kaltintojas: Tikrų tikriausiai! Mokytojas va
dovavo, o vaikai choru pritarė: “Jėzus myli ma
ne”.
Teisėjas: Sakykite toliau...
Kaltintojas: Moralybės valdininkai kreipėsi į
mokyklos vedėją, norėdami gauti žinių, ar
tokia tos mokyklos tvarka, ar kurio nors mofl
tojo išmonė...
”
Teisėjas: Kaip reagavo vedėjas?
Kaltintojas: Jis buvo sukrėstas ir nenorėjo
patikėti, kad “Jėzus myli mane” galėtų būti gie
dama jo mokyklos klasėje...
Teisėjas: Ar klasėj dar buvo giedama, kai
moralybės valdininkai kartu su mokyklos vedė
ju atėjo į klasę?
Kaltinamasis: Ne. Tada vaikai jau giedojo
“Jėzus šviečia mums”. Valdininkai išlaužė duris,
suėmė mokytoją, 28 mokinius ir moterį valy
toją, kaltindami juos dalyvavimu krikščionių
susirinkime. Keturi vaikai, kurie nuolat žliumbė
ir buvo labai neramūs, greitai buvo paleisti na
mo...
Teisėjas: Ar kaltinamasis mokytojas priešinosi
suimamas?
Kaltintojas: Faktiškai ne, tik buvo nugirstas
prasitarimas: “Aš žinojau, kad tai tik laiko
klausimas.”
Teisėjas: Ar yra kitų įrodymų?
Kaltintojas: Taip. Kaip kaltės įrodymas —
yra klasės lenta, kurioje ryškiai įrašyti žodžiai
kreida: “Jėzus nori manęs”.
Teisėjas (į kaltinamąjį): Ar turite pasiteiaflk
mą, jaunasis vyre?
Vp
Kaltinamasis: Mano vienintelė ir gal pagrin
dinė problema, pone teisėjau, yra ta, kad aš kilęs
iš gerų namų. Aš bendravau su gerais draugais
iš pat mažų dienų. Mes pradėjom eiti į bažny
čią, skautų buklus, kalbėti maldą prie pietų sta
lo. Taigi, dar prieš sužinodamas šios blogybės
pasekmes, aš jau buvau, galima sakyti, pririštas
prie religinių giesmių, maldos ir t. t.
Teisėjas: Aš neturiu laiko klausytis jūsiškės
liūdnos istorijos. Pagal mūsų dabartinės valdžios
politiką, jūs buvot pagautas skleidžiant religiją
klasėje, kur privalėjo būti mokoma tik matema
tikos, kitų mokslinių žinių, sekso ir 1.1. Todėl
aš ir įsakau prirakinti jus prie skaitytuvo iki
gyvos galvos.
Kaltinamasis: Suprantu jus, pone teisėjau.
Jūs vykdote tik savo pareigas. “God bless you!”
Teisėjas: Dar 25 doleriai už teismo įžeidimą...
Kitą bylą prašau!..
Nepaisant į kreipimąsi “pone”, vietoj “drau
ge” ar “pilieti”, ir atsimenant, kad anglicizmai
dabar labai madoj kraštuose anapus geležinės
uždangos (“O. K.”, “Good bye” ir pan.), ši heretikinė teismo scena gali būti jei jau ne iš ku
rios sovietinės “respublikos”, tai Cechoslovakijos, Lenkijos ar Vengrijos...
O iš tikrųjų tai yra paimtas humoristinis
vaizdelis iš Toronto “Daily Star”; jį sulietuvino
Pr. Alšėnas, išspausdino torontiškiai “Tėviškės
Žiburiai”, (nr. 20, 1969.V.15). Pasakytume, čia
jau nebe humoras, bet aštri satyra, pirštu priki
šamai rodanti, kokia kryptimi eina Amerikos
mokyklų antireliginė politika.

Teisėjas: Įveskite kaltinamąjį.
Kaltinamasis: Aš esu čia, pone teisėjau.
LIETUVIŲ DIENOS, 1969, GEGUŽIS

J. E. vyskupas Antanas Deksnys.

The Most Rev. A. Deksnys, Bishop of Lavellum, as he was recently
consecrated.

Naujojo lietuvių vyskupo dr. Antano Deksnio herbas
Herbą sukūrė dail. V. K. Jonynas. Herbo centre — Aušros Vartų Marija,
kairėje — Gedimino stulpai, dešinėje — šventojo Liudviko lelija su Vyties
kryžiumi, herbo ašis — lietuviškas kryžius. Apačioje lotyniškai įrašytas
vyskupo pasirinktas šūkis, kuriuo nusakoma, jog meilė niekada negęsta,
neapvilia, neklysta.
Naujasis vyskupas konsekruotas birželio 15 d. Belleville, III katedroj.

The ecclesiastical insignia of the new Lithuanian Bishop, A. Deksnys.

TYLUS. BET UOLUS LIETUVOS DARBININKAS
Iš pasikalbėjimo su naujuoju vyskupu J. E. dr. A. Deksniu
LIETUVIŲ DIENOS, 1969, GEGUŽIS

Lietuviai laisvajame pasauly
je su dideliu džiaugsmu sutiko
žinią, kada Popiežius Povilas VI
paskyrė Europoje gyvenantiems
lietuviams vyskupą. Dar dides
nis diaugsmas, kad juo paskirtas
nuoširdus lietuvių tautos ir Lie
tuvos darbininkas, idealus dva
siškis, taktiškas visuomenininkas
East St. Louis, Illinois lietuvių
parapijos klebonas prel. dr. An
tanas Deksnys.
Naujasis vyskupas yra gimęs
1906 m. gegužės 9 d. Butėniškio
kaime, Juodupės valse., Rokiškio
apskrityje. 1918 m. baigė pradinę
mokyklą Onuškyje; 1926 m. bai
gė Rokiškio gimnaziją ir tais pa
čiais metais Įstojo Kauno kunigų
seminarijon, kurią baigė už 5
metų ir 1931 m. gegužės 30 d.
buvo Įšventintas kunigu.
Iš Lietuvos lygumu
į Šveicarijos Alpes

Baigęs seminariją, kunigas An
tanas Deksnys pirmąjį paskyri
mą gavo prie Panevėžio Kated
ros vikaru, o už poros metų toms
pačioms pareigoms perkeltas Į
Biržus.
— Po penkerių kunigavimo ir
darbo su lietuvišku jaunimu me
tų jaučiausi šiek tiek išsisėmęs,
— pasakoja naujasis vyskupas
dr. Antanas Deksnys, spaudos

bendradarbio aplankytas ir už
klaustas apie praeitį, mokslą, gy
venimą, darbus. — Mano svajo
nė buvo kaip nors toliau mokytis.
Kad taip išmokus gerai vieną,
kitą svetimą kalbą, tada būtų
galima Įžengti Į platesnės pasau
linės literatūros barus, rasti nau
jų minčių pamokslams. Panevė
žio vyskupas J. E. Kazimieras
Paltarokas kartą buvo užsiminęs,
ar manęs nedomintų kapeliono
pareigos gimnazijoje. Su Biržų
jaunimu lankydamas Jo Eksce
lenciją 60 metų sukakties proga,
išdrįsau vyskupui pareikšti savo
norą dėl tolimesnių studijų.
— O ką nori studijuoti? — pa
klausė vysk. Paltarokas.
— Istoriją, — atsako jaunas
kunigas.
— Istorija nelabai praktiška,
pagal mano planus. Aš jums,
kunige, numatau kitokią ateiti,
— tarytum pranašiškai pareiškė
vyskupas Paltarokas. — Jei būtų
arti širdies pedagogika, pažiūrė
tume...
Kun. Antaną DeksnĮ imponavo
ir pedagogikos studijos. Nesvar
bu ką, kad tik toliau mokytis.
1936 m. pavasari kun. A. Deks
nys gauna iš savo vyskupo pa
siūlymą toliau mokytis. Draugų
ir bičiulių paskatintas, jis nutaria
šia galimybe pasinaudoti, ir tų
pačių metų rudeni išvyksta Į
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Naujasis vyskupas dr. Antanas Deksnys pagerbiamas draugų ir artimųjų
1964 m. Čikagoje į prelatus pakėlimo proga. Prieky — Petras Vėbra, kurio
medžio raižiniai puošia E. St. Louis, III., lietuvių bažnyčią, pastatydintą
kun. A. Deksnio; iš kairės: kan. V. Zakarauskas, kons. P Daužvardis,
J Daužvardienė, prel. A. Deksnys, L. šimutis, kun. dr. J. Prunskis,

The Bishop dr. Antanas Deksnys honored by his friends and kinsfolk in
Chicago, 1964, on the occasion of his being created a prelate.

Freiburgo universitetą Šveicari
joje.
Pagrindiniu dalyku paėmęs
pedagogką, jaunasis kunigas kar
tu lanko ir sociologijos, istorijos,
literatūros ir kitas paskaitas. Kar
tu su juo čia studijavo kun. A.
Milius ir kun. J. Navickas, poka
rinis Šveicarijos lietuvių dvasios
vadas. Šie trys lietuviai studen
tai čia Įkuria “Lithuania” drau
giją, kurios sekretorium išrenka
mas kun. A. Deksnys.
Taip organizuotai šiame tarp
tautiniame unversitete atstovau
jama ir bendradarbiaujama su
visų tautų studentais. (1956 m.
atostogų metu besilankydamas
Šveicarijoje, kun. A. Deksnys pa
tyrė, kad tos draugijos Įdomios
bylos nežinia kur dingusios...).
1940 m. birželio mėn. kun. A.
Deksnys baigia studijas, išlaiko
pedagogikos doktorato egzami
nus “cum Įaudė” ir disertaciją
apgina “Magna cum Įaudė”.

vyksta. Pagaliau Tėvai Marijonai
sudaro
galimybes persikelti
Amerikon, ir kun. J. Navicko pa
dedamas, 1941 m. kovo mėnesy
je atvykau i Jungtines Amerikos
Valstybes ir apsistojau pas kun.
Norbertą Pakalni, Brooklyne.
Paskui teko darbuotis lietuvių
parapijose Čikagoje pas kun. J.
Paškauską, Šv. Kryžiaus lietuvių
parapijoje Mt. Carmel, Pa.
Kun. V. Tikuišiui gavus naują
pąskyrimą, tuometinis Bellevilės
vyskupas Henry Althoff, D. D.,
pakvietė East Saint Louis, Ill.,
lietuvių parapijon, kurion 1943
metų sausio 29 dieną ir atvykau.
Vyskupas Althoff parapijai buvo
palankus ir jo prielankumas lie
tuviams jau galima spręsti vien
iš to, kad jis pats buvo išmokęs
lietuviškai ir lietuvių kalba saky
davo pamokslus.

Ir vis toliau
nuo gimtosios šalies
Deja, jaunojo mokslininko pe
dagogo studijų pabaiga sutapo
su Lietuvos Nepriklausomybės
pagrobimu... Jaunas idealistas
kunigas mato, kad kelias Tėvy
nėn užtvertas, okupantai nepa
geidauja idealistų ir visuomeni
ninkų, o ypač dvasininkų. Kun.
dr. A. Deksnys vėl stoja Į tą pati
universitetą ir vėl studijuoja.
Lanko visas prieinamas paskai
tas, kurios tik ji domina: teolo
gijos, meno istorijos, literatūros,
filosofijos ir kt.
— Šveicarijoj kunigų pakan
kama, lietuvių — tik pavienės
šeimos, todėl pradėjau dairytis
Prancūzijos, Ispanijos, Pietų Amerikos pusėn, — pasakoja nau
jasis vyskupas. — Tačiau Į ispa
niškus kraštus išemigruoti nepa

Šiandien ne tiktai Čikagoje,
bet visa plačioji Amerikos lietu
vių visuomenė pažįsta “Ateities”
šokėjų trupę. Tačiau gal nedau
gelis bepamena, kad šalia kun.
dr. J. Prunskio ir kitų, organiza
torių tarpe buvo ir dabar paskir
tasis vyskupas dr. Antanas Deks
nys.
— Čikagoje lietuviškojo jauni
mo niekuomet netrūko, — pasa
koja naujasis vyskupas. — Ir man
atvykus iš Europos ir pradėjus
darbuotis lietuvių bendruomenės
tarpe, su kitais lietuvių veikėjais
pradėjom galvoti, kaip mūsų jau
nimą išlaikyti arčiau lietuvių ir
tuo pačiu sudaryti jiems progos
naudingiau ir kultūringiau pra
leisti laisvalaikius. Beaptariant
Įvairius projektus, pagaliau su
manėm organizuoti kultūrini jau
nimo rateli, duodami jam “Atei
ties” vardą. Grupėn, kurios ta
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Letuviškuose visuomeninio
darbo baruose

da man teko būti dvasios vadu,
Įstojo apie 25 jaunuoliai, dau
giausia atvykusieji studijuoti iš
Lietuvos.*) Grupė pradėjo uoliai
mokytis lietuvių tautinius šokius,
ir iki naujos pokarinės lietuvių
tremtinių bangos tai buvo vie
nintelė lietuvių trupė, gražiai re
prezentavusi lietuvius ir Lietuvą
ne tiktai Čikagoje, bet ir visoje
plačioje Amerikoje Įvairių tarp
tautiniu meno festivalių ir kito
mis progomis.
— Be to, Čikagoje tada buvo
me suorganizavę reprezentacinę
Lietuvos Piliečių Draugija, Į ku
ria Įėjo prof. dr. K. Pakštas, dr.
Vileišis, pik. K. Grinius ir kt. Ji
suorganizuota tikslu populiarinti
Lietuvos klausimą politinėje are
noje, — aiškina vysk. dr. Antanas
Deksnys. — Mums Lietuvos tra
gedija tada buvo arčiausia šir
dies, ir kiekviena proga stengė
mės priminti Amerikai bei pla
čiam pasauliui lietuvių tautos pa
siryžimą atgauti laisvę ir nepri
klausomybę.
Su jaunatviška energija
darbas Lietuvai ir lietuviams

E. St. Louis, Illinois, lietuvių
kolonija vargiai kuo išsiskiria iš
kitų Amerikos lietuvių salų, esan
čių šio žemyno rytuose, vaka
ruose bei šiaurėje. Skaičiumi ši
kolonija nebuvo iš pačių mažųjų,
tačiau organizatorių ir intelektu
alų, iki naujosios tremtinių kar
tos atvykimo, beveik neturėjo, o
ir šiandien vadovaujančių kultū
rininkų ši lietuvių kolonija netu
ri pertekliaus. Net per visus tuos
metus nesugebėta išeiti plačiau
viešumon, o tenkintasi tiktai pa
rapijinėmis žuvų vakarienėmis
bei šio krašto stiliaus piknikais...
Atšventė čia kun. d. Antanas
Deksnys 25 metų kunigystės su
kakti, praėjo Į prelatus pakėlimo
iškilmės, pagaliau ir vyskupo
aukštumos atsiekta — ir vis tie
East Louis lietuviai neranda ga
limybės iškilmingiau, akadamiškiau mieląjį savo ganytoją pa
gerbti. Į tokią tat kuklią koloniją
prieš 28 metus atvyko kun. An
tanas Deksnys.

