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Dr. K. Bobelis
In December 1978, Dr. Kazys Bobe

lis was elected president of the Supreme 
Committee for the Liberation of Lithu
ania, which is now located at 1611 Con- 
nect’cut Avenue N.W., Washington, D.C.

Dr. K. Bobelis is very active in poli
tics. He was president of the Lithuanian- 
American Council, Inc. from 1970 to 
1973, and a member of the Council of the 
L’thuanian-American community from 
1934 to 1976. In 1978, he was invited to 
participate in the European Security 
Council meeting at Belgrade to represent 
the Lithuanian interests.

Dr. Bobelis was born in Kaunas on 
March 4, 1923 and studied medicine in 
Lithuania (University of Kaunas), Aus
tria and Germany until he received the 
M.D degree in 1948. Since emigrating to 
the United States in 1949, he has worked 
as surgeon and phvs;cian (urologv) at 
Johns Hopkins and Boston Universities. 
He has practiced in the Chicago area, has 
served as president of the medical staff 
and chief of surgery at the St. Joseph 
Hospitals in Elgin, Illinois (1968-74), an 
instructor of urology at Chicago Medical 
School and at Loyola University School 
School of Medicine (1958-1973). In 1977 
he was appointed to the Illinois State 
Board of Medical Examiners and to the 
advisory board of the American Alliance 
of Energv. He is also a member of nu
merous international medical associa
tions.

Dr. Bobeb's currently practices and re
sides in St. Petersburg, Florida.

FTHNTC HERITAGE 
STUDIES GRANTS

The Department of Health, Education 
and Welfare (HEW) has recently issued 
its annual form for applications for ethnic 
heritage studies grants. The deadline for 
submission of applications is Mar 5, 1980. 
The title of the form is:

HEW Application for Grants Under the 
Ethnic Heritage Studies Program
OE Form 349. 12/79

This can be obtained from your Repre
sentatives or Senators or from:

Ethnic Heritage Studies Program
Bureau of School Improvement
US Office of Education
Rm. 3928. ROB #3
400 Maryland Ave., S.W.
Washington. D.C. 20202
(202) 245-9506

NOTICE TO OUR CANADIAN 
SUBSCRIBERS

In making remittances for subscriptions 
to “Lithuanian Days,” please make out 
your checks in the following amounts:

On U.S. Banks—$18.00
On Canadan Bank Checks-U.S. dol

lars—$20.00.

LIETUVIŠKOJI DALIS

P«L
Dr. K. Bobelis 
Lietuvos laisvinimo klausimais ........... 3
Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo 

Komitetas (VLI'Kas>—Elta ......... 4
Alė Rūta

Šiandien ir “Anapus Rytojaus”
Livija Garsienė—

Žvilgsnis iš tarpukartės ......................10
J. P
Čiurlionio Ansamblio 

koncertas Chicagoje ......................10
Los Angeles lietuvių teatras dalyvavęs 

Australijos scenose ............... 11-12
Kun. dr. Juozas Prunskis 

Amerikos spaudos šimtmetis........ 14
Albino Markevičiaus sukaktis...............15
Juozas Prunskis— 

Lietuvos istorija paveiksluose....... 16
Alė Rūta—

Dovydėno “Vasaros Vidurdieny”. . .16

ENGLISH SECTION
Dr. K. Bobelis 2
The Supreme Committee for the

Liberation of Lithuania......... 17
Senate Adopts Baltic Resolution ....18
Ethnic Heritage Studies Grants........... 19
Letter to the President from 

Dr Bobelis ....................................... 19
The Disc of Phaistos

by Margis Matulionis ........................19
Arrests in Lithuania of “Baltic

45” Signers ......................................... 22

Šio LD numerio viršelio fotografija yra 
mūsų foto bendradarbio Leono Kanto.

•
Visos Vliko seimo ir Tautos Fondo foto 

nuotraukos yra mūsų foto reporterio New 
Yorke L. Tamošaičio.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
Dėl pakilimo popierio kainų, kli

šių darymo, spausdinimo ir pašto 
ženklų išlaidų, ir abelnai nenumaty
tų kitų išlaidų, esame mes priversti 
kelti Lietuvių Dienų prenumeratą 
nuo 1980 m. sausio mėn. iki $18.00 
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NOTICE TO OUR SUBSCRIBERS
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1979, of necessity, Lithuanian Days 
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to $20.00 (in Canadian dollars.) We 
sincerely hope for your continued



Vliko seimą Balti rnor ėję sveikina Lietuvos atstovas Washingtone dr. 
Stasys A. Bačkis.

Sėdi darbo prezidiumas, iš kairės: M. Pranevičius, V. Bražėnas, 
J. Audėnas, St. Lūšys, pirm., ir T. Blinstrubas.

The Lithuanian Charge d’Affaires speaks at the Supreme Committee for 
the Liberation of Lithuania convention in Baltimore on Dec. 8, 1979.

Foto L. Tamošaitis

LIETUVOS LAISVINIMO KLAUSIMAIS
Iš Vliko pirm. dr. K. Bobelio pranešimo metiniame Vliko seime, 

1979 m. gruodžio 8-9 d. d. Baltimore, Md.

Šiais metais (1979 — Red.) Strasburge vėl susirinko Europos 
Tautų Parlamentas ir jo sekcija “Assembly of Captive Nations 
(ACEN). Seniau šioje institucijoje Lietuvos interesai buvo atstovau
jami buv. Vliko pirm. Vaclovo Sidzikausko. Su jo mirtimi tas atsto
vavimas yra nutrūkęs. Šiuo metu valdyba stengiasi lietuvių atstovavimą 
šioje institucijoje atgaivinti.

Europos Saugumo ir Kooperacijos Konferencija, taip vadinamas 
Helsinkio aktas, atnešė daug naujų, prieš tai neturėtų, galimybių iškel
ti Lietuvos pavergimo klausimą tarptautinėse konferencijose. Jau Bel
grade 1977 metais , lapkričio 25 dieną, pohelsinkinėje pirmoje kon
ferencijoje, JAV iškėlė Lietuvos okupacijos nelegalumą ir nepripaži
nimą. 1980 metais Madride įvyksta antroji E. S. K. K., kurioje bus 
nagrinėjamas, ar Helsinkyje pasirašyti principai yra visų signatarų 
vykdomi. Pasiruošimas Madrido konferencijai yra vienas iš svarbiausių 
Vliko uždavinių šiuo metu. Šis darbas buvo pradėtas kovo mėn. 23 d. 
pasitarime su JAV Užsienio Dept. atstovais. Šiame pasitarime teko 
dalyvauti kaip Vliko pirmininkui, ir jame plačiai buvo išdiskutuotas 
Pabaltijo valstybių klausimo įnešimas į Madrido Konferenciją. Taip 
pat šioje konferencijoje buvo paliesti Lietuvos Diplomatinės Tarnybos 
tęstinumo, tolimesnio finansavimo ir kiti klausimai.