Gimęs 1863 m., mirė Sibiro trem
tyje 1942 m., kur buvo rusų komu
nistų ištremtas 78 metų amžiaus.

Stanislovas Deksnys, Lithuanian
farmer, father of bishop A. Deks
nys. Born in 1863 he was exiled to
Siberia by Russian Communists at
the age of 78 and died one year
later (1942).

Rev. A. Deksnys (left) with Rev.
Stasys Yla in Kaunas, 1931.

— Šitoji kolonija man patiko
iš pat pradžių, — mielai atsilie
pia jos klebonas, buvęs prelatas,
o dabar vyskupas. — Daugiausia
žemaičiai, užsispyrę, tačiau taip
ir gerai: ką mano parapijiečiai
užsispyrė padaryti, tas ivyfcdvta.
Malonu dirbti su žmonėmis, ku
riems netrūksta pasiryžimo ir
energijos.

ft) Pirmųjų "Ateities” narių tar
pe buvo Antanas Skirias, Bronė Piliponytė (vėliau Skirienė), Liucė
Piliponytė (vėliau Zaikienė), J.
Paskauskas, Algis Regis (tada Re
ne ckis).

Kun. dr. A. Deksnys (dešinėj) 1941
metais Chicagoje, atvykęs Ameri
kon ir sutikęs savo dėdę kun. An
taną Deksnj (mirė 1949).

Re v. dr. A. Deksnys (right) with
his uncle in Chicago, 1941 shortly
after arrival to America. (Uncle,
rev. A. Deksnys, died in 1949).
LIETUVIŲ DIENOS, 1969, GEGUŽIS

Jei žiūrėti į prel. dr. A. Deksnio apčiuopiamus šios parapijos
28 metų vadovavimo darbus, tai
jie yra pasigėrėtini. Vos perėmus
parapijos vadovavimą, sudegė
bažnyčią, ir parapija liko su
$9.000 skolos. Šalia mokyklos,
kampinio sklypo bei kuklios kle
bonijos, parapija turėjo tiktai
skolų. Parapijiečių skaičius ne
siekė nei šimto šeimų. Karo me
to suvaržymai buvo jaučiami ir
Amerikoje, privačioms statyboms
leidimų, nei medžiagų nebuvo
galima gauti, todėl norint išlaikvti parapijos gyvybę, vietoj su
degusios bažnyčios pastatytas
rūsys, kuriame parapijiečiams
religinės apeigos buvo atlieka
mos per 10 metų, kol ant jo pa•atų 1956 m. galutinai išaugo
iginalusis architektūrinis kū
rinys — naujoji E. St. Louis lie
tuvių bažnyčia, — architekto J.
Muloko ir kun. dr. A. Deksnio
sutelktų pastangų vaisius.
Per tą laiką Įsigytas prie para
pijos sklypas, atremontuotas ir
palaikytas seselių bei mokyklos
pastatas (deja, mokyklos nebetu
rim...), prie bažnyčios pastatytas
paminklas Lietuvos krikšto 700
metų sukakčiai paminėti. Besi
keičiant miesto vaizdui, skau
džiai paliesti ir apie lietuviškąją
bažnytėlę bei parapiją susispietę
lietuviai. Didelė jų dauguma iš
stumti iš savo lizdų turėjo apsi
gyventi dešimties mylių ir di
desniuose nuotoliuose, bet kol
kas stropiai tebesilanko savo
bažnytėlėm
Prie visų šių parapijos admij^ktravimo ir plėtimo darbų ten’f^nors trumpai paminėti prela
to didelius nuopelnus Alto, Balfo Lietuvių Bendruomenės veik
loje, sudarymą apie 100 garanti
jų lietuviams tremtiniams atvyk
ti Į Ameriką, nuo pat 1949 metų
aktyvią paramą čia atvykusioms
tremtiniams, nežiūrint jų pa
žiūrų, Įsitikinimo bei religijos,
nadedant jiems surasti darbus,
butus, lankant ligoje ir tvarkant
Įvairius kitus dvasinius ar mate
rialinius reikalus, kurių kiekvie
na šeima turi begales, o ką be
kalbėti apie 50 ar 60 šeimų kas
dieninius rūpesčius, su kuriais
iki pat šios dienos neretai varsto
mos dvasios vado durys ..
Atsigaivinimas
Europoje po 16 metų
Bažnyčios statyba kun. dr. A.
DeksnĮ ir fiziškai buvo pastebi
mai išvarginus. Todėl bažnyčią
pašventinus, jis ryžosi išvykti
atostogų, kad pasisemtų nauų jė
gų nemažėjantiems ateities dar
bams ir rūpesčiams. 1956 m. spa
lio viduryje jis išvyko Europon.
— Po 16 metų širdis traukė
pamatyti pokario Europą, aplan
kyti pažįstamus bei draugus, —
pasakojo kun. Antanas. — Pir
miausia sustojau Londone, Šv.
Kazmiero lietuvių parapijoje. To
LIETUVIŲ DIENOS, 1969, GEGUŽIS

liau: Olandija — Amsterdamo,
Roterdamo muziejai, meno gale
rijos. Iš ten — Vokietija: Frank
furt a. M. Čia teko susitikti lie
tuvių, su jais pabendrauti. Troš
kau aplankyti Vasario 16-sios
vardo gimnaziją, kurią nuo pat
pradžios šelpia Amerikos ir viso
pasaulio lietuviai. Apsilankęs bu
vau sužavėtas ten dirbamu dar
bu ir net kokių nors abejonių tu
rintiems tos gimnazijos rėmė
jams visuoment po to drįsau pa
reikšti, kad kilnesniam tikslui
doleris nebegali būt išleidžiamas.
Gimnazijos dvasia lietuvška, ir
tai yra lietuvių centras Vokietijo
je. Tik man skaudu buvo ma
tyti lankymosi metu mokinius
susivyniojusius Į antklodes ruo
šiant pamokas... Mat, dėl lėšų
stokos neturėta pakankamai ku
ro...
— Toliau per Šveicariją — Ba
zeli, Ziurichą, — pasiekiau Aus
traliją. Būtinai norėjau aplankyti
mano profesorių ir vyskupą, ku
ris man suteikė kunigiškus šven
timus, — arkivyskupą Juozapą
Skvirecką. Apsilankymas buvo
malonus, arskivyskupas domėjosi
E. St. Louis lietuvių bažnyčia, ir
anžiūrėjęs specialu leidinį, pasi
džiaugė, kad bažnyčios archi
tektūroje gražiai išspręstas lietu
viškumo ir katalikybės suderini
mo klausimas.
— Per Salcburgą, kur vyko
Mozarto jubiliejinės iškilmės, nėr
Vieną, Gracą, Tirolį persikėliau
Italijon. Čia aplankiau Veneciją,
Padua, Siciliją, o ilgiau teko su
stoti Romoje, Šv. Kazimiero lie
tuvių kolegijoje. Čia prel Tulabos, kun. V. Mincevičiaus ir
kitu globoje teko susipažinti ir
su lietuvių gyvenimu ir su pačia
Roma, kurioje lankiausi ne pir
ma kartą. Buvau nriimtas audi
encijoje pas šv. Tėvą. Švento
Petro Bazilikoje atlaikiau šv. Mi
šias prie Pijaus X kapo, kur pa
prastai yra ilga eilė ir sunku tą
teisę gauti.
— Iš Italijos nuvykau Prancūzijon ir Paryžiuj vėl teko aplankvti meno galerijas bei muziejus.
Iš Parvžaus, trumpai sustojęs Ai
rijoj, lėktuvu grįžau atgal Ame
rikon.
Šalia tos viešnagės, prelatas
dar turėjo progos už noros metų
lankytis Šventojoje Žemėje bei
Indijoje ir kituose Azijos kraš
tuose, o taip pat nrieš keletą me
tų Pietų Amerikoje.

salėse, o darbavosi tyliai, be
triukšmo, be reklamos, bet vi
suomet nuoširdžiai ir su atsida
vimu lietuvių tautos ir valstybės
gerovei. Toks tai tylus darbuo
tojas pastebėtas ir Vatikane, pel
nytai išskirtas, suteikiant jam
vyskupišką garbę.
— Pats Apaštališkasis Delega
tas Amerikai arkivyskupas Luigi
Raimondi balandžio 15 d. iš ryto
paskambino telefonu ir pranešė
apie naująjį paskyrimą, pakvies
damas asmeniškai pasimatyti
Washingtone.—pasakojo naujasis
vyskupas. — Balandžio 18 d. ir
teko atsilankyti pas arkivyskupą
Luigi Raimondi. Tai labai malo
ni ir nuoširdi asmenybė. Iš pasi
kalbėjimo paaiškėjo, kad jis ge
rai informuotas lietuvių padėtį
liečiančiais klausimais. Mano
naujosios pareigos dar nėra pil
nai išryškėjusios. Apaštališkajam
Delegatui pasiūlius konsekraci
jos iškilmes rengti Romoje, aš
pareiškiau pageidavimą, ar jos
nebūtų galima atlikti čia, kur
man teko ilgiausiai darbuotis ir
praleisti kūrybingiausius kuni
giško gyvenimo metus. Arkivys
kupas pageidavimui pritarė ir
pats asmeniškai sutiko būti principaliniu konsekratoriumi. Jam
asistuos Bellevillės vyskunas Al
bert R. Zuroweste ir vysk. Vincenas Brizgvs. onsekravimo iškil
mės įvyks birželio 15 d. 4 vai.
pooiet Šv Petro vardo Belle
villės katedroje, šiais metais me
niškai atnaujintoje ir išdekoruotoje.
— Po iškilmių sekantį sekma
dieni, birželio 22 d. East St.
Louis lietuvių naranijoje mano
nirmosios Pontifikalinės šv. Mi
šios.
Pakeliui į Eurooą dar stabtel
siu Čikagoje, ir liepos pradžioje
teks su Amerika atsisveikinti.
Pirmiausia vyksiu Romon. Grei
čiausia, ten bus ir mano nuolati
nis adresas, nors apie tai nieko
tikslaus dabar dar negaliu pasa
kyti. Teks daug keliauti. Tau net
dabar gaunu laiškų iš Europos
su klausimais, kada galėčiau ap
lankyti ta ar kita ten esančią lie
tuviu koloniją. Žinau, kad manęs
laukia daug platesni darbo barai
ir sunkesnis gyvenimas, bet jau
čiuosi laimingas, kad galėsiu pa
tarnauti savo tautiečiams ju dva
siniuose bei kituose reikaluose,
— baigė pasikalbėjimą mūsų
naujasis vyskupas.

Apaštališkasis Delegatas —
principalinis konsekratorius

Ištvermės ir stiprybės
naujose pareigose!

Minint 25 metu kunigystės su
kaktį, 1956 m. laokričio 25 d.
kun. Antano Deksnio studijų
draugas kan. V. Zakarauskas,
apibūdinda mas sukaktuvininko
asmenį, pabrėžė, kad dirbdamas
lietuvvbės labui, kunigas Anta
nas niekuomet nesisvaidė žaibais
ir gražiais žodžiais susirinkimų

. ..Per tą pasikalbėjimo valan
džiukę keli telefoniniai skambi
nimai, kurių dalis — dar vis per
duodami telegraminiai sveikini
mai iš visos pačiosios Amerikos
lietuvių organizacijų bei pavie
nių asmenų. Ryšium su tuo pa
kėlimu, begalės darbų ir rūpes
čių, o prelatas A. Deksnys neturi

Trakų šv. Mergelės Marijos ste
buklingojo paveikslo vitražas, kurį
E. St. Louis bažnyčiai sukūrė dail.
V. K. Jonynas.