1979 m. birželio 26 d. Washington, D. C. man, kaip Vliko ir 
Pabaltiečių Santalkos pirmininkui, teko liudyti ir įteikti Vliko valdybos 
paruoštą pareiškimą Atstovų Rūmų — Subcommittee on International 
Organizations apklausinėjime, kad H. Con. R. 147 būtų Atstovų Rūmų 
priimta. Toje rezoliucijoje yra reikalaujama Sovietų Sąjungos pasitrau
kimo iš Pabaltijo valstybių, Pabaltijo valstybėse laisvų rinkimų po 

Jungtinių Tautų priežiūra, įpareigojamas JAV prezidentas iškelti Pa
baltijo valstybių klausimą Madrido 1980 m. Konferencijoj, prašyti 
Vakarų valstybių vyriausybių pagalbos teigiamam Pabaltijo valstybių 
klausimo išsprendimui, paneigiant naują Sovietų Sąjungos paskelbtą 
įstatymą dėl primetamos Sovietų pilietybės pabaltiečiams.

Man labai malonu pranešti, kad ši rezoliucija su mažais neesmi
niais pataisymais, jau kaip H. Con. R. 200, buvo Atstovų Rūmuose 
priimta 390 balsais prieš 0 1979 m. lapkričio 13 d. Šiuo metu ši 
rezoliucija jau yra įnešta ir į Senatą ir laukiama jos priėmimo. (Se 
nate rezoliucija irgi buvo visais balsais priimta — Red.).

Šios rezoliucijos galutinis pravedimas yra didelės reikšmės Lietu
vos bylai. Mes tikimės, kad jos pravedimas turės įtakos kitų valstybių 
vyriausybėms, kiek tai liečia Pabaltijo valstybių klausimo iškėlimą 
Madrido Konferencijoj. Kanadoje šia kryptimi jau dirbama per KLB. 
J. R. Simanavičiaus iniciatyva, taip pat ir Kanados Žmogaus Teisių 
Komisija yra šiuo klausimu informuojama ir prašoma jos pagalbos. 
Man nėra jokios abejonės, kad 1980 m. Madrido Konferencija yra 
vienas iš mums prieinamiausių tarptautinių forumų Lietuvos bylos pri
statymui, bet kaip tas klausimas bus ten sutvarkytas, ir ar jis bus 
iškeltas, priklauso nuo visų lietuvių garsaus balso, energingos ir gerai 
koordinuotos akcijos. Pirmieji žingsniai jau yra stipriai paėję į prieki, 
tad tęskime ir toliau ryžtingai, kol atsieksime savo tikslą. Dr. D. Kri
vickas irgi ruošia planus išvystyti platesnei akcijai Europoje. Vliko 
valdyba šiuo klausimu turi kontaktų ir bendradarbiauja su JAV E. 
S. K. K.

Aišku, dabartinių tarptautinių įvykių akivaizdoje, turiu minty 
Irano ir JAV krizę, kiekvienu metu gali įvykti sprogimas, iš pagrindų 
pakeičiąs dabartinę tarptautinę padėtį ir atnešantis naujas galimybes ir 
sąlygas Lietuvos bylos sprendimui. Tad turime būti pasiruošę.

Pradėtas buvusio Vliko valdybos politinis bendradarbiavimas su 
latviais ir estais yra tęsiamas ir toliau. Kaip tik šiais metais tenka 

Nukelta į psl. 23
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VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETAS (VLIKas)

Istorijos bruožai
VLIKas įsisteigė Lietuvoje vokiečių okupa

cijos metu 1943 m. lapkričio 25 d. Jį sudarė 
atstovai dešimties politinių grupių, tada vei
kusių pogrindyje. Buvo jaučiamas būtinas 
reikalas turėti vieną vyriausią politinį veiks
nį, kuris vadovautų ir derintų visas pastangas 
atgauti Lietuvai nepriklausomybę. Įsisteigus 
Vlikui, nustojo veikti dvi anksčiau įsteigtos 
pogrindžio organizacijos: Vyriausias Lietuvių 
Komitetas (VLK) ir Tautos Taryba. Pirmame 
posėdyje dalyvavo šių politinių grupių atsto
vai: socialdemokratų (Stp. Kairys), krikščio
nių demokratų (A. Tumėnas), valstiečių liau
dininkų (J. Audėnas), lietuvių fronto (Ad. 
Damušis), tautininkų s-gos (B. Gaidžiūnas), 
darbo federacijos (J. Katilius), nacionalistų 
partijos (K. Brunius), ir vienybės sąjūdžio 
(Br. Kazlauskas). Laikui bėgant Vliką suda
rančių grupių skaičius didėjo, kartais ir su
mažėdavo, o šiuo metų Vliką sudaro šios 15 
organizacijų: Lietuvių Fronto Bičiuliai. Lie
tuvių Krikščionių Darbininkų sąjunga. Lie
tuvių Krikščionių Demokratų Sąjunga, Lietu
vių Rezistencinė Santarvė, Lietuvių Tautinis 
Sąjūdis, Lietuvių Vienybės Sąjūdis, Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdis, Lietuvos Darbo Federaci
ja, Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga, Lietu
vos Socialdemokratų Partija, Lietuvos Ūki
ninkų Partija, Lietuvos Ūkininkų Sąjunga. 
Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjunga, Ma
žosios Lietuvos Rezistencinis Sąjūdis ir Rytų 
Lietuvos Rezistencinis Sąjūdis.

Pagal statutą, kiekviena šių organizacijų 
paskiria po vieną atstovą į Vliko Tarybą, kuri 
išrenka trejiems metams Vliko valdybos pir
mininką, o šis pasikviečia kitus valdybos na
rius, kurių dabar gali būti 11. Kasmet yra 
šaukiamas Vliko seimas, į kurį kiekviena pa
minėtų organizacijų gali pasiųsti po tris at
stovus. Seimas yra vyriausias Vliko organas. 
Tarp seimų jo funkcijas atlieka Vliko Tary
ba, kuri renkasi kas du mėnesiai.