Holy Mother Mary of Trakai
stained glass window in Lithuanian
church, E. St. Louis, Ill. Artist V.
K Jonynas.

savo parapijoje jokio padėjėjo,
nei štabo... Džiaugiasi tik, kad
Bellevillės vyskupas labai nuo
širdžiai gelbsti konsekravimo iš
kilnių organizaciniuose darbuo
se.
Ne tik East St. Louis ir plačios
apylinkės lietuviai, tikriausiai,
gausus būrys svečių ir iš kitų
Amerikos vietovių atvyks į bir
želio 15 d. iškilmes. Pirmosios
naujojo vyskupo šv. Mišių aukos
metu kartu su Jo Ekscelencija
visi tikintieji karštai jungsimės
savo atodūsiuose į Aukščiausią
jį, prašydami naujajam Ganyto
jui fizinės sveikatos, dvasinių jė
gų ilgus metus sėkmingai dar
buotis šioje naujoje ir taip mūsų
tautai reikšmingoje dirvoje. Šita
me mūsų atodūsių ir maldų vai
nike susipina milijonų išblaškytų
Lietuvos vaikų širdžių troškimai
Tėvynėje, Sibiro tremtyje ir pla
čiajame Vakarų pasaulyje.
A. Vaitkus
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Žvaigždėse
parašytas
likimas

JUOZAS TININIS

Paskutiniais antrojo pasaulinio karo metais
rusų lėktuvai retkarčiais atskrisdavo bombar
duoti Karaliaučiaus miesto. Vos tik pasigir
dus oro pavojaus sirenai, gyventojai tuojau
bėgdavo slėptis į rūsius. Ne kitaip elgdavosi
ir Vitas Mačiokas, filologijos studentas, ir
Martha Nolden, balzakinio amžiaus moteris,
iš kurios jis nuomojo kambarį. Pastarosios
vyras buvo žuvęs kare, pirmomis dienomis,
okupuojant Lenkiją. Studentas širdį turėjo
ne iš akmens, o našlės kraujas buvo ne van
duo. Abu jiedu buvo įsimylėję, kaip ir visi
tokio amžiaus žmonės. Susituokti susitarė
tik karui pasibaigus, gi tuo tarpu našlė turėjo
progos naudotis Wehrmachto teikiamomis
lengvatomis. Karo pabaiga turėjo atnešti jų
laimės išsipildymą. Tačiau žvaigždėse buvo
įrašytas kitoks likimas.
Vieną vakarą, Vitui Mačiokui dar nesugrįžus iš universiteto, buvo paskelbtas oro pa
vojus. Netrukus ėmė kristi rusų bombos, užmušdamos keletą žmonių ir sukeldamos porą
gaisrų.
Filologijos studentas parsirado namo, kai
viršum miesto nebebuvo nė vieno lėktuvo,
Namą, kuriame jis gyveno su našle, rado pu
siau sugriautą, bet nepadegtą. Būrelis žmo
nių, daugiausia moterų, apgailėjo užmuštą
duonos kepėją ir seną batsiuvį, nenubėgusį
į rūsį, ir pataikytą plytos... Susirinkusių tarpe
Marthos Nolden nebuvo. Mačiokui krito
siaubingas įtarimas. Nei rūsyje, nei kamba
riuose, kurie dabar buvo be lubų ir be lan
gų, jos nerado. Vilties kibirkštėlė, kad ji grįš
gyva, žėrėjo jauno įsimylėjėlio krūtinėje iki
ryto. Tik rytui išaušus, griuvėsių valytojai
pranešė Marthą Nolden radę užmuštą grįž
tančią iš maisto parduotuvės ir gėlių puokšte
renkoj papuošti vakarienės stalui.
Bombardavimo aukos buvo palaidotos tą
pačią dieną. Laidotuvių procesijoj buvo tik
vienas jaunas vyras ~ Vitas Mačiokas. Jam at
rodė, jog jis laidoja savo ateities gyvenimą.
Buvo likę tik laimės griuvėsiai, kaip ir to na
mo, kuriame jis apsigyveno, apsitvarkęs dar
įmanomame našlės salonėly, išlikusiame su
stogu ir su durimis į žvaigždėtą naktį, kurio
je likimo pirštas rašė neatspėjamus sprendi
mus. Ant sienos kabojo nedidelis, gražiai įrė
mintas našlės Marthos portretas, tapytas ge
ro dailininko, Berlyno Meno Akademijos stu
dento. (Vyro portretą, Vitui nematant, naš
lė buvo išnešusi į rūbinę po laiptais, ir čia
jaunas leitenantas Friedrichas Nolden buvo
antrą kartą subombarduotas).
Marthos paveikslas Vitui Mačiokui buvo
viskas, už ko jis dar gyvendamas galėjo už
sikabinti, keikdamas karą, rusų lakūną, nepa
taikiusį į kareivines, ir savo likimą.
Dabar Vito Mačioko naktis buvo ištisa
pavojaus sirenų ir bombaravimų vilkstinė.
Ir štai vieną tokią naktį, pro nepaliaujamą
sirenų kaukimą jis išgirdo per miegus balsą,
panašų į Marthos:
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— Bėk, nepasilik čia nė valandėlės!
— Ar sapnavau ar tikrai ji čia kalbėjo? —
galvojo studentas, atmerkęs akis. Valandėlę
klausėsi, bet buvo tylu, kaip kapinyne. Tik
iš portreto žvelgė vaiduokliškas Marthos vei
das, apšviestas mėnulio spindulių, krintančių
pro lango kiaurymę. Mačiokas nusprendė,
jog tai akustinė haliucinacija, sukelta nuo
vargio ir išgyventos nelaimės, kartais kanki
nančios net paskaitų metu. Užsidėjo ant gal
vos pagalvę ir, atrodo, buvo užmigęs. Ta
čiau netrukus tas pats balsas pasikartojo:
— Kelkis ir skubėk iš čia!
Ilgai nedelsdamas jis atsikėlė, nusikabino
nuo sienos Marthos portretą, įsidėjo į laga
miną, apdengė keliomis poromis pasitaikiu
sių po ranka švariu baltnių. Paskui įpakavo
dar keletą reikalingesnių daiktų, truputį
maisto, visą tą svorį pririšo prie dviračio už
pakaly ir išvažiavo į naktį.
Sunkiai nulaikydamas pusiausvvrą, išmirusiomis gatvėmis, pagaliau pasiekė užmiestį
ir traukė keliu, vedančiu į vakarus. Pavažia
vęs trejetą - ketvertą kilometru, jis išgirdo
neklišką lėktuvu ūžesį ir netrukus nesuskai
čiuojamus bombų snrogimus. Sustabdęs dvi
rati atsisuko: Karaliaučius skendo liepsnose.
Nebuvo abejonės, kieno įspėjantis balsas
išgelbėto Vita Mačioka, Vilniaus universiteto
biologijos studentą, Karaliaučiuje įsirašiusi
į karo strategijos kursus, kad išvengtų ėmi
mo į frontą.
Su dėkingumu nažve^ė į lagaminą, ku
riame buvo Marthos portretas, paspaudė
dviračio nedali ir natraukė i priekį.
Aplenkdamas didesnius miestus, po kelių
dienu jis pasiekė Dresdeną, kuris dar nebu
vo Ubai subambarduotas. Čia gyveno kele
tas lietuvių šeimų, karo pabėgėlių. Pas vieną
iš jų prisiglaudė laikinai, kol suras kambarį.
Užsiregistravo miesto savivaldybėje ir gavo
maisto korteles. Ieškojo darbo. Tik staiga
vieną naktį jis išgirdo pažįstamą balsą:
— Vitai, bėk, nepalik čia nė dienos!
— Martynai, ar girdėjai? — budino kamba
rio draugą.
— Ne. O kas yra?
— Balsas ragino iš čia bėgti.
— Tokio balso. Susisapnavai, Vitai.
— Nesusisapnavau. Tą balsą aš gerai pa
žįstu.
— Nekliedėk ir duok žmogui miegoti.
— Nekliedu. Aš to balso negaliu neklausy
ti. Patariu ir tau čia nepasilikti.
— Kaip sau nori. Aš sapnais netikiu.
Auštant Vitas Mačiokas jau sėdėjo ant
dviračio, snausdamas iš Dresdeno. Miestas
miegojo. Tik stotyje kartas nuo karto sunkiai
dūsavo garvežiai, traukdami vagonus, pilnus
amunicijos pabėgėliu, kareivių...
Praėio kelios varginančios dienos ir bau
gios naktys, kol Mačiokas pasiekė Tūbmgeną, poeto Holderlino miestą, ramu, žalia,
karo baisumu nepaliestą, tartum išganymo
sala pragariškame vandenyne. Ėjo dienos, sa
vaitės, aukštai mėlynėje praskrisdavo ameri
kiečių lėktuvų eskadrilės, bet jų ūžimas buvo
toks s:lnnas ir tolimas, kad jie nieko nebau
gino. Iš karto dar vis laukęs paslaptingo perspėiančio balso, vėliau Vitas ir jį beveik už
miršo. Sapnai buvo kūdikiškai ramūs.
Vieną dieną atėjo žinia, kad Dresdenas
subombarduotas iki pamatų — per bombar
davimą žuvo daugiau negu 130 tūkstančiu
žmonių, tame skaičiuje nemažai lietuvių. Iš
atvykusių pabėgėlių patyrė, kad neišsigel
bėjo nė jo kambario draugas Martynas.
Vitas Mačiokas dar tvirčiau tikėjo, kad jį

perspėja ir gelbsti Martha. Jos portetą jis
išėmė iš lagamino ir pasikabino vidury sie
nos.
— Į kokią Afroditę tu čia dieną naktį spok
sai? — klausinėjo apsilankę draugai.
— Tai mano išgelbėtoja, — atsakydavo.
Ir papasakodavo, kas atsitiko.
Tūbingene Vitas Mačiokas prisirašė prie
tarptautinės pabėgėlių organizacijos, kuri
maitino visus karo išvietintuosius. O paskui
įstojo į vietini universitetą tęsti filologijos
studijų.
Pradžioje semestro studentai surengė su
sipažinimo balių, į kurį Mačiokas nė negalvo
jo eiti. Tačiau baliaus išvakarėse per sapną
jam pasigirdo pažįstamas balsas:
— Tavęs lauks studentų baliuje.
— Kas lauks? — jis dar spėjo paklausti, bet
nesulaukęs atsakymo pabudo. Ausyse vis
dar skambėjo tik ką girdėtas Marthos balsas
Kas lauks? Į tą klausimą negalėdamas A
sakvti, Vitas Mačiokas įėjo į baliaus sa^
Aidėjo muzika. Sukosi poros/Ne tiek, kaip
Studento Princo filme, bet po karo siaubo
r bombardavimų tai buvo kažkokia svajonė.
I’S apsidairė, kur čia prisėdus. Nė vieno
stalo nebuvo laisvo. Pasibaigus šokiui, stu< ^ntai su savo damomis užėmė visas vietas,
r iis tebestovėjo tarpdury.
Beeidamas aplinkui jis pastebėjo laisvą
vieta šalia vienos brunetės, ir nedelsdamas
paklausė:
— Atleiskite, ar galima prisėsti prie jūsų
stalo ?
— Bitte sehr, — atsakė mergina su šypsniu
ant lūpų.
— Danke sehr. — Vitas Mačiokas atsisėdo,
pasisakė savo pavardę, kaip ir pridera tokiuo
atveju. Tarsena išdavė jį esant svetimšalį, ir
studentė pasiteiravo:
— Vengras?
-- Ne. lietuvis.
— O, tai mes kaimynai. Aš iš Prūsijos.
— Užuojautos!.. Jūsų tėviškę dabar mii^k
ruso batas.
°
”
- Bet ir jūsų kraštą ištiko toks pat liki
mas.
Tuo tarpu pasigirdo muzika, ir Mačiokas
pakvietė ja šokti. Ji buvo šneki ir maloni, ir
is nebepaleido jos visą vakara.
Nuo to vakaro užsimezgė tarp ju draugvsPmėins kuriam laikui jis pasipiršo. Hilda
pnrašė duoti lako apsispręsti. Kai po kurio
aiko juodu susitiko, Vitui Mačiokui atsa
komas buvo aiškus iš jos šypsenos. Bet jis
lar paklausė:
— Na, kaip?
— Mano sesuo potyrė man sutikti.

— Aš nežmoiau. kad tu turi seserį.
— Tain. tik įi liko Prūsiioi.
— Tegu taip, tai kaip ii tau galėto natartP
— Per sapną. Aš ją praėjusią naktį sapna
vau...
— Pasirodo, kad esama ir daugiau žmonių,
j aunančių patarimus per sapna, ne aš vie
kas, — pasakė Mačiokas. — Ar ji ištekėjus?
— Našlė. Pagal vyra Martha Nolden.
Studentas išblyško. Valandėlę tylėjo, kol
; tgavo žadą.
—Aš ją palaidojau Karaliaučiuje. Užuojau
tos, Hilda!..
— Manote, kad aš jum taip ir patikėsiu?
— Aš turiu įrodymą.
Mačioko kviečiama, ji užėjo į jo kambarį.
— Tarp dangaus ir žemės yra dalykų, anie
airiuos filosofai nesapnavo, — pacitavo Hilfa, Šekspyro posakį, išklausius istoriją ir iš
vydusi savo sesers portretą.
LIETUVIŲ DIENOS, 1969, GEGUŽIS

OWEN C. J. NOREM

PRIE PAMINKLO ŽUVUSIEMS UŽ

LIETUVOJ

LIETUVOS LAISVĘ (KAUNE)

Stovėjau prie pilko paminklo
Nežinomam kariui - didvyriui,
Atėjęs paliudyt draugystei,
Pagerbt tų, už laisvę kur mirė.

Stovėjau prie to atminimo,
Ir mintys užplūdo atsiruvę;
Mąsčiau apie tolimus amžius,
Kai žvelgė dangun čia lietuviai.

Tauta buvo
Tarp jūrų
Šaunieji jos
Kryžiuotį,

toji drąsinga,
dviejų viešpatavo;
vyčiai baugino
totorį ir slavą.

Kad buvo jų ietys per aštrios
Tų vyčių, kur lėkė be baimės,
Juos sveikinti ėmę maldavo
Valdyti ir gint nuo nelaimės.

Kuris čia akmuo Gediminą,
Kurs Vytautą Didįjį mena?
Lyg grįžtų vėl amžiai didingi,
Dvasia jų šioj žemėj plazdena.

Aš vaikščiojau girioj svajodamas vienas,
Kai baigės šauni ir žavinga diena,
Kai įstrižą spindulį saulė jau metė,
O medžiuos dar siaudė paukštelių daina.
Tačiau iš visų jų lakštingalos trelės
Manojoj širdy nenumirs niekados:
Nors laisvės vairpai ir nustotų skambėti,
Dar ta Lietuvos giesmininkė giedos.

Dangaus tų paukštelių nutildyt negali
Kulkosvaidžių siaubas trenksmingas, šiurpus;
Diena iš dienos tu girdi jų paguodą:
“Kas bus, kas nebus, bet lietuvis nežus”.
Ten Nemunas Neri tyliai apkabinęs,
Nuo Vilniaus atbėgusią glaudžia Kaune,
O paskum į didžiąją Baltiją traukia,
Kur Klaipėda puošias šaunia krantine.
Tai Dievo šalis, tą man kryžiai apsako,
Nors be pagailos juos ir griautų kai kas;
Už Dievo malones dėkoja ten žmonės,
“Siųsk taiką!“ į dangų jie kelia rankas.

Vertė A. Tyruolis

Translations of Owen C. J. Norem’s poems
into Lithuanian.

Ir jaunas kareivis išeina
Kurt aukuro, kuirs suliepsnoja
Lyg iš praeities, kad ji švistų
Kaip ta “stella maris” skaisčioji.
Kiekvienas akmuo čia tur’ tikslą,
Visi į eiles jie sudėti,
Pačioj gi viršūnėje kryžius,
Tikėjimui jis atžymėti.

Didieji karai mums tik mena:
Ne ginklams surasti teisybę —
Prispaustas nekaltas vien laukia
Dienu, kur bus laisve sužibę.
★
Iš gretimo karo muziejaus
Iš lėto žingsniu jie žygiavo,
Tie laisvės kovų veteranai,
Drąsa su garbe lenktyniavę.

Toje iškilmėj kasdieninėj
Kiekvienas turėjo ten vietą
Pagal savo dalinio vardą;
Štai mano eilė aukai dėti.

Turėjau gėlių puokštę rankoj
Aš nuo Vašingtono paminklo,
Tą gyvąją kritusioms auką.
Draugystės tą žydinti ženklą.

Greit baigėsi tas pagerbimas.
Bet mena ilgai jis man žemę,
Kuriai pasakiau aš “sudievu”,
Prie kryžiaus visi tarėm “Amen”.

Vertė A. Tyruolis
LIETUVIŲ DIENOS, 1969, GEGUŽIS

OWEN C. J. NOREM (gimęs 1902) — ameri
kiečių dvasininkas, diplomatas, reiškiąsis iir
plunksnos darbais.
1937 m. JAV prezidentas Rooseveltas jį pa
skyrė pasiuntiniu Lietuvai, kur jis išbuvo iki
pirmosios bolševikų okupacijos. Lietuvą ir jos
žmones labai pamilo, pramoko lietuvių kalbos,
susipažino su Lietuvos istorija, jos nepriklau
somu gyvenimu, jos kultūriniais, ekonominiais
ir kt. laimėjimais. 1943 metais, vėl grįžęs į JAV,
parašė ir išleido knygą “Timeless Lithuania” kuirios antrą laidą išleido Dirva 1967 m. (300 p.).
Pargrįžęs į JAV-bes O. C. J. Norem ėjo
amerikiečių karo kapeliono pareigas ir dirbo
šalpos darbą. Šiuo metu vėl dirba pastoracinį
darbą Kalifornijoj (Costa Mesa miestely); kvie
čiamas lietuvių, mielai atsilanko į jų parengi
mus, pasako žodį, pasidžiaugia jų patriotizmu ir
pasidalina Lietuvos laisvės viltimi.
Eilėraščių “Prie paminklo...” prisimenamas ir
prieš 50 metų (1919.3.18) žuvęs kareivis Pranas
Eimutis, kaip Metropolio viešbučio sargybinis,
gynęs nuo besiveržiančių vokiečių ten apsisto
jusią JAV maitinimo komisiją. Šiemet (11.18)
suėjo taip pat 50 metų nuo pirmojo Lietuvos
kareivio Povilo Lukšio žuvimo. (Žuvusiems pa
minklą ir nežinomo kario kapą, prie kurių apei
gas Norem aprašo savo eilėrašty, komunistai
rusai nugriovė 1950 metais.).

Šv. Cecilija, lietuvių liaudies meno drožinys
St. Cecilia. Lithuanian folk art.
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Dail. M. šileikiui pagerbti priėmimas Balzeko Lietuvių kultūros muziej
kur buvo surengta jo apžvalgine paroda.

Iš kairės: B. Morkūnienė, A. įLabokienė, Z. Sodeikienė, Mikas Šileikis,
M. Stankūnienė.
Mrs. B. Morkūnas (first from left) was hostess at a reception given for
artist M. Šileikis at the preview opening of his outstanding art exhibit at
the Balzekas Cultural Museum. Mr. Šileikis’ work drew many favorable
comments and his exhibit was a hugh success.

LIETUVIŠKA KOPLYTĖLĖ, statoma Fort William, Ontario, Friendship
Garden parke Kanados šimtmečiui paminėti. Projektas inž. dr. V. Kulpavičiaus; projekto planą miesto taryba jau patvirtino.

Tame parke savo tautinius paminklus jau turi pasistatę vokiečiai, ita
lai, olandai ir ikt. Liet. koplytėlės, statybos iniciatorė — veikli LB vietinės
apylinkės pirmininkė dr. E. Jasevičiūtė; jai talkina vietos lietuviai —
telkiamos lėšos paminklo statybai.

Lithuanian Chapel being erected at Fort William, Ontario, Canada, at
Garden Park in commemoration of Canada’s Centennial. Author of project
— dr. eng. V. Kulpavičius.

VEIDAI IR VAIZDAI
(Faces and Places)

-A- Pokalbis inžinierių-architektų
suvažiavimo pertraukos metu. Iš k.:
inž. J. Mališka, arch. dr. A. Kulpa
vičius ir V. Zubas.

Dr. inž. A. Kulpavičius yra auto
rius lietuviškos koplytėlės (ž. šio
psl. kairėj, aukštai) ir kanklių, ku
rias nupirko Kanados muziejus (ž.
21 psl. ).
Discussions during intermission
of the convention of Lith. engi
neers and architects. L. to r.: J.
Mališka, dr. arch. A. Kulpavičius,,
and V. Zubas.

Pasaulio Lietuvių Inžinierių Archi
tektų Sąjungos Kanados skyriaus
suvažiavimo prezidiumas.
Iš kairės: arch. V. Zubas, prof.
S. Dirmantas, A. Priščiapoka, Otta-

vos ap. LB pirm., kun. dr. Skilandžiūnas, dr. inž. A. Jurkus, inž. J.
V. Danys, A Butkus, PLB centro
valdybos atstovas, inž. Augustinavičius, inž. Baranauskas.

Presidium of the Canadian branch
of the World Assc. of Lith. Engi
neers and Architects. L. to r.: V.
Zubas, prof. S Dirmantas, A. Prisčiapoka, rev. dr. Skilaudžiūnas of
Ottawa,dr. eng. A. Jurkus, J. V. Da
nys, A. Butkus, Board member of
World Lithuanian Community, Augustinavičius, Baranauskas.
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Naujoji Liet. Bendruomenės Hartfordo apyl. valdyba. Iš kairės: sėdi —
Regina žiūrienė, soc. ir kultūros reikalams, Alfonsas Dzikas, pirm., Zita
Dapkienė, sekr.; stovi — Jonas Klova, šviet. reikalams, Jurgis Kirkuta,
vicep., Vytenis Nenorta, ižd., Vytautas Raskevičius, jaunimo reikalams.

The newly elected officers of the Lith. Community of USA, chapter Hart
ford, Conn.
Foto A. Jaras

^Bšių metų gegužės 4 d. Lojalumo
^Parade New Britaine lietuviai lai
mėjo dvi pirmąsias premijas: už
didžiausią parade dalyvavusį viene
tą ir už geriausią grupinį pasirody
mą.
Dešinėj, vidury — Zita Dapkus ir
Aušra Kadžiulis neša plakatą, pri
menantį Lietuvos nepriklausomybę
1918—'1940 m. Už jų liet, bendruomenes nariai neša 22 lietuviškas
vėliavas.

Right, middle:

Zita Dapkus and Aušra Kadžiulis
bearing a sign on Lithuania’s Inde
pendence, 1918—1940.
Dešinėj, apačioj — Tautiniais
drabužiais apsirengusios mergaitės
neša plakatą, primenantį Lietuvos
vergiją Sovietų okupacijoj; už jų
LB nariai neša 29 liet, vėliavas, per
rištas juodais kaspinais, menančias
Lietuvos gedulo metus.

Right, bottom:
Placard depicting Lithuania’s en
slavement under Soviet occupation
is carried by girls in national cos
tume; Lith. Community members
with 29 flags in mourning.

Visos foto A. Jaro
LIETUVIŲ DIENOS, 1969, GEGUŽIS

LOJALUMO PARADAS NEW BRI

TAIN, CONNECTICUT

Loyalty Parade in New Britain
Conn.

Knygos ir autoriai
Nauja Jono Aisčio knyga

Iš Gražinos Tulauskaitės "Vakarės bangos” pristatymo skaitytojams Los
Angelėse. Iš dešinės — dr. E. Tumienė — paskaitininke, sol. R. Dabšys
muz. G. Gudauskienė, sol. Birutė Dabšienė, A. Skirius, "Lietuvių Dienų’’
leidyklos savininkas, poetė Gražina Tulauskaitė, J. Tininis, akt. Dalila
Mackialienė, Aldona Brazdžionienė (B. Brazdžionis gale stalo, nematyti).
Foto Pr. Gasparonis

Presentation of the book of verse "Evening Wave” by G. Tulauskaitė in
Los Angeles; Dr. E. Tumas delivering presentation address (right); seated
are concert performers and members of the "Lithuanian Days” Publishing
Co. with the authoress 2nd from left.

GRAŽINOS TULAUSKAITĖS POEZIJOS KNYGOS

Nidos leidykla Londone ką tik
išleido naują Jono Aisčio literatū
rinės publicistikos knygą “Milfordo gatvės elegijos”. Tai trečioji au
toriaus panašaus žanro knyga —
Lietuvoje daug dėmesio ir polemi
kos sukėlė jo “Dievai ir smuike
liai”; JAVS-se palankiai buvo su
tikta ir gerai įvertinta daugiausia
literatūrinių esejų knyga “Apie lai
ką ir žmones” (apdovanota Vinco
Krėvės vardo premija). “Milfordo
elegijos” yra naujas poeto apmąsty
mas apie mus pačius, mūsų draugus
ir priešus mumyse pačiuose ir už
mūsų, apie mūsų tautos didybę ir
klaidas ir apie tai, ką mes bijome
liesti atviru žodžiu bei nuogomis
rankomis arba, kaip sakoma, apie
kontraversinius dalykus bei temas,
ši knyga bus viena iš tautinių rekolekcijij neoficialaus simpoziumo,
kuriame dalyvaujant reikia daug
meilės tiesai, pakantos kitaip ma
nančiam ir drąsos išpažinti savo
klaidas ir neteisti už jas svetimo.
Prie šios knygos minčių ir idėjų
dar teks nekartą grįžti

Naujos knygos piristatymas skai
tytojams pas mus jau yra virtęs lyg
ir tradicija. Kai kurie “pristatymai”
su menine programa, su kultūrin
gais knygos aptarimais yra maloniai
nuteikę knygos mylėtojus Chicagoj,
Los Angelėse, New Yorke ir kt.
Kaip vieną tokių literatūrinių įvy
kių reikia paminėti Los Angelėse
gegužės 29 d. įvykusį Gražinos Tu
lauskaitės poezijos knygos “Vakarė
banga” pristatymą. Jame dalyvavo
nemažas būrys literatūros mėgėjų
ir pati poetė Gražina Tulauskaitė,
gyvenanti Cicero, Ilk, bet tuo metu
leidusi atostogas Los Angeles mies
te, pakviesta Benedikto Babrausko
pusseserės Onos ir VI. Mikuckių.
Šią lit. popietę surengė “Lietuvių
Dienų” leidykla, knygos “Vakarė
banga” leidėja.
Gerai parengtą, išsamų ir origiginalų žodi apie Tulauskaitės poezi
jos, ir vpač pastarojo rinkinio pobū
di, tarė pati poetė Elena Tumienė.
Būdama lyginamosios literatūros
dėstvtoja, ji ilr šioje paskaitoje nepraėio, minimos poetės nelyginusi
su kitais poetais mūsų nepriklausomvbės meto literatūroje, rasdama
Tulauskaitės kūryboje daug naujo,
iki šiol kritikos nepastebėto. Graži
ną Tulauskaitė ji irikiavo i geriausitj
Vetuv’u moterų poečių dvejetą.
Birutė ir Rimtautas Dabšiai pa
dainavo tris G. Gudauskienės kom
ponuotas Tulauskaitės žodžiais dai
nas; abiems solistam akomponavo
kompozitorė G. Gudauskienė. Vi
sos dainos paliko gerą ispūdi, bet
vpač klausytojams patiko Mirties
žingsniai. Reikia manyti, kad šiuo
kūriniu, kaip ir kitais, ateityje bus
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papildomos lietuvių solo dainų pro
gramos ir tulrės gražaus pasisekimo.
Rež. ir akt. Dalila Mackialienė
įspūdingai padeklamavo iš Tulaus
kaitės poezijos, išryškindama jos ly
rikos dramatinę prasmę.
Gale iš knygos ir naujų dalykų
paskaitė pati poetė Tulauskaitė,
baigdama nuoširdžiu padėkos žo
džiu ir lykinėmis digresijomis.
Popietę pradėjo LD red. Bern.
Brazdžionis, tardamas žodį apie li
teratūros vakarus, kuriuose jie su
Tulauskaitė, kitais studentais rašyto
jais ir Tulauskaitės būsimu vyru
Benediktu Babrausku, dalyvavo, apvažinėdami daug Lietuvos vietų.
Ben. Babrausko, mirusio prieš pus
meti, atminimui pagerbti, susirin
kusieji atsistojo tylos minutei.
Programą pravedė LD literatūros
red. J. Tininis.
Susirinkusieji isigijo nemažai
Vakarės bangos knygų; autorė da
vė autografus.
Po programos dalyviai dar kurį
laika dalinosi įspūdžiais prie kavu
tės ir vaišių, kurias paruošė O. ir V.
Mikuckiai, šio vakaro mecenatai.