Vliko valdybos pirmininkais buvo visa eilė 
mūsų įžymių veikėjų, kuriuos čia suminėsiu 
chronologine tvarka: prof. Steponas Kairys, 
prel. Mykolas Krupavičius, Jonas Matulionis, 
dr. Antanas Trimakas, Juozas Audėnas, Kip
ras Bielinis, Vaclovas Sidzikauskas, dr. Kęs
tutis Valiūnas ir dabar nuo 1979 m. kovo 
11 d. dr. Kazys Bobelis.

Vokiečių okupacijos metu Vlikas reiškėsi 
per pogrindžio spaudą ir turėjo krašte dide
lės įtakos. Atsišaukimas “Į Lietuvių Tautą’’ 
buvo Vliko paskelbtas pogrindžio spaudoje 
1944 m. vasario 16 d., kuriame skaitome 
(duodamos tik ištraukos): “Lietuvių Tauta, 
siekdama išlaisvinti Lietuvą iš okupacijos ir 
atstatyti valstybės suvereninių organų sveti
mos jėgos laikinai sutrukdytą veiklą, yra rei
kalinga vieningos politinės vadovybės. Tam 

reikalui politinės lietuvių grupės, kaip tautos 
politinės minties reiškėjus ir vykdytojos, nu
tarė sujungti visas savo jėgas bendram darbui 
ir sudarė Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą — VLIK. [Jis] pradėdamas savo 

darbą, skelbia: 1. Lietuvių Tautos laisvė ir 
Lietuvos valstybės nepriklausomybė yra Tau
tos egzistencijos ir jos visokeriopos gerovės 
būtinoji sąlyga. 2. Suvereninė Lietuvos vals
tybė nei dėl Tarybų Sąjungos, nei dėl dabar
tinės Reicho okupacijos nėra išnykusi, tik 
suvereninių valstybės organų veikimas yra 
laikinai sustabdytas.... 7. Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas, vadovaujamas Tau
tos kovoms ir darbams Lietuvai išlaisvinti, 
Lietuvos valstybės suvereninių organų vei
kimui atstatyti, demokratinei Lietuvos sant
varkai atkurti ir kraštui nuo bolševizmo ir 
kitų jo gyvenimą ardančių veiksnių apginti, 
vykdys kuo plačiausią visuomenės konsolida
ciją, lygins politinių gupių tarpusavio nesusi
pratimus.... Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas, skelbdamas Lietuvių Tautai šią 
savo deklaraciją, kviečia visų politinių nusi
statymų geros valios lietuvius nusiteikti tarpu
savio bendradarbiavimo ir vienybės dvasia 
nelygstamoje kovoje dėl Lietuvos.”

Tauta sekė Vliko nurodymus ir jų klausė. 
Pogrindžio spauda perduodavo Vliko nurody
mus, kaip reikia elgtis tam tikrais atvejais. 
Vlikas griežtai pasisakė prieš vokiečių suma
nytą lietuvių vyrų mobilizavimą Reicho ka
riuomenės daliniams, lietuviško SS batalijono 
steigimą, prieš žmonių išvežimus darbams į 

Naujoji Vliko valdyba ir buvę bendradarbiai 
naujose patalpose, Washington, D. C. — Iš 
kairės: dr. K. Jurgėla, inž. L. Grinius, dr. E. 
Armanienė, dr. K. Bobelis, pirm., M. Norei- 
kienė, dr. J. Stiklorius, dr. J. Balys, V. čeče- 
tienė. Trūksta dr. J. Stuko, agr. J. Daugėlos 
ir naujos reikalų vedėjos O. Baršketytės.

The new officers and former staff of the Su
preme Committee for the Liberation of Lithu
ania in their new offices, Washington, D.C.

Vokietiją, prieš krašto kolonizavimą vokie
čiais, todėl tie jų planai nepavyko. Vokie
čiai susekė Vliko veiklą ir 1944 m. balandžio 
29-30 dienomis areštavo eilę Vliko narių ir 
jų bendradarbių. Suimti ir padėti į įvairius 
kalėjimus Vokietijoje buvo: K. Brunius, Br. 
Bieliukas, A. Damušis, J. Deksnys, B. Gai
džiūnas, J. Katilius, A. Tumėnas ir K. Va
liulis. Vokiečiams karą pralaimėjus, jie iš
ėjo į laisvę ir veikė toliau. Areštuotųjų vietoje 
politinės grupės paskyrė Lietuvoje naujus at
stovus. Numatydamas neišvengiamą naują 
bolševikų okupaciją, Vlikas paskyrė savo de- 
legatūrą Vokietijoje, į kurią įėjo prel. M. 
Krupavičius, adv. R. Skipitis ir V. Sidzikaus
kas. Lietuvoje turėjo likti trys įgaliotiniai, 
bet pasiliko tik vienas.

Atsidūrus Vokietijoje, Vliko nariai jau 
1944 m. spalio mėn. Berlyne nutarė atnau
jinti Vliko veikimą, kooptuoti į jį daugiau 
narių. Dar tebevykstant karui, Vlikas 1944. 
XII. 14 pasisakė prieš nacių šaukiamas lietu
vių konferencijas ir jų mobilizacijos planus. 
Frontui artėjant, Vlikas persikėlė į Wuerz- 
burgą, kurį netrukus užėmė amerikiečiai. Čia 
Vlikas veikė iki karo pabaigos. Vėliau persi
kėlė į Reutlingeną prancūzų žonoj. Vlikas 
skubiai paruošė ir įteikė vyriausiam sąjungi
ninkų karinių pajėgų vadui Vokietijoje gen. 
D. Eisenhoveriui memorandumą, prisistaty- 
damas kaip politinė ir rezistencinė lietuvių 
atstovybė laisvame pasaulyje. Artinantis 1945 
m. Potsdamo konferencijai, Vlikas 1945.VII. 
10 įteikė Lietuvos reikalu išsamų memoran
dumą JAV prezidentui ir Didž. Britanijos 
premjerui. Deja, vykstant “medaus mėnesiui”
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su sovietais, į tai nebuvo atkreiptas dėmesys 
ir toliau tęsiamos Teherane ir Jaltoje sovie
tams padarytos nuolaidos, atiduodant jiems 
ir lietuvišką Rytprūsių dalį. Stengdamasis 
pagelbėti naikinamai lietuvių tautai, Vlikas 
1946.X.30 pasiuntė Lietuvos ministeriui Wa
shingtone P. Žadeikiui memorandumą, kuria
me buvo išdėstyta, kaip Sovietų S-gos oku
pacinė valdžia naikina Lietuvos gyventojus. 
Tas memorandumas vėliau buvo papildytas 
naujais faktais ir jį min. P. Žadeikis pasiuntė 
Jungtinėms Tautoms ir JAV spaudai. (Žr. 
“Appeal to the United Nations on Genocide”, 
by Lithuanian Foreign Service, 1951, 80 p.).

Vlikas atkūrė Vokietijoje Lietuvos Raudo
nąjį Kryžių ir paruošė Lietuvių Bendruome
nės konstituciją, kuri buvo priimta 1946.III. 
3-4 d. Hanau mieste Vokietijoje įvykusiame 
lietuvių tremtinių suvažiavime. Vlikas 1949. 
VI. 14 d. paskelbė “Lietuvių Chartą”, kurioje 
iškilmingai išreiškiami mūsų išeivių siekimai 
ir kurios įžangoje sakoma: “Lietuvių Tauta, 
užsigrūdinusi amžių kovose dėl teisės laisvai 
ir nepriklausomai gyventi savo tėvų žemėse, 
vieninga valia siekia savo gyvybę, kalbą, tau
tines bei valstybines tradicijas išlaikyti, kurti 
ir ugdyti, kad, savo tautine kultūra visuotinei 
žmonių giminės pažangai bendradarbiaudama, 
vykdytų Visagalio valią ir laisvo žmogaus pa
šaukimą.” Toliau seka trylika punktų, kurių 
čia pacituosime tik du: “6. Valstybės yra 
aukščiausioji tautinės bendruomenės organi
zacija. Valstybinė nepriklausomybė yra tau
tinės kultūros ugdymo ir išlaikymo būtinoji 
sąlyga. Darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu 
lietuvis kovoja, kad apgintų ir išlaikytų ne
priklausomą Lietuvos valstybę. .. 10. Tautos 
istorija yra geriausia tautos mokykla. Lietu
vis brangina savo tautos praeitį ir tautinius

Vilko seimo Baltimorėje atstovų registracija.
Registering delegates to the Baltimore confer-

ence of the Supreme Committee for the Libera
tion of Lithuania.

Dr. K. Bobelis atidaro Vliko seimą Baltimo
rėje. — Priekyje seimo atstovai ir garbės 
svečiai; trečias iš kairės — Lietuvos atstovas 
Washingtone dr. S. A. Bačkis.

Foto L. Tamošaitis 

papročius. Lietuvis stengiasi būti vertas savo 
protėvių, kad paliktų pagarbų pasididžiavimą 
savo palikuoniams.”

Tą pačią dieną Vlikas paskelbė ir laikino
sios Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) 
santvarkos bruožus (Žr. “Lietuvių Enciklo
pedija”, XXXIV, 286). Taigi, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė yra Vliko kūrinys. Viso
se PLB seimo programose, prededant 1958 
m., pačioje pradžioje visados yra stambiu 
šriftu įdedama “Lietuvių Charta”, su jos au
toriaus Vliko parašu ir data: Tremtyje, 1949 
m. birželio 14 d.

Vlikas 1955 buvo perkeltas į JAV-bes, 
įsikūrė New Yorke ir ir buvo žymiai praplės
tas. Nuo 1979 m. vasaros persikėlė į Wa
shington, D.C. Šiuo metu Vliko valdybą su
daro: Dr. Kazys Bobelis — pirmininkas, dr. 
Jonas Balys — vicepirm. informacijos-spau- 
dos reikalams, inž. Liūtas Grinius — vicep. 
tarporganizaciniams ir visuomeniniams reika
lams, dr. Kostas Jurgėla — vicepirm. poli t i- 

Dr. K. Bobelis opens the Baltimore conference 
of the Supreme Committee. Seated are the 
conference delegates and honored guests. Third 
from left is the Charge d’Affaires in Washing
ton, Dr. Backis.

niams reikalams, dr. Jonas Stiklorus — sekr., 
dr. Jokūbas Stukas — vicepirm. anglų kalba 
informacijai ir iždininkas, agr. Jonas Daugė
la — valdybos narys specialiems reikalams, 
dr. Elena Armanienė teisinis patarėjas.

Sąryšy su paskutiniais tarptautiniais įvy
kiais, Vliko valdyba kreipėsi į išeivijos lietu
vius, kviesdamas juos tuo tarpu susilaikyti 
nuo kelionių į okupuotą Lietuvą ir nevykti į 
olimpiadą Maskvoje, jeigu ji ten įvyktų. Tuo 
būdu mes pareikšime protestą prieš naujus so
vietų grobuoniškus veiksmus. Be to. naujas 
sovietų pilietybės įstatymas sudaro pavojų 
asmenims, kuriems sovietai nori primesti sa
vo pilietybę, todėl reikalingas atsargumas.

VLIKO LEIDINIAI

Be įvairiomis kalbomis reguliariai leidžia
mų ELTA biuletenių, Vlikas dar yra paskel
bęs visą eilę atskirų leidinių, daugiausia ang
lų kalba, kurių svarbesnius čia paminėsime:

Living in Freedom: a sketch of independent 
Lithuania’s achievements. [Augsburg] Lith
uanian Information Service [1949] 95 psi. 
(Įvairių autorių straipsnių rinkinys.)

Memorandum on the Restoration of Lith
uania’s Independence. Lithuanian Executive 
Council. 1950. 93 p„ žemėlapiai.

Les martyrs de Lithuanie. [Memmingen, 
1954] 63 psi., iluistruota.

Twenty Years’ Struggle for Freedom of 
Lithuania, edited by Juozas Audėnas. New 
York, 1963. 149 psi., iliustruota, žemei. 
(Straipsnius parašė S. Lūšys. J. Audėnas, K. 
Šidlauskas ir D. Krivickas.)

Lithuania. How much do we know about 
cd. New York, 1968. 62 p., žernėl.. biblio
grafija.