Naujos knygos
Atsiųsta paminėti
Jonas Aistis, Milfordo gatvės elegijos.
Nidos Knygų Klubo leidinys nr. 70.
1, Ladbroke Gardens, London, W. 11, GtBritain. 200 psi.
Kaina:
naariams —
minkšt. virš. $2-00, kietais — $3.00; nenariams — 25% daugiau.
Australijos Lituanistinių mokyklų mo
kytojų konferencijos darbai. Paruošė A.

Krausas. 1968 m. ALB krašto tkultūros
taryba. Su mokytojų konferencijos dalyvių
nuotrauka. 56 psl.

Sena dainelė — nauja plokštelė

Washingtone išleista bolševizmą
pašiepiančių dainų ilgo grojimo
plokštelė. Viena tų dainų pajuok^
Stalino-Hitlerio susibroliavimą, d"
kurio Lietuva neteko savo nepri
klausomybės. Gaida amerikiečiams
žinomos O My Darling Clementine
dainos, vardas taip pat: O My Dar
ling Party Line.
Dainuojama:
In Old Moscow, in the Kremlin,
In the fall of '39,
Sat a Russian and a Prussian
Writing out a Party Line.

JAUNIMO LITERATŪROS

PREMIJA

PRISTATYMAS SKAITYTOJAMS

čia bazuojamasi tik pačia kūryba.
Kalbėdami apie ją, tačiau ne visuo
met galėtume pasakyti, jog ji būtų
reprezentacinis laisvojo pasaulio li
teratūros (lietuvių) veidrodis. Re
daktoriaus geraširdiškumas padrą
sina ir vieną kitą rašeivą pasipui
kauti J. Aisčio, M. Katiliškio šešė
lyje. Kaip bevertintume atskirus
dalykus, “pradalgių” kasmetinis pa
sirodymas, subraukiant įvairių pa
kraipų ir stilių autorius, išvedimas
į viešumą tokių talentų, kaip Edu
ardas Cinzas, šis metraštis užsipel
no gero žodžio ir padėkos jo nenu
ilstamam redaktoriui K. Barėnui.

JAV Lietuvių Bendruomenės
švietimo tarybos paskelbtam jauni
mo literatūros konkursui buvo at
siųsta 10 veikalų: 5 apysakos ir 5
vaidinimai. Konkurso vertinimo ko
misija, kurią sudarė Vincas Ramo
nas — pirmininkas, Julija švabaitėGylienė — sekretorė ir nariai —
Saulė Jautokaitė, Algimantas Dikinis ir Mykolas Drunga, savo posė
dyje birželio 12 d. nutarė I premijos
neskirti; II-ją premiją paskyrė už
apysaką "Mieste nesaugu” Danutei
Brazytei-Bindokienei,
gyvenančiai

Čikagoje.
Premijos įteikimo iškilmės bus
rudenį — spalio 11 d. Jaunimo
centre, Čikagoje.
D. Brazytė-Bindokienė yra jauno
sios kartos, jau už Lietuvos sienų
išaugusios, rašytoja, pasireiškusi
periodikoje apysakomis ir atskirais
leidiniais jaunimui.
“Penktoji

pradalgė’’

Nidos knygų leidykla Londone,
vadovaujama rašytojo Kazio Barėno išvaro jau penktąją literatūros
pradalgę, t. y. išleidžia penktąjį
literatūros metraštį. Juose kiekvieneriais metais dalyvauja po kelias
dešimtis vyresniųjų ir pačių jau
niausių (ne būtinai amžiumi, bet
kūrybiškai) autorių. Ir 1968 metų
“pradalgėje” randame kūrinių nuo
Jono Aisčio iki č. V. Obscarsko,
Prano Visvydo bei Agnės Lukšytės.
Yra metrašty poezijos, beletristikos
ir literatūrinių esejų — nagrinėji
mų. Gaila tik, kad redaktorius iki
šiol atkakliai vengia metinės kūry
bos kronikos, ko ateities skaityto
jas bei literatūros ir meno istorikas
labai pasiges. Palyginus su okupuo
toje Lietuvoje leidžiamu Literatū
ros ir Meno Metraščiu, "pradalgės”
yra diametraliai priešingos — kiek
ten skiriamas dėmesys tik kūrybos
darbų ir įvykių balansavimui, tiek

Now the Nazis and the Fuehrer
Stand within the Party Line,
All the Russians love the Prussians,
Volga Boatman sail the Rhine.

Apytikriai
būtų:

lietuviškai

vertimas

Senoje Maskvoje, Kremliuj,
Trys dešimtys devintais
Sėdos rusas šalia prūso,
Rašės: bus draugais tvirtais.
Dabar Fuehreris ir naciai
Laikos linijų vienų:
Visi rusai myli prūsą, —
Rusas plaukioja Reinu.

M

(Iš “Keleivio”, 1969.V.7, nr. 19).

Palangos Juzė plokštelėje

Mažosios Lietuvos Bičiulių Drau
gijos Montrealio skyrius Krivūlė
išleido RCA firmos puikiai paga
minta plokštelę “Palangos Juzė”.
Tai yra M. Valančiaus apysakos su
trumpinta ir radijofonui pritaikyta
inscenizacija (Ji ir buvo leista per
Vilniaus radiją). Apysaką vaidini
mui pritaikė A. Liobytė, surežisavo
V. Jurkūnas. Vaidinimas įrašytas
žemaičių tarme. Juzės vaidmtenį
vikriai atlieka rašytojas Kazys Sa
ja. Plokštelė skamba autentiškai.
Plokštelės viršelyje yra taiklus
M. Jonynienės įvadas, kur tarp kit
ko sakoma: “Patyrusių vaidintojų
dėka, klausytojui iškyla prieš akis
senoviška ir kartu nesenstanti že
maičių žalio krašto buitis — jos
žmonės, papročiai, dainos. Naivios
ir kartu linksmos, giedrios sodžiaus
pramogos.”
Viršelis, pieštas dail. Onos šablauskienės, atkreipia dėmesį savo
modernumu.
ši plokštelė yra gražus indėlis į
folkloristinę mūsų literatūrą. J. T.
LIETUVIŲ DIENOS, 1969, GEGUŽIS

AR TURITE ŠIUOS

“LIETUVIŲ DIENŲ” LEIDINIUS?

Gražina Tulauskaitė

ŽMONES, DATOS
IR DARBAI
LIETUVIŲ DIENOS

Gegužis

1969

Vakarė banga
Lyrika

Aksominiais viršeliais
128 psl., kaina $2.00

,

Nerimą Narutė

RELIKVIJOS
Lyriniai natiurmortai
iršėlio aplanką piešė P. Jurkus
Kaina $2.00

Elena Tumienė

KARALIAI IR ŠVENTIEJI
Poezijos rinkinys
A. Korsakaitės viršelis ir vlnletės
Kaina $2.50

VYSKUPAS IR VELNIAS
Ignas šeinius
Apysakos

Viršeli piešė A. Korsakaitė
Pomirtinis vieno žymiausių sė
tosios kartos
rašytojų-beletristų
■dinys. Su Juozo Lingio žodžiu
Iple autorių ir jo kūrybą.
Kaina $3.00

Aleksandras Radžius

PAUKŠČIU TAKAS
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
LIETUVIŲ DIENOS, 1969, GEGUŽIS

—Amerikos Lietuvių Tarybos val
dyba pertvarko ir papildo JAV lie
tuvių organizacijų kartoteką. Visos
organizacijos prašomos pranešti sa
vo adresus, kurie reikalingi ne tik
glaudesniems ryšiams palaikyti,
bet ir pradedamam organizuoti in
formacijos centrui.
ALT adresas: Lithuanian Ameri
can Council, Inc. 6818 So. Western
Ave., Chicago, Ill. 60636

— Stasys Goštautas, nuo pernai
metų dėstąs Wellesley College, pa
kviestas ispanų literatūros profeso
rium vietoj pasitraukusio prof. J.
Guillen, žymaus ispanų poeto, iš
einančio į pensiją.
Wellesley kolegija S. Goštautą
šią vasarą siunčia pagilinti studijų
Madride, Romoje ir Paryžiuje.
Apie S. Goštautą LD žurnale bu
vo rašyta, kai jis dar gyveno Ko
lumbijoje ir jaunas studentas buvo
pasižymįs kaip meno rašytojas, iš
leidęs ispaniškai knygą apie lietu
vių kultūrą. Vėliau jis persikėlė į
JAV-bes, studijavo Columbia uni
versitete, dirbo bibliotekoje meno
skyriuje, bendradarbiavo lietuvių
spaudoj, rašydamas bendrai meno
temomis ir apie atskirų dailininkų
kūrybą (Galdiko) ir pn.
Iš Pasaulio Lietuvių Bendruomenes
centro
Paskutiniame prieš vasaros atos
togas posėdyje PLB apsvarstė ke
letą einamųjų reikalų.
— PLB vadyba yra nutarusi dar
kartą peržiūrėti dabart. įstatus, į
juos įjungti gyvenimo iškeltas nau
joves, smulkiau nusakyti nepilnus
ir neaiškius paragrafus.
Remiantis 14 paragrafu, PLB
valdybos siūlomi pakeitimai bus
pateikti III PLB seimo nariams bal
suoti korespondenciniu būdu, ir ti
kimasi tai įvykdyti iki metų galo.
— Kultūros tarybos pirmininko
A. Nasvyčio pasiūlymu patvirtinta
PLB kultūros taryba: pirm. dr. A.
Nasvytiis, vicepirm. dr. J. Jakštas,
sekr. P. Karalius, nariai: muz. A.
Mikulskis, A. Kuprevičius, rašyt.
V. Alantas ir V. Mariūnas. Vėliau
į tarybą numatoma įtraukti kitų
kultūrinių sričių atstovų. Savo dar
bo pagrindu PLB kultūros taryba
pasirinko lietuviškos kultūros tęsi
mą emigracinėse sąlygose.
— Rugsėjo 6-7 dienomis Taboro
Parmoję,
Bačiūnienei globojant,
nutarta surengti bendruomenininkų
ir kultūrininkų suvažiavimą. Jame
būtų a.a. J. Bačiūno paminėjimo
akademija ir seminaras dviem te
mom: “Išeivių lietuvių uždaviniai
LB rėmuose” ir “Lietuviško darbo
talka jaunesnėse kartose”.
Bačiūno pagerbimo kalbėtoju bus
V. Adamkus. Pirmame simpoziume
— St. Barzdukas, antrame — M.
Lenkauskienė. Numatyta eilė koreferentų. Į suvažiavimą numatyta
kviesti Bendruomenės organų atsto
vai, laikraščių redaktoriai, radijo
valandėlių vedėjai, jaunimo organi
zacijų bei veiksnių atstovai.

MOKSLO

IR

KŪYBOS

DIENOS

1969 m. lapkričio 26—30 dienomis
Chicagoje įvyks išeivijos lietuvių
Mokslo ir kūrybos simpoziumas,
kuriame dalyvaus lietuviai moksli
ninkai ir aukštąjį mokslą baigę
profesionalai.

Pagrindiniai šio simpoziumo tiks
lai yra keturi:
Pirma, — sudaryti sąlygas moks
linį darbą dirbantiems lietuviams
mokslininkams ir profesionalams
tarpusavio žinių ir nuomonių pasi
keitimui mokslinėje, profesinėje bei
kultūrinėje srityse;
antra, — supažindinti lietuvių vi
suomenę, ypač jaunąją kartą, su iš
eivijos lietuvių moksliniu bei pro
fesiniu pajėgumu ir mokslininkų
bei profesionalų atsiekimais;
trečia, — visuomenei duoti ver
tingų ir įdomių paskaitų iš mokslo
bei kultūros pasaulio;
ketvirta, — apsvarstyti Pasaulio
Lietuvių Mokslo Draugijos steigigimo galimybes.
Simpoziumo programą organizuo
ja lietuvių mokslininkų iniciatorių
grupė. Simpoziumą globoja ir fi
nansinę atsakomybę neša JAV Lie
tuvių Bendruomenės centro valdy
ba. Įvairius techninius rengimo dar
bus atlieka JAV LB cv sudaryta
technikinė rengimo komisija; į jos
branduolį įeina šie asmenys: pirm.
Bronius Nainys, kun. Jonas Borevičius SJ, dr. Edmundas Ringus,
Algis Augaitis, Dalia Tallat-Kepšaitė, Vaclovas Kleiza, Povilas
žumbakis ir Vytautas Kamantais.
(Pastarasis tuo tarpu rūpinasi ir
informacija.) Ateityje ši komisija
numatoma, reikalui esant, praplės
ti.
Programos komisija pilnai dar
nesudaryta, šiuo metu programos
komisijos bei iniciatorių sąstatas
yra toks: prof. dr. Algirdas Avi
žienis, prof. dr. Vytautas Vardys,
prof. dr. Marija Gimbutienė, dr. Ar
vydas Kliorė, dr. Romualdais Kriau
čiūnas, dr. Elona Vaišnienė, prof,
dr. Rimas Vaišnys.
Iniciatorių ir programos komisi
jos adresas yra:
Prof. dr. Algirdas A. Avižienis,
School of Engineering and Applied
Science, University of California,
Los Angeles, California 90024
JAV LB cv ir techninės rengimo
komisijos adresas:
Mr. Bronius
Nainys, 6804 So. Maplewood Ave.,
Chicago, Ill. 60629

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS
KONGRESAS
įvyksta rugpiūčio 30 — rugsėjo 1
dienomis Detroite. ALT valdyba
kviečia kongrese dalyvauti visų or
ganizacijų atstovus, spaudą, radiją
ir paskirus asmenis. Kvietimai su
smulkesnėmis informacijomis ir
kongreso programas žiniomis iš
siuntinėti jau šį pavasarį.
Kongreso garbės komitetan pa
kviesti ir kviečiami viena ar kita
proga už Lietuvos laisvę ar apskri
tai kovą prieš komunistinį imperia
lizmą pasisakę ar darbais pasireiš
kę JAV kongreso ir senato nariai.