Lithuania How much do we> know about 
her? New York, 1969. (Iliustruotas pamfletas, 
išleistas dideliu tiražu.)

The USSR-German zkggression against 
Lithuania. Edited by Bronis J. Kasias. New 
York, R. Speller, 1973. 543 p., iliustr., žem. 
(Dokumentų rinkinys su komentarais, plati 
bibliografija.)
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Dr. E. Armanįenė, Vliko seimo rengimo ko
miteto pirmininkė, atidaro seimą Baltimorėje.

Foto L. Tamošaitis 
Dr. E. Armaniene, chairperson of the Supreme 
Organizing Committee, opens the Baltimore 
conference.

Lithuania. Brooklyn, N. Y. Dec. 1979. 12
Supreme Committee for the Liberation ol 

p., žemėl. bibliografija. 5,000 egz.

VLIKO SEIMAI

Kasmet yra ruošiami Vliko seimai, ku
riuose apžvelgiami atlikti darbai, politinė pa
dėtis, tarptautiniai Įvykiai ir nustatomos at
eities darbų gairės. Paskutinis toks metinis 
seimas įvyko gruodžio 8-9 dienomis Lietuvių 
namuose Baltimorėje. Seimą suruošė baltimo- 
riečių komisija, kuriai pirmininkavo dr. E. 
Armanienė. Dalyvavo 34 atstovai nuo 15 
Vliką sudarančių organizacijų. Dalyvių su 
svečiais buvo apie 70, bankete ir koncerte 
atsilankė apie 130-140 asmenų. Į seimo pre
zidiumą buvo pakviesti: S. Lūšys — pirmi
ninku, J. Audėnas ir T. Blinstrubas — vicep., 
į sekretoriatą — V. Bražėnas ir M. Prane
vičius. Žodžiu seimą sveikino Lietuvos atsto
vas Washingtone dr. S. Bačkis, pabrėždamas 
vieningumo reikalą (jo kalbą atspausdino 
“Dirva”, gruodžio 20 d., nr. 50), ALTa pir
mininkas dr. K. Šidlauskas, Kanados Lietu
vių Bendruomenės pirm. J. Simanavičius, 
Didž. Britanijos Lietuvių S-gos pirm. Z. Ju
ras, “Naujienų” vardu M. Gudelis, Baltimo- 
rės Lietuvių Bendruomenės pirm. V. Eringis, 
Vysk. V. Bizgys (sekmadienį). Dar 31 svei
kinimas buvo atsiųstas raštu: sveikino Lietu
vos diplomatijos šefas S. Lozoraitis, visi mū
sų diplomatiniai atstovai ir konsulai, išeivių 
organizacijos JAV-se, Argentinoje ir Austra
lijoje, išeivių spauda (“Draugas”, “Sandara”, 
“Tėviškės Aidai” ir kt.

Vliko valdybos pranešimus padarė pirm, 
dr. K. Bobelis ir vicepirm. dr. J. Balys, dr.

6

K. Jurgėla ir inž. L. Grinius. Dr. Bobelis sa
vo pranešime pabrėžė šiuos uždavinius: 1) 
Atgaivinti ir išplėsti visuose lietuvių gyvena
muose kraštuose Vliko atstovavimą, išvystant 
glaudesnius santykius su kitų kraštų lietuvių 
organizacijomis, kad reikalui esant būtų ga
lima suorganizuoti bendrą akciją; rūpintis 
lietuviškų reikalų atstovavimu ir tuose kraš
tuose, kur nėra lietuvių. 2) Stengtis, kad 
Lietuvos politinės bylos akcija būtų koordi
nuota tarp viso pasaulio lietuvių institucijų ir 
organizacijų. 3) Vilkas stengiasi išlyginti 
tarporganizacinius santykius ir neaiškumus. 
4) Toliau palaikyti nuolatinį kontaktą ir ben
dradarbiavimą su Lietuvos diplomatine tar
nyba.

Tarptautinėje plotmėje ypatingas dėmesys 
turės būti kreipiamas į šiuos dalykus: 1) At
gaivinti Lietuvos atstovavimą “Assembly of 
Captive Nations”, kuri renkasi Strassburge. 
2) Paruošti Lietuvos reikalų atstovavimą 
Madrido* konferencijoje 1980 m. Tuo reikalu 
rūpinasi speciali Lietuvių žmogaus teisių ko
misija, kuriai vadovauja dr. D. Krivickas. Čia 
reikės derinti visų pabaltiečių akciją, kuri pa-

Tautos Fondo Kanados atstovybės pirm. J. 
Vaičeliūnas (dešinėj) Įteikia čeki $35,000.00 
Tautos Fondo valdybos pirm. J. Giedraičiui.

Foto L. Tamošaitis 
J. Vaiceliunas, head of Canada’s section of the 
Lithuanian National Foundation, Inc., hands 
a $35,000 check to Foundation President J. 
Giedraitis.

■sireiškia per Joint Baltic American Commit
tee ir Baltic World Conference (vad. Santal
ka). Šiuo metu yra ruošiamas bendras pabal
tiečių memorandumas, kuris bus Madrido 
konferencijos metu įteiktas Helsinkio akto 
signatarams. Madride konferencijos metu yra 
numatyta turėti bendrą pabaltiečių centrą. 
3) Pilnai išnaudoti U. S. Kongreso priimtą 
rezoliuciją, reikalaujančią atstatyti Baltijos 

valstybių suverenumą, pravesti laisvus rinki
mus ir paneigti sovietinės pilietybės primesti- 
mą pabaltiečiams. Reikia dėti visas pastan
gas, kad Pabaltijo valstybių klausimas būtų 
iškeltas Madrido konferencijoj U. S. Kon
greso rezoliucijoj numatyta prasme. Neatro
do, kad šiuo metu iškėlimas Pabaltijo bylos 
Jungtinėse Tautose turėtų pasisekimo. 4) 
Rugp. 23 d. pabaltiečių pareiškimas Maskvoj, 
pasmerkiąs Molotovo-Ribbentropo paktą, iš
šaukė greitą Vliko reakciją ir ateityje šis ak
tas bus kuo* plačiau paskleistas, atkreipiant 
į jį viso pasaulio dėmesį. Pirmininkas planuo
ja ateinančiais metais apsilankyti tais reikalais 
Europoje ir gal Pietų Amerikoje.

Vicepirm. dr. J. Balys painformavo apie 
Vliko vykdomą informaciją. Tai svarbiausias 
mūs ginklas. ELTA biuleteniai išeina tvar
kingai, atgaivintas ispanų kalba, nutrūkęs 
1977 m. ir leidžiamas Argentinoje. Bus iš
leista dr. J. Pajaujo paruošta monografija 
apie genocidą Lietuvoje. Leidžiami pamfletai 
svetimomis kalbomis: tik ką išleistas angliš
kas apie Vliką ir iš viso padėtį Lietuvoje. 
Ruošiamas kitas bendrai apie Lietuvą, kuris 
bus išleistas ir ispaniškai. Biuleteniai duoda 
daug medžiagos apie suintensyvintą Lietuvos 
rusifikaciją, deda daug vertimų iš pogrindžio 
spaudos. Šalia lietuviškų “Eltos informacijų”, 
biuleteniai dar išeina angliškai (New Yorke), 
itališkai (Romoje), prancūziškai (Paryžiuje) 
ir ispaniškai (Buenos Aires). Lietuviškos 
radijo transliacijos duodamos iš Romos. 
Dabar ypač reikia populiarinti 45 pabaltiečių 
pareiškimą Maskvoje rugp. 23 d. ir jį pasi
rašiusius asmenis, kad tuo būdu juos apsau-

Kalba Tautos Fondo Toronto atstovybės pir
mininkas A. Feravičius (dešinėje), kairėje sto
vi T. F. valdybos pirm. J. Giedraitis.
Speaker A, Feravičius, head of the Toronto 
section of the Lithuanian National Foundation, 
Inc. On his left stands Foundation President 
Giedraitis.
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gotume nuo represijų. Baigdamas dr. J. Ba
lys perspėjo, kad nereikia per daug kalbėti ir 
rašyti apie mūsų veiklos planus, nes sovietai 
viską seka ir pasistengs mūsų planus sutruk
dyti. Kai kurios diskusijos susirinkimuose ir 
ypač spaudoje tikrai pakenkia mūsų reikalui. 
Būkime diskretiškesni, nesekime blogu ame
rikiečių papročiu: visas savo kortas atidengti 
ant stalo ir pralaimėti.

Atitinkamus pranešimus iš savo veiklos 
sričių padarė vicepirm. dr. K. Jurgėla politi
niais ir inž. L. Grinius visuomeniniais reika
lais Diskusijos dėl Vliko valdybos pranešimų 
vyko rimtoje nuotaikoje. Buvo paklausimų, 
i kuriuos atitinkamai atsakyta.

Tautos Fondo pranešimus padarė pirm. J. 
Giedraitis ir Kanados atstovai J. Vaičeliūnas 
ir A. Feravičius. Fondo padėtis yra gera. 
Kanadiečiai Įteikė Fondo pirmininkui $35,000 
sumai čekius.

Buvo suruoštas simpoziumas "Lietuvos 
laisvės byla 1980 metų perspektyvoje”, ku
riame dalyvavo dr. K. Jurgėla, dr. B. Kasias, 
dr. D. Krivickas, J. Simanavičius ir kun. dr.
J. Šarauskas. Įvadą padarė moderatorius dr.
K. Jurgėla, kuriame tarp kitko pareiškė, kad 
Jabar gyvename sunkų laikotarpį, kai tautos 
drausmingumas pašlijo, kai kas suabejojo, kai 
kas iš Lietuvoje apsilankiusių nyksta iš veik
los. Okupuotoje Lietuvoje viską lemia parti
ja, t. y. Maskva. Ji dedasi lietuvius mylinti, 
juos skatina kalbėti ir rašyti “Lenino kalba”, 
ir kurti visą tarybine literatūrą be “buržuazi
nio nacionalizmo”, išskyrus rusišką. Rusai yra 
privilegijuoti. Mokslų Akademija ir “seniau
sias Sovietų Sąjungos universitetas” Vilniuje 
tėra Maskvos padaliniai. Bausmę atlikusiems 
tremtiniams neleidžiama grįžti į Tėvynę ir 
joje apsigyventi. O svetur mus “myli” ir se-

Simpoziumo “Lietuvos laisvės byla 1980 m. 
perspektyvoje” dalyviai. Iš kairės: dr. K. B. 
Kasias, J. Simanavičius, dr. Kun. J. Šaraus
kas, dr. K. Jurgėla ir kalba dr. D. Krivickas.

Foto L. Tamošaitis

Participants of the symposium “Lithuania’s 
Fredom: A iq8o Perspective.” From left: Dr. 
K. B. Kasias, J. Simanavičius, Dr. Rev. G. 
Saranskas, Dr. K. Jurgela Speaking from the 
podium is Dr. D. Krivickas.

kioja KGB. Žvalgybų principas yra: skaldyk 
ir valdyk, o išeiviją demoralizuok. Pastaruo
ju metu reiškiamos visokiausios priekabės, 
prasimanymai ir melai Vliko adresu yra ryški 
KGB priemonė griauti 36 metus išslaikiusi 
Vliko orumą ir vadovavimą tautos kovoje už 
Lietuvos nepriklausomybę. Tam panaudojami 
ambicingi nenuoramos, sąmoningai ar nesą
moningai padedantieji priešo tikslams. Išryš
kėjo, kad KGB naudai veikė du asmenys, 
dirbę Vliko įstaigoje ir trečias dirbęs ALT 
raštinėje. Sekančiame dešimtmetyje mūsų 
kova ir veikla nebus lengva. Šalia Lietuvos 
diplomatinės tarnybos ir Vliko pastangų Lie
tuvos suverenumo atgavimo reikalu, kurias 

nuoširdžiai rėmė ALT ir paskirų šalių kelių 
gentkarčių lietuviškoji visuomenė, jų tarpe 
ir pokario ateivių sukurtos Bendruomenės, 
prasivėrė “Helsinkio takas”, kuriuo darosi 
nors dalinai įmanoma atskleisti pasauliui tie
są apie tautų apsisprendimo ir žmogaus tei
sių paneigimą sovietų okupuotose Pabaltijo 
valstybėse. Visai naujas veiksnys ar reiškinys 
yra 45 pabaltiečių deklaracija Maskvoje, pa
skelbta rugp. 23 d. Molotovo-Ribbenetropo 
dalybų sukakties proga. Tai nepaprastai drą
siai ir sumaniai parašytas raštas, kuris rodo 
neįprastinį faktų žinojimą ir teisinę orienta
ciją. Vliko valdyba pasiūlė Diplomatinei tar
nybai tam tikrą veiklos planą tos deklaracijos 
požiūriu. Dabartinė Vliko valdyba nori glau-

Tautos Fondo valdyba. — Sėdi, iš kairės: 
Vytautas Kulpa, ižd., Aldona Katinienė, fin. 
sekr., Marija Noreikienė, sekr., Jadvyga Vy- 
tuvienė, vicep. fondo kėliniui, Margarita Sa- 
matienė, vicep. visliom, santykiams, Birutė 
Lukaševičienė, vicep. inform, reikalams, Ire
na Banaitienė, vicep. deleg. ir reprez. reik., 
priekyje — Juozas Giedraitis, pirmininkas.