— Pavergtųjų Europos Tautų
Seimo atstovai išvyko į Europą,
lankėsi Paryžiuje, Romoje ir kt.
Romoje kalbėjosi su Italijos vyriau
sybės bei parlamento įvairių grupių
atstovais. Nepaisant Italijoje esan
čios politinės įtampos, PET atstovų
lankymasis ten buvo vaisingas.
Ilgiau Romoje pasilikęs Lietuvių
k-to pirm. V. Sidzikauskas buvo
priimtas Msgr. Montalgo,, kuriam
buvo įteiktas seimo memorandu
mas; išsamiai pasikalbėta jame ke
liamais klausimas; memorandumas
bus perduotas popiežiui.
V. Sidzikauskas, be to, kalbėjo
per Vatikano radiją į Lietuvą, ap
lankė nesveikuojantį ministerį S.
Girdvainį, informavosi bei aiškinosi
lietuviškos veiklos reikalais pas
Lietuvos pasiuntinybės Vatikane
sekretorių S. Lozoraitį, Jr.
— Montrealio kronikoje “Tėviš
kės žiburiai” rašo, kad prancūziš
koje Kanados dalyje pasižymėjęs
lietuvis žurnalistas Alain Stanke
neseniai išleido prancūziškai knygą
“J’aime encore mieux le jus de
betteraves!” (Aš tebemėgstu buro
kų sunka). Tai esą vaiko pergyve
nimai iš II pas. karo metų.
Ištrauką iš knygos išspausdino
dienraščio “La Presise” savaitinis
priedas, įdėdamas autoriaus nuo
trauką ir prierašą, kuriame sako
ma, kad autorius yra gimęs Lietu
voje 1934 birželio 11; po karo gy
veno Wuerzburge, paskui Paryžiuj,
o dabar Montrealy. Jo tikroji pa
vardė esanti Aloyzas-Vitas Stanke
vičius.
Laikraštis pažymi, kad knyga
būsianti išleista ir Paryžiuje. Montrealyje knygos leidėjas “Les Edi
tions de l’Homme”, kaina $2.50.
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1727 No. Western Ave.
Hollywood, Calif. 90027

Telef. HO 4-4154

Savininkai:
Ignas Ir Viktorija Gurčlnal

Vėsinami kambariai; kiekv. kambary nemokamai TV ir telefonas;
yra kambarių su virtuvėmis; kieme šildomas maudymosi baseinas.
Patogus susisiekimais autobusais ir automobiliais.
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIW
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ADMINISTRACIJA RAŠO

LIETUVIŲ

RADIJO

PROGRAMOS,

kurios bendradarbiauja su “Lietuvių Dienomis”
GARBĖS PRENUMERATORIAI,
sumokėję po $12.00 už 1969 metus:
Alg. Kačanauskas
N. Y.

iš Brooklyn,

Monsign. Kl. Razminas, Roma,
Italija, oro pašto ženklais atsiuntė
administracijai už $10,23.
AUKOJO SPAUDAI PAREMTI:
$10 — A. Orvidas, Chicago, Ill.
$6 — P. žumbakis, Chicago, Ill.
Po $4 — J. Dėdinas, MD, Berwyn,
Illinois, J. Jodelė, Los Angeles, Ca.,
Dr. A. Pacevičius, Toronto, Ont.
Po $2 — V. Avižonis, MD, Milford,
DE, A. česonis, Baltimore, Md, J.
Dekeris, Cicero, III., A. Gailiušis,
Cleveland, Ohio, J. Gepneris, Chica
go, Ill., J. Jusys, Worcester, Ma.,
Dr. J. Kriaučiūnas, Toledo, Ohio,
A. Matjoška, Dorchester, Ma., P.
Petrušaitis, Racine, Wiss., J. že
maitis, Cleveland, Ohio.

— Galima gauti senesnių metų
įvairių atskirų LD numerių.
Pasinaudokite proga, kurie norite
sudaryti pilnus LD žurnalo kom
plektus.
Betvarkant administracijos archy
vą., yra likę įvairių metų atskirų
LD numerių. Asmenys, kurie norė
tų gauti atskirų nr., parašykite ad
ministracijai ir nurodykite, kokių
nr. reikia. Supakavimo ir pašto iš
laidoms pridėkite už kiekv. nr. po
10 centų; galite siųsti ir pašto
ženklais.
Atsilyginę už įpakavimą, ir pa
siuntimą, taip pat galite užsakyti
senesnių LD numerių lietuviams,
gyvenantiems Europoje, Pietų Amerikoje ir kituose ne dolerio kraš
tuose. Už atsiųstus jūsų $2 admi
nistracija pasiųs jūsų nurodytu ad
resu po 10 įvairių LD egz.
Ta proga galėtų pasinaudoti ir
Baltų skyriai bei įvairios kitos lab
daringos organizacijos, pasaulio pa
šaliuose gyvenančius lietuvius ap
rūpiu damos ne tik atliekamu drabu
žiu, bet ir spauda, kuri jų nepasie
kia.

“Lietuvių Dienų” žurnalo
komplektai ir kieti viršeliai

LD administracijoje galima gauti
senesnių metų LD žurnalo komplek
tų. Norintieji gali jų įsigyti nomi
naline kaina. Pašto persiuntimo iš
laidas apmoka administracija. LD
komplektai neįrišti. Bet kas norė
tų, gali gauti ir kietus viršelius
komplektams įrišti. Vienas sumanus
lietuvis yra sugalvojęs būdą, kaip
pačiam “įsirišti” žurnalo komplek
tus į kietus kolenkoro viršelius.
Tų kietų viršelių, su atspaustu
Lietuvių Dienų tituliniu vardu nu
garėlėje ir pirmoje viršelio pusėje,
galima gauti LD administracijoje.
Viršelių kaina, palyginti, labai pi
gi: tik $2.
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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 Paltus3786 Griffith View, Los Angeles, Calif.
Telef. 662-0244.

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: pasaul. žirny santrauka, muzi
ka, dainos ir Magdutės pasaka.
502 E. Broadway, So. Boston, Mass- 02127
Telefonas: AN 8-0489

Baltimore, Md.

Chicago, Illinois

“RADIJO PROGRAMA LIETUVIAMS“
Girdima Marylande ir Washington, D.C.
Sekmadieniais 10 — 11 vai. ryto
per FM radijo stotį WFMM 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

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.

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

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.
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 fondą su tokiuo įnašu,
su kokiuo dabar galime — nelauki
me, kada praturtėsime ar kada tu
rėsime “atliekamų” pinigų. Fondas
sudaromas ne iš “liekanų”, ne iš ne
reikalingų pinigų, bet iš lietuviškos
širdies, iš lietuvybės reikalų supra
timo, iš aukos, kurią lietuvis skiria
detuvybei ir Lietuvai dabar.

Mllllllllllllllffli

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.
iiiihiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

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-UTHUANIAN VOICE
WQRS-FM stotis. Banga 105.1 mc.
Sekmadieniais 8 vai. — 9 vai- ryto.
Išlaiko Radijo Klubas.
Klubo pirm. — inž. Vacys Urbonas17175 Gaylord Ave., Detroit, Mich. 48240
Telefonas: KE 7-9642.
Programos redaktoriai ir pranešėjai:
Jonas Kiščiūnas — 846-4245; Kazys Gegelis — 535-6683; Rožė Ražauskienė —
278--1353; Stasys Garliauskas—-TA 6-1385;
Antanas Janušis — VE 5-8317.

"LAISVĖS ŽIBURYS"
Girdima kievieną sekmadienį

nuo 8 iki 9 vai. ryto
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 ita
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 Lietuvių Radijo KlubasKlubo valdyba: Pr. Puidokas, pirm., 580
Wilkins St., (14521); A. Cieminis, vlcep.;
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—7:00Programos vedėjas ir direktorius
John D. Adams (Adomaitis).
5 Harriet Ave., Waterbury, Conn. 067^h
Telefonas: 753-8898.
W

Montreal, Canada
LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS
Kiekvieną šeštadienį 10 — 10:30 vai. vak.
CFMB stotis — Banga 1410.
Programos vedėjas L. Stankevičius.
1053 Cr. Albane!, 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.

Hartford, Conn.

Roma, Italia

"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.

ROMOS RADIJAS
Transliuojama kasdien nuo 20 vai- 50 min.
iki 21 vai. 10 min. Vidurio Europos laiku,
41,15 ir 50,34 metry bangomis.
Vedėjas Dr. J. Gailius.
Circonvallazione NOMENTANA 162-

New York - New Jersey

Vatikanas, Italia

"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.

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.

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.

MALONĖKITE TUOJAU PRANEŠTI
APIE JŪSŲ RADIJO PGROGRAMŲ LAIKO,
ASMENŲ, ADRESŲ IR KT. PASIKEITIMUS.
LIETUVIŲ DIENOS, 1969, GEGUŽIS

LIETUVIU

DIENOS
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Three Lithuanian chorus girls, per
formers of February 16th comme
moration (I. to r.) Vida Misiūnaitė,
Danguolė Antanėlytė, and Albina
Vingelytė.
Photo appeared with an attrac
tive review in the Omaha Press.

Trys OmaliOiS lietuvaitės choris
tės ir 16 vasario montažo vaidinto
jos (iš kairės): Vida Misiūnaitė,
Danguolė Antanėlytė ir Albina Vin
gelytė.
(šią nuotrauką išspausdino vie
tos amerikiečių spauda, pridėdama
gražų aprašymą).

The Faith and the Nation
Excerpt from an address delivered by Joseph
Kajeckas, Charge d’Affaires of Lithuania, at
festivities honoring the consecration of The
Most Reverend Anthony L. Deksnys as Titular
Bishop of Lavellum, with the task of providing
for the spiritual assistance of Lithuanians living
in Western Europe. —
The faith of the Lithuanian nation in Christi
anity is among the most steadfast in the world,
and that faith has been proven in numberless
ways since the cruel, barbarous, and godless
forces of the Kremlin occupied my country in
1940. Since the dark night of slavery descended
on Lithuania during the Second World War, the
Lithuanian people have demonstrated to the
world that they refuse to abdicate their human
dignity and the freedom which is their birth
right as human beings created in God’s image.
And they have demonstrated in the tenacity of
their religious belief that Jesus is very close to
LITHUANIAN DAYS. MAY, 1969

those who suffer. Wherever Lithuanians live
whether in the enslaved homeland or in the
freedom of other countries, they know as did
the Hebrews of old that God is the Lord of
History, and that he will not abandon his
people. But just as God raised up men to lead
and guide the poor and oppressed in the past,
he raises up men now. My people search for
bread in the wilderness and they look for pro
phets in their captivity.
In solitude for those children of God who
have suffered so much, it is significant that the
Holy Father has chosen Bishop Anthony
Deksnys to bear the shepherd's staff for all
those displaced Lithuanians who live in West
ern Europe. It is equally significant that Bishop
Deksnys chose as the time of his episcopal
consecration the very time in June when, 29
years ago, a sorrowful Dispora began for the
Lithuanian people.
Next page
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ALFONSAS PIMPĖ AND THE CAT
by Milton Stark

ALFONSAS PIMPE — OR AL PIMP
as he was known among his American friends —
came home from work in the usual way, through
traffic-choked freeways and streets, until he reached
his own driveway sixteen miles from downtown. He
walked into the house, changed into more comfort
able clothes and then headed for the outdoors and
the privacy of his own yard, which looked out to
the mountains and the sea. In this way he renewed
himself and irelaxed from the pent up tensions of
the day. On this particular day, as he listened to
the cry of the high-flying seagulls and the distant
rumble of the breakers, a black creature slipped from
beneath the jade bushes and stared him in the face.
It was a cat, nearly all black, with a marvelously
prehensile tail and a sleek muscular body; its eyes
matched its coat and the pupils were thin, vertical
green slits. The cat rubbed itself against the patio
fui'niture, sniffed the foliage and kept up a subdued
meowing. Pimp, although bred in the sterile atmos
phere of the city, concluded that the animal was
hungry and therefore hurried into the house for some
scraps. He came out with several slices of old summer
sausage, which he dropped at the cat’s feet. Dain
tily, the animal picked up the meat piece by piece
and chewed it up aside in a secret place in the bushes.
When the cat saw that there was no more food
forthcoming from Pimp, it disappeared.
The feeding of the cat became a daily ritual in the
evenings, and Al Pimp found himself committed to
an unforeseen responsibility. As time went on, Pimp
began cancelling appointments at the office in order
to accommodate the wants of the cat, which he now
called Blacky. Blacky, too, had graduated into a
more refined level and was now eating hamburger,
ham, hot dogs and T-bone steak leftovers, including
side dishes of soup and milk. He had the run of the
yard. He pounced on the birds that came to feed,
chased Coco (a Siamese belonging to some long-es
tablished tenants) and followed him into the house,
where he slept in Coco’s master’s bed. At meal time,
however, Blacky was always docilely at hand, arching
his back, purring and ingratiating himself to Al. Al
noted that the animal was uncanny, extra intelligent
and loyal to the point that no other person could
approach him.
And then the trouble started. One evening Al left
the yard briefly to replenish his cocktail, leaving a
$6.50 New York Cut steak on the outside barbecue.
When he returned, half the steak was missing —
missing also was Blacky. In retaliation, Al fed Blacky
some old summer sausage the very next evening.
Blacky refused the meal, but a swift kick from Al
induced him to reconsider. Things went from bad
to worse.
“When are you going to get rid of that awful cat?”
Mrs. Pimp demanded.
“Why?”
“Because he’s a pest. He’s eating the birds, cater
wauling at night, and drawing horseflies in the garden
— that’s why.”
“He’s all right,” Al muttered.
“I suppose he’s all right when he sleeps in Mir. and
Mrs. Henry’s bed?”
Al Pimp realized that his friend Blacky had to go.
But where? Not even the unrelenting Mrs. Pimp
would consent to poison him, so Al considered
dumping him somewhere in the neighborhood, taking
him to the pond or giving him away. Blacky must
have sensed his persona non grata status, for he failed
to show up for the next several days, although he was
seen slinking about the buildings. At last he did re
turn, only to find himself in a trap. Al, by virtue of
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several drinks and glib tongue, persuaded his good
friend Paul to take him home. Baited with a morsel
of meat, Blacky was stuffed into a gunny sack and
hauled away to another part of the city.
The cat incident was closed. Blacky’s name was not
mentioned again. And Al Pimp travelled back and
forth to work, spending his evenings alone in the back
yard. Every time he chanced to see a black cat, he
secretly hoped it was Blacky come home, but it was
always a different cat, not Blacky.