Nuotraukoje trūksta Jonės Pumputienės.

Officers of the Lithuanian National Foundation, 
Inc. Sitting, from left: Vytautas Kulpa, treasur 
er; Aldona Katinas, financial secretary; Marija 
Noreika, secretary; Jadvyga Vytimis, V.P. 
membership; Margarita Šamotas, V.P. Com
munity Relations; Birute Lukasevicius, V.P. In
formation; Irena Banaitis, V.P. Representative 
Affairs, In front, Juozas Giedraitis, chairman.

džiai bendradarbiauti su lietuvių visuomene 
pasauliniu mastu, ir imtis jungtinių ar bent 
suderintų veiksmų paskirose šalyse. Su lat
viais ir estais bendradarbiaujama pasauliniu 
mastu.

Dr. D. Krivickas komentavo JT deklaraciją 
dėl žmogaus teisių, Helsinkio akto 7 str. pir
mą dalį, popiežiaus Jono Pauliaus II pirmą
ją encikliką ir ypač jo pareiškimą JT sesijoje 
spalio 2 d. Ne tik visuomenė, bet ir vyriau
sybės pradėjo reaguoti į žmogaus teisių pa
žeidimus, pvz. dėl Šaranskio, Ginzburgo ir 
Petkaus bylų, dėl čekų bylos prieš 77, pasi
rašiusius viešą pareiškimą. Madride bus už
dara konferencija, nutarimai turės būti pri
imti vienbalsiai, sovietai nesutiks, kas jiems 
nenaudinga. Tačiau ten bus ir viešas forumas. 
Svarbiausia mums reikės kreiptis į viešąją 
opiniją, panaudoti laikraščius ir radiją, išleis
ti specialias ELTA laidas.

Dr. B. Kasias pranešė, kad jis tik ką už
baigęs dokumentų rinkinį prancūzų kalba ir 
pasiuntęs leidyklai Paryžiuje. Rankraštis turi
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548 puslapius, ten yra apie 120 Lietuvą lie
čiančių svarbiausių dokumentų. Ten bus ir 
45 pabaltiečių Maskvoje padaryta deklaracija. 
Europoje mūsų padėtis nėra tokia gera, kaip 
Amerikoje, todėl toks leidinys yra labai rei
kalingas. Daug vyriausybių ten apie mus arba 
nieko nežino, arba žino labai mažai. Reika
linga didesnė akcija, nes mes Europą apleido
me (arba Europa pamiršo mus — Red.). Dėl 
Vliko problemos: visos sunkenybės kyla, kad 
išeivijos ateinančioji karta pradeda pamesti 
tikrąją Vliko sąvoką. Vlikas turi būtinai iš
likti, jis laikosi dėl nepalaužiamo pagrindo — 
tautos pasitikėjimo. Vlikas niekuomet nepa- 
pasens, nors žmonės ir keičiasi.

J. Simanavičius papasakojo, ką daro Kana
dos Pabaltiečių Federacija, įsikūrusi prieš 27 
metus. Veikli yra KLB Politinių ir visuome
ninių reikalų komisija. Jau aštunti metai yra 
ruošiamas Baltic Evening Kanados parlamen
to' rūmuose. Atsilanko ambasadoriai, daug se
natorių ir parlamento narių. Šįmet ypatingas 
dėmesys bus skiriamas Madrido konferenci
jai. Dar yra kitas 7 tautų junginys: ukrainie
čių, lenkų, vengrų, čekų ir pabaltiečių.

Kun. dr. J. Barauskas, Dept, of State pa
reigūnas, papasakojo savo asmenišką nuomo
nę ir įspūdžius dėl Lietuvos reikalų tarptau
tinėje plotmėje. Lietuva nėra svarbiausias 
JAV rūpestis. Mes turime savo reikalą surišti 
su JAV politikos visuma. Ateitį pramatyti 
Brežnevui dingus yra sunku. Nacionalizmas 
auga ir klesti Rytų Europoje, ypač Pabaltyje. 
Brežnevui dingus, reakcija bus, mes manome, 
kad bus dar kietesnė valdžia. Sovietų S-ga 
pergyvena labai rimtus ekonominius sunku-

Tautos Fondo valdybos pirmimininkas Juo. 
zas Giedraitis.
President Juozas Giedraitis of the Lithuanian 
National Foundation, Inc.

mus. JAV ir SSSR santykiai yra labai įtempti. 
Helsinkio procesu galima smarkiai kovoti 
prieš sovietus. Žmogaus teisių klausimas tapo 
vienu svarbiausių užsienio politikos bruožų. 
Mes žinome, kad Kongreso rezoliucija nėra 
įstatymas, tik išreiškia Kongreso nuotaikas. 
Ji neįpareigoja valdžios, tačiau yra naudinga, 
kad ji prašo pasisakyti už laisvą apsisprendi
mą, pabrėžia Helsinkio akto svarbą ir rūpestį 
dėl sovietinio pilietybės įstatymo. Naujų mū
sų diplomatų akreditacija ir pasiuntinybių fi
nansavimas yra painesnis reikalas. Bet ir dėl 
šio klausimo reikia būti viltingiems.

Sekmadienį, gruodžio 9 d., buvo iškilmin
gos pamaldos; šv. Mišias atnašavo vysk. V. 
Brizgys, asistuojamas kitų lietuvių kunigų. 
Atsilankė daug Baltimorės lietuvių. Pamokslą 
pasakė kun. A. Dranginis abiem kalbom. Bu
vo sugiedoti Amerikos ir Lietuvos himnai.