And so the years rolled by. Al Pimp prospered,
grew old and died, after which he was properly
buried, though not in consecrated ground, as he had
not been to confession for at least two years and
had not contributed one red cent to the church build
ing fund. Naturally, his everlasting soul went straight
to hell.
There he was, then, standing in a winding queue
before the third class ticket window on the River
Styx.
When his turn finally came, he stepped up and
said: “What’s the big wait about? I’ve been standing
here fcir two hours now?”
“Didn’t you pick up your number at the counter
before you got in line?” the ticket seller glared back
at him.
Al shrugged his shoulders and accepted the one-way
ducat preferred him at $7.50.
“Can I get this validated on the other side?” he
asked.
The window slammed shut on him.
Seated in the after sheets of the launch, Al Pimp
lighted a cigarette and contemplated his future, but
not before Charon the Boatman pointed at the No
Smoking sign and made him move forward with the
other third class passengers.
At last they arrived on the farther bank, at which
point the shore party was ushered into a quadrangular
waiting room. Al picked up a copy of the Daily In
ferno and scanned the want ads. After a while, bored,
he let his eyes roam the crowded iroom. He noticed
some familiar faces. There was the Rev. Boniface
Bethlehem, his pastor; Mr. and Mrs. Henry; J. Cash
McGovern, his boss; and Mrs. Pimp, his wife. Al
was delighted to see so many members of his own
nationality present, writers, priests, politicians, opera
stars, society figures, and the entire staff of a New
Ycirk publisher of Lithuanian translations. But before
he could greet them individually, he was summoned
over the public address system.
“Pimpe, Alfonsas, Cubicle 13.”
As he got to his feet Al hardly recognized his old
name. It was perfectly pronounced.
“Be seated,” said the man in Cubicle 13.
“Thank you.”
“I’ll be perfectly frank with you, Mr. Pimpe. There
is little to recommend you in your record,” he said,
opening Al’s personnel file. “In cases such as yours,
the Placement Counsellor has no alternative but to
send you to the vats.”
“Vats?”
“The vinegar stem baths.”
“Oh.”
“The one redeeming factor in your whole work
history occured on March 1, 1969, when you offered
food to the Executive Vice-Satan, then on a tour of
the terrestrial world. But then you brutally kicked
him and had him kidnapped in a sack, which in itself
is sufficient reason to relegate you to the Ninth Level,
except for the mitigating circumstances of the food.
Had you acted in a different manner, you could now
be assured of a staff position in air-conditioned of
fices, with liberal fringe benefits and retirement after
fifty million year’s service.”
“The Executive Vice-Satan?”
“Yes. That year he took the form of a cat, for
reasons that should be obvious to you.”

THE FAITH AND ...

Continued from page 17
The Holy Spirit has come, in
this Pentecostal season, to lay
heavy burdens on a compassionate
man who has borne many burdens
lovingly all his life. He has suffered
with his Lithuanian countrymen;
in the face of the ruins of war and
genocide, he has struggled with
vigor in support of many groups
that have forwarded Lithuania’s
rightful aspirations to regaining
freedom and independence.
Here in the diocese of Belleville,
in an age of urban upheaval and
racial tension and the despair of the
poor and the uprooted, he has been
a humble priest and a loving
pastor. He has been a comforter,
a healer, a man who has taken thd
sufferings of others upon himself
He is a humble man, and I think
he would be the first to be embar
rassed by being called a “sacerdos
magnus”. I think he would prefer,
rather, to be described as a man
who has always tried with his
whole heart and being to live up
to St. Peter’s admonition in his
first pastoral letter: “Tend the flock
of God that is among you, taking
care of it as God wood have it
done: that is, not by constraint...
but by becoming true moders to
your flock.”
This is indeed a day that the
Lord has made, and I am glad to
have been here to rejoice in it
with you.

SOVIET CULTURAL
EXCHANGE MAGAZINE LIES
ABOUT BALTIC

“Soviet Life”, a familiar sight on
U. S. library shelves, is a magazine
that purports to present an “objec
tive picture of the U.S.S.R.” Its
value as a source of reliable infor
mation, however, can be seen from
its treatment of the Baltic States.
In the Questions & Answers sec
tion of issue No. 9 of 1968, for in
stance, one of the readeirs inquires
which country was the first to es
tablish^ diplomatic relations with
the Soviet Union, the answer is
Turkey, in November 1920, fol
lowed by Afghanistan in Septem
ber 1921, etc.
History books tell a different
story. The first country to establish
diplomatic relations with the Soviet
Union was Estonia, on February 2,
1920, while Lithuania signed a
peace treaty with the U.S.S.R. on
July 12, 1920, and Latvia on Au
gust 11, 1920.
This blatant distortion of facts
is an admission of guilt by the
Kremlin. (E.)
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"VOTING" IN LITHUANIA - TWO VIEWS
One side: socialistic realism
Lithuanians went to the polls on
March 16th to “vote” for candi
dates to the local council — so
viets (Lithuanian: tarybos). The
candidates had been elected in ad
vance in the Communist Party’s
offices.
Each inhabitant of Lithuania,
18-years old or over, has the right
to vote — a right that in practice
amounts to an obligation from
which there is little escape. Each
voter has to cast ballots for two
persons: one for his district or
town and another for the region.
Choice does not exist: one may
vote only for the candidate entered
on the ballot card. All the voter
^an do is to cross out the name of
^fte candidate and thus to indicate
^mat he is voting against him.
According to press reports, the
number of listed voters was:
1,996,794; only 6,000 out of al
most two million had failed to
vote. (This is the standard figure
in all reports on Soviet elections.).

The other side: Through the Satyrical Prism — Symbolic Realism
AN INVENTION

“This case,” he continued, “con
tains, so to say, my entire life story.
Here lies an invention for which
I have sacrificed seventeen years.”
He opened the case all the way
and I cried out in astonishment.
In it, on black satin, lay a hand.
A man’s hand — of normal length,
five-fingered, with trimmed nails
and ink-stained forefinger. The
•id looked so real as if it was
off a couple of seconds ago
m a citizen who was peacefully
munching a pcirk-chop.
“Don’t get scared,” the man
smiled, “it is an artificial hand.
Touch it.”
Trying to conceal my disgust, I
touched the hand. It was cold, hard
and slippery.
“Pay attention to the fact,” the
inventor said, “that this is the right
hand.” He made a meaning-laden
pause. “Don’t you undersand now?”
“Sorry, no,” I shrugged my
shoulders.
“...Well,” he sighed, “I’ll explain
it to you... I just happen to be
going to an election meeting. I
would have to sit there for long
hours, yawning, for no other pur
pose than to raise my right hand

ath the end, when we will hear the
question: “Who is voting for it?”
This invention,” he rapped the case
with his knuckles, “will free me,
and in the long run all of us, from
the formal procedure.”
“How?”
“Instead of traveling ourselves,
we shall send our artificial hands
to the meetings, conferences, con
sultations or congresses. They have
built-in accoustical instruments. As
soon as the question: ‘Who is voting
for it?’ is heard, the hand rises
automatically and stays in a verti
cal position until: ‘Who is against
it?’ And if,” he lovingly tapped his
case again, “if there is a voting urn
there, a piece af magnet could be
placed on that urn. The hand will
crawl by itself to the urn and will
deposit the voting card. Afterwards,
the super or the cleaning woman
will collect all these hands and will
mail them to their owners. That’s
how simple it all is... Can you im
agine how much time this invention
will save for the people, and how
much money for the state?”
The inventor became silent. I
also kept silence... There he stood,
tense..., his penetrating laserlike
eyes riveted on invisible distance.
What did he see there? Perhaps a
giant meeting hall with an entire
forest of hands, artificial hands.
And lo! they all rise as one...
From “Hands”, a satyrical short
story by V. Žilinskaitė (From her
collection of satyrical prose The
Angel Above the City — Angelas
viršum miesto, printed in Vilnius).
V. Žilinskaitė lives and writes in
occupied Lithuania; she is one of
the best satyrical young writers in
Lithuania now.

BOOKS OF INTEREST
LITHUANIA Land of Heroes. Country,
People, History, Language.
Lithuania's
Fight Against the Kremlin Rule. Soviet
Genocidal Practices in Lithuania. Prepared
and edited by Leonard Valiukai.
Lithuanian Days Publishers, 4364 Sunset
Blvd., Hollywood 29, Calif. 88 p. Part II
— Illustrations, 96 p. Price: $4.75.

Lithuanian Days Publishers
4364 Sunset Blvd., Hollywood, Ca.
90029

“How is Blacky?” Al broke into a grin.
“Sir?”
“Oh, never mind, you wouldn’t understand. But
you haven’t got youir story straight. The cat, I mean
the Executive Vice-Satan, was treated with extraordi
nary kindness — check your records. Do you know
how much New York Cuts sell for? Well, he took
mine, so I gave him a playful boot. And what you
term a kidnapping was simply a unique form of
transportation to a better home and better food. I
recall Paul telling me that the Executive Vice-Satan
drank ciream exclusively at his house and ate im
LITHUANIAN DAYS. MAY, 1969

BALTIC NUMISMATIC
A book published in Stockholm
this year, “Coins and Notes of Es
tonia, Latvia and Lithuania,” com
piled by Alesanders Platbarzdis, a
Latvian numismatist, gives a survey
of the coins and notes of the inde
pendent Baltic States. It is richly
illustrated and contains also the
current prices in the collectors’
market.
The author, employed at the
Royal Coin Cabinet in Stockholm,
is interntionally known for his
studies of Baltic and Scandinavian
coins and notes. He has also pub
lished two German-language works
on Baltic coins and notes, “Die
Miinzen und das Papiergeld Estlands, Lettlands und Litauens”,
Stockholm 1953, and a second, re
vised edition Stockholm 1960, and
“Die Zahlungsmittel Estlands, Lett
lands und Litauens und die lokalen
Ausgaben 1807-1941”, Stockholm
1963.
Resulting from the different ear
ly history of the Baltic States, their
numismatics are also different.
Lithuania was once a Great Power
extending from the Baltic to the
Black Sea, with a King and curren
cy of its own. An exhaustive study
of old Lithuanian coins and notes
has been compiled by Jonas K. Ka
rys, published in Bridgeport, Conn.,
USA, in 1959 under the title “Se
novės lietuvių pinigai” (Ancient
Lithuanian Currencies). The book
is in Lithuanian but has an Eng
lish summary and contains numer
ous illustrations.
Estonia and Latvia, on the other
hand, obtained currencies of their
own only 50 years ago, together
with their national independence
(1918). Earlier they used the cur
rencies of those Great Powers who
were ruling them at the time. Un
der Swedish rule Swedish coins
were minted in the capitals of then
Swedish provinces of Estonia and
Livonia, that is, in Tallin and Riga
respectively, with the coats-or-arms
of these towns. A Russian-language
book on the historical Baltic coins
has been published by D. Feedorov:
“Monety Pribaltiki XIII-XVIII stoletii” (The Baltic Curriencies in the
13th - 18th Centuries), Tallin 1966.
A study by Aleksanders Platbarzdis
of the Baltic coins under Swedish
rule (1621-1710) is at present being
printed in Stockholm.
When the Baltic countries were
turned into “governments” (provin
ces) of Tsarist Russia, in the 18th
century, they obtained, for a short
time, currencies of their own. Ac

ported sauteed mushrooms and veal cutlets. He had
a comfortable bed in the garage, too, as I recall.”
“There is some plausibility in your arguments, Mr.
Pimpe, but we lack corroborating evidence to support
your claim; ergo I must assign you to the vat
section.”

A sense of inexorable doom came over Alfonsas
Pimpe and his head sank down on his chest, from
which position he was unable to see the door open
and a prehensile-tailed black cat, bearing a strong
resemblance to Blacky, slink in, gently meowing.

cording to a decision of the Rus
sian Senate special silver coins were
minted for the “governments” of
Estonia and Livonia in 1756 and
1757 — called “livonets” and
stamped with “Moneta Livoestonica” The superscription of the first
issue is faulty, viz., “Moneta Livo
nia et Estland.” A livonets was
deemed to equal 96 Russian ko
peks. The coin vanished soon and
was replaced with Russian roubles
and kopeks.
During the years of their inde
pendence each of the three Baltic
States had a currency of its own,
with certain historical differences.
Estonia issued her own paper
money already in December 1919.
The monetary unit was the mark.
The marks were in use until Jan. 1,
1928, and the first issues are rarity
in great demand among collectors.
The 1919-1920 issues have prac
tically vanished from the market.
In 1928 Estonia altered her cur
rency into kroons and sents.
In Latvia roubles and kopeks —
but Latvian, and not Russian —
were in use until Aug. 3, 1922.
Then the country introduced lats
and santims, based upon the inter
national franc.
In Lithuania, paper money, is
sued during the German occupation
by Darlehnskasse Ost (The East
ern Loans Fund) and known as
auksinas and skatikas, was in use
until Oct. 1922, when litas and
centas were introduced instead.
L-is

(From “Newsletter from Behind
the Iron Curtain. Reports on Com
munist Activities in Eastern Eu
rope”, No. 460, Stockholm, De
cember 1968).

“Lithuania Shall Overcome —
Senator Thomas J. Dodd

(From Congressional Record,
March, 20, 1969)
“Mr. President, on February 9
it was my privilege to address a
luncheon in Washington, comme
morating the 51st anniversary of
Lithuania’s declaration of indepen
dence. Among those with whom I
shared the platform was the dis
tinguished Charge d’Affaires of
Lithuania, Mr. Joseph Kajeckas.
Recently I had occasion to read
through the text of Mr. Kajeckas’
remarks. I was so impressed by
them that I asked unanimous con
sent that they be printed in the
Record. I invite attention in parti
cular to Mr. Kajeckas’ closing
statement:
“Today all Lithuanians join with
their friends in liberty in reaffirm
ing their determination: we will
never give-up; freedom will ever
triumph over slavery; we will win
— we shall overcome!”
Senator Thomas J. Dodd
(D. Con.)
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CLEM'S POLSKIE DELI
★ Specializing In home made
fresh and Smoked Polish Sausage,
fancy groceries and choice meats.
Featuring Imported Krakaus
Polish hams, beer, wine and gro
ceries.

A Stamp from “Umsiedlungs-Lager” Werneck in Mainfranken (Germany),
where Repatriants from the Baltic States lived. — Repatrijantų lagerio

Werncke, Vokietijoje, antspaudas, kuriame galėjo gyventi ir lietuvių.
In the beginning of 1941, in Lithuania, Russian stamps were introduced,
with bilingual cancellations (Russian-Lithuanian). Which individual stamp
was used in Lithuania, can be recognized only by post-marks.
1. A stamp bearing cancellation JONAVA. 2. 30 kop. stamp, showing
Karelian Pavilion in the All-Soviet Exhibition at Moscow in 1940. —

Pradžioje 1941 metų Lietuvoje buvo įvesti rusiški pašto ženklai ir pusiau
rusiški, pusiau lietuviški pašto antspaudai. Koks pašto ženklas buvo var
tojamas Lietuvoje, galima atpažinti tik iš pašto pavadinimo.
1. 5 kapeikų pašto ženklas su raudonarmiečiu turi rusiškų antspaudų
JONAVA. 2. 30 kap. pašto ženklas, išleistas Visasųjunginės Parodos
Maskvoje 1940 m. proga, rodo naujai sudarytos Karelijos respublikos pa
viljonų.
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The teaching of religion in Lithu
ania during the Bolshevik occupa
tion was abolished. All religious
and national symbols and pictures
were removed from schools and
communist ones were introduced
instead. All larger private houses
were nationalized without compen
sation. The majority of officials
and emploees were layed off with
out any remuneration.
Evidently, in order to protect
Soviet Union’s interests and to
secure full sovietization of the oc
cupied country, Russians soon in
troduced their secret police organi
zation, the so-called NKVD, whose
chief here was at first major
Gladkov with his deputy major
Bykov. The pair soon organized
throughout the Lithuanian terri
tory a net of secret police posts.
Reorganized was the Lithuanian
police, now called “peoples’ mili
tia”, which had to obey their or
ders. Even the director of the se
curity department, A. Sniečkus,
later — A. Guzevičius, received
their orders from the two above
mentioned soviet officials. Accord
ing to plans, made in advance, lists
of all persons suspicious to the
soviets were prepared. The lists
were drawn up by local communist
cells and by special recruited spies.
With terror and arrests applied,
there were thousands of secret
spies recruited. Already during the
first wave of arrests in 1940, July
11-12, there were arrested no less
then 2000 persons, who were sen
tenced secretly and banned to So
viet territory.
Meanwhile in Lithuania and in
the two other Baltic states, pursu
ant to a German-Soviet agreement,
there was enacted a repatriation to
Germany of all people of German
descent. This privilege was made
use of not only by Germans, but by
lots of Lithuanians, too, who
could prove their kinship to Ger
mans — mostly inhabitants of the
former Territory of Klaipeda.
A couple thosands of Lithuanians
repatriated to Germany, where to
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gether with other repratriants they
were held in special “Umsiedler”camps. Even after the war had
started and Lithuania was occupied
by Germans, the refugees could
hardly return home from their re
patriation.
In according with the last trade
agreement between Germany and
the Soviet Union, across Lithuania
wre rolling trains, loaded with
various goods, to both directions.
Although these economical and
mutual relations seemed to be very
tight, yet there still were noti
ceable signs of distrust, and one
would become suspicious that both
countries were preparing for war.
The entire border zone with Gerany was occupied by Soviet army
troops, the land strip alongside the
border was cleaned of forests and
bushes, the earth was ploughed and
raked, in order to see that nobody
could pas unnoticed. All border zone
inhabitants were moved away and
nobody could enter the zone with
out a special permit. Soon along
side the border zone Russians
started to build various military
installations: bunkers, stores, anti
tank traps and artillery nests.
Throughout the entire country a
net of field-airports was being set
up. Near strategical points, in the
woods and on hills, bunkers and
strongholds were being erected.
Lithuanians were wish-waiting
for a war, because only war could
liberate them from their occupants
and oppressors. Hopes rose, when
people got definite news that Ger
man army units had actually
landed in Finland.
To purge the Lithuanian terri
tory from element unloyal to them,
as likewise in the other Baltic
countries - in the eventually of an
approaching war - the Russians
carried out in the country from
June 14 to 18 a wave of massarrestations (1941). In Lithuania
alone there were arrested over
34000 persons of various ages and
positions, who were packed into
freight trains and without food or
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even without water deported to the
northern Russian and the Siberian
regions, where they were placd
into hard labor camps. The majori
ty of the banned people died there
because of severe conditions;
others still remain living there;
only few of them could return
home.
The war between Germany and
Soviet Union was approaching.
(To be continued)
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A. Grigaitis treats photography
as media of self expression. To
best achieve this, in addition to
composition and subject matter, he
also employs several darkroom
methods for special effects. He
has achieved a high degree of per
fection in some of these unique
ways of interpretation of photo
graphic material. Besides his real
istic works of abstract treatment of
realistic subject matter, he has cre
ated several photografic abstracts.
He has had several one man
photo shows and his works appear
in Lithuanian periodicals including
covens of magazines.

• Rev. Kasimieras Pugevičius,
director of the Radio, TV and in
formation section of the archdio
cese of Baltimore has been elected
President of Catholic Broadcasters
Association.

• The Vielehr Prize at the Chi
cago Art Institute’s Bienale of 1969
was awarded to Kazys Varnelis, a
Lithuanian artist of middle age
generation.

• The Balzekas Museum of Lith.
Culture and Art Gallery will dis
play the most unique and wideranged collection of photographs
it has ever presenting — fasci
nating works of Algirdas Grigaitis.
They are to be seen a tthe Gallery
from June 7, 1969, to July 11.

Algirdas Grigaitis

• Mrs. Aleksandra
Kašuba’s
mosaic, made of field stones, was
on exhibit at The Museum of Con
temporary Crafts, New York in
March, 1969.

LITHUANIAN KANKLĖS,
national music instrument, created by dr. eng. V. Kulpavičius, acquired
by the Canadian National Museum in Ottawa.

Lietuviškos kankles, kurias nupirko Kanados Valstybinis Muziejus Ota
voje, Kanadoje. Darbas dr. inž. V. Kulpaviciaus.

• The University of Vilnius cele
brated on April 1st the 390th anni
versary of its existence.

person to be certified as a foreman
in the state. Later he finished
high school. He went on to Suspuehanna University where he helped
pay for his tuition by working in
the mines during vacations.

Abstract Photo

After finishing his studies he be
came an eye, ear, nose and throat
specialist. He went back to the
coal mines to practice and stayed
there until the mines began closing.
Dr. Rachunis conducted a successfhl practice ever since, and
in 1952 was elected to the first of
three terms as chief of staff of
th Trenton General Hospital (now
Hamilton Hospital).
Now he resides in Roebling, N. J.

Dr. M. Rachunis, chief of Eye, Ear,
Nose and Throt center, 1969.

♦ Dr. Michael L. Rachunis, a Bur
lington physician who worked his
way out of the Pennsylvania coal
mines, is a 1969 Horatio Alger
Award winner. He is one of ten
men who was honored May 14 in
New York for having risen from
the proverbial rags to riches.
He shared honors with Supreme
Court Justice Thurgood Marshall,
the first Negro appointed to the US
Supreme Court, and California Gov
ernor Ronald Reagan, the former
actor.
This is the life history of Dr. Ra
chunis. At the age of 21, he was a
high school freshman, working
8 to 16 hour a night, in the Penn
sylvania anthracite mines. He had
been working in the mines since
he finished eighth grade.
Then he took a correspondence
course and became the youngest
LITHUANIAN DAYS. MAY, 1969

M. Rachunis, coalminer while a
student at Jefferson Medical School
1934.
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1968 metų LRD literatūros premi
ja paskirta Mykolui Vaitkui už jo
literatūrines
atsiminimų
knygas,
vardu “Nepriklausomybės saulėj”,
I ir II dalį, Nidos leidyklos išleis
tas 1968 metais.
Pirmosios Vaitkaus atsiminimų
knygos — Mistiniame sode ir Ketu
ri ganytojai, — pasirodė kiek anks
čiau. Jose rašoma apie autoriaus
metus kunigų seminarijoje ir apie
didžiuosius
mūsų
bažnyčios
hierarchus. Atsiminimų seriją, pavadi
nęs bendru vardu “Grožio atkalnė
se, M. Vaitkus pradėjo 1962 metais
knyga “Su Minija Į Baltiją”. Sekan
tis, II tomas buvo vardu Baltijos
gražuolė, atsiminimai iš Liepojos,
IV tomas, apimąs 1909 — 1918 me
tus, — “Per giedrą ir audrą’’, ir to
liau— to tomai — dviejų dalių atsi
minimai iš nepriklausomybės gyve
nimo metų “Nepriklausomybės sau-

M.

Vaitkaus

atsiminimai

ne^M

sau lygių mūsų literatūroj — tai
nėra vien žmonių, faktų, Įvykių re
gistracija chronologine eile: tai li
teratūrinis asmenų ir gyvenimo at
kūrimas, visa medžiagą perleidžiant
per individualią kūrėjo prizmę, vis
kam suteikiant autentišką stilistinį
drabuži. Visa gyvena ir veikia iš
naujo. v'

«--------------------Rev. M. Vaitkus — the recipient
of the Book Award, 1968; an annual
prize given by the Association of
Lithuanian Writers.
RAŠYTOJAS MYKOLAS VAITKUS POILSIO VALANDĄ.

Rašytojas Charles Angoff — lietu
vių literatūros bičiulis — svečiuose
Lietuvių Rašytojų Draugijos valdy
boje, Chicagoj.
Vykdamas j amerikiečių rašytojų
seminarą Los Angelėse, Ch. Angoff
sustojo Chicagoje ir susitiko su
LRD valdybos nariais. Ta proga
pasidalinta mintimis apie anksčiau
išleistus ir apie galimus išleisti lie
tuvių literatūros kūrinius anglų kal
ba. Ch. Angoff yra parašęs daugeli
Įvadinių žodžių Manyland Books
leidžiamoms lietuvių autorių kny
goms. Turėdamas simpatijų Lietu
vai (jo žmona kilusi iš Lietuvos),
Ch. Angoff su nuoširdžiu žodžiu pa
lydi dažną lietuvišką romaną, išei
nantį į angliškai skaitantį pasaulį.
Ch, Angoffą lietuviams “atrado”
Stepas Zobarskas, Manyland Books
leidyklos įsteigėjas ir savininkas..
Ch. Angoff yra F. Dickinson Uni
versiteto profesorius, “The Literary
Review’’ vienas iš redaktorių ir
pats žymus rašytojas angliškai.
šios viešnagės proga dr. Juozas
Prunskis padarė su juo pasikalbė
jimą ir išspausdino “Drauge”.

Iš kairės: LRD valdybos nariai
P. Gaučys ir Anatolijus Kairys,
Mrs. Angoff, LRD pirm. Aloyzas
Baronas, Charles Angoff ir Jėzuitų
namų dir J. Borevičius, SJ. prie
Jaunimo Centro Chicagoje.
Foto V Noreika

--------------------- »
Prof. Charles Angoff with mem
bers of the Board of the Lithuanian
Writers’ Association in Chicago.
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LIETUVIŲ DIENOS, 1969, GEGUŽIS

At the Art Exhibition of Elena
Kepalaitė in Los Angeles, Calif.
Birželio 15 d. Los Angelėse para
pijos Lietuvių Dienos programoje,
tarp kitų meninių dalių, buvo su
rengta Elenos Kepalaitės skulptūrų
ir paveikslų paroda, sulaukusi daug
lankytojų ir gražaus pasisekimo.

1. Kilimas.
Ascension
2. Dialogas.
Dialopue.
3. Po dialogo kojomis.
(Elena Kepalaitė)
At the feet of “Dialogue.”
LIETUVIŲ DIENOS, 1969, GEGUŽIS

23

LIETUVIU

DIENOS

LITHUANIAN DAYS

DIDYSIS ALTORIUS LIETUVIŲ BAŽNYČIOJ, E. ST. LOUIS, ILLINOIS.