Paskutiniame posėdyje kalbėjo L. Gairsienė, 
patiekdama minčių apie jaunimo veiklą ar 
neveiklumą, jo liberalėjimą ir kt. (Jos kalbą 
spausdiname atskirai — LD red.). A. Gustai
tis davė paskaitą “Lietuvos sienų klausimas”.

Buvo priimtos seimo rezoliucijos, kurios 
jau paskelbtos kitur. Rezoliucijų komisiją 
sudarė: dr. D. Krivickas, pirm., B. Bieliukas, 
L. Grinius, dr. K. Jurgėla, A. Raulinaitis, C. 
Surdokas ir L. Tamošaitis. Dar buvo politi- 
nės-visuomeninės veiklos komisija, kurią su
darė: J. Audėnas, V. Bražėnas. E. Čekienė, 
J. Gaila, J. Jurkūnas, L. Kojelis, A. Mačionis, 
J. Pažemėnas, P. Povilaitis, dr. V. Šimaitis, 
J. Vasys ir V. Vėbraitė.

Komunistai per Vilniaus radiją užsieniui 
skirtoje programoje 1979.XII.17 davė savo 
komentarus apie šį seimą. Žurnalistu pava
dintas Jonas Lukis stengėsi “apšviesti” išei
vius, panašiai niekindamas Vliką ir tą seimą, 
kaip parašo ir kai kuri išeivių spauda.

ELTA

VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETO

seimo, įvykusio 1979 m. gruodžio 8-9 d. d., 
Lietuvių Namuose, Baltimore, Md, priimtos

REZOLIUCIJOS

1. Vyriausojo Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto SEIMAS, išklausęs Vliko valdybos, tary
bos, kviestųjų pranešėjų ir seimo atstovų pa
sisakymus, pažymi, kad laisvės kovą reikia 
dar stipriau ir paveikiau išvystyti.

Todėl Vliko seimas ragina viso pasaulio 
lietuvius veikliai dalyvauti savo gyvenamo 
krašto visuomeninėje bei politinėje veikloje 
ir pačioje šalies administracijoje, ir tuo būdu 
įmanomai platesnėje plotmėje paremti Lietu
vos laisvės bylą ir žmogaus bei tautos teisių 
gynybą.

2. Artėjant Madrido konferencijai, visų 
kraštų lietuvių, ir baltiečių bendrai, pagrindi
niai veiksniai turėtų suderintomis pastangomis 
išnaudoti pogas, kad Lietuvos, ir Pabaltijo 

šalių bendrai, laisvės byla, o taip pat žmogaus 
ir tautų teisės, būtų iškeltos tame tarptautinia
me forume.

3. Vliko seimas skatina Vliko valdybą ir 
tarybą siekti lietuviškos visuomenės platesnės 
talkos ir suderintų veiksmų, sąlygas sudarant 
dažnesniais veiksnių ir vadovybių pasitari
mais.

4. Seimas prašo Vliko valdybą ir tarybą 
sudaryti pilnesnį ir platesnį veiklos planą, sie
kiant visuotinesnio tarptautinėje plotmėje 
Lietuvos interesų atstovavimo ir jos bylos 
gynimo.

5. Vliko seimas savo sesijoje atkreipė dė
mesį i būtiną reikalą išlaikyti, remti ir stip
rinti Lietuvos Diplomatinę Tarnybą.

Seimas įpareigoja Vliko valdybą visomis 
priemonėmis rūpintis Lietuvos diplomatinių 
pasiuntinybių ir konsulatų išlaikymu ir kvie
čia lietuvių visuomenę šias pastangas remti.

6. Vliko seimas su dideliu susirūpinimu žiū
ri i neseniai iškilusį incidentą tarp Vliko val
dybos ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos ir ragina Vliko ir PLB valdybas 
imtis visų galimų priemonių šiam nesusiprati
mui išlyginti.

7. Sąryšyje su 45 baltiečių Maskvoje iškel
tu reikalavimu panaikinti Molotovo-Ribben- 
tropo dalybų padarinius, Vliko seimas ragina 
Vliko valdybą ir Baltiečių Pasaulinę Santalką 
tą reikalavimą paskleisti po visą pasaulį.

8. Vliko seimas atkreipė dėmesį į So
vietų Sąjungos Įvykdyta Mažosios Lietuvos 
genocidą ir įpareigoja Vliko valdybą šį nu
sikalstamąjį faktą kelti pasaulio viešosios opi
nijos forume.

9. Vliko seimas pritaria Vliko valdybos su
derintoms pastangoms, perduodant Lietuvos 
žmonių reikalavimus valstybių vyriausybėms 
ir visuomenėms.

10. Vliko seimas labai nuoširdžiai dėkoja 
visiems Baltimorės lietuviams, taip vaišingai 
priėmusiems Vliko seimą.

11. Vliko seimas dėkoja Vliko valdybos pir
mininkui dr. Kaziui Bobeliui ir valdybos na
riams ir Lietuvių Žmogaus Teisių Komisijos 
pirmininkui dr. Domui Krivickui už kruopš
čius parengiamuosius darbus Madrido konfe
rencijai.

Rezoliucijų komisija

Naujas “Devenių Kultūros Fondo” leidinys

Lietuvių enciklopedijų leidėjas J. Kapočius 
šiuo metu spausdina Bostone naująjį Lietuvos 
žemėlapį LIETUVA, kurį paruošė J. Andrius, 
gi leidžia “Devenių Kultūrinis Fondas”.

Tai bus neperdidelis, bet gana smulkus, 
trijų spalvų, su atspalviais Lietuvos valstybės 
žemėlapis, skirtas lietuviškoms šeimoms bei 
jaunimui arčiau pažinti savo tėvų kraštą.

Kadangi 1956 m. leisto Liet. Enciklopedi
jos leidyklos Lietuvos žemėlapio laida jau vi
sa išparduota, tai ši “Devenių Kultūrinio 
Fondo” paslauga užpildys atsiradusią spragą.
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ŠIANDIEN IR 
"ANAPUS RYTOJAUS"

Rašytojo J. Jankaus kūrybos vakaro proga

Vakaras įvyko 1979 m. gruodžio 8 d. Los 
Angeles. Šis kultūrinis įvykis didžiai pradžiu
gino tuos, kurie lietuvių literatūrą myli ir 
laukia originalių rašytojų kūrybos vakarų. De
ja, Los Angeles, judri, gyva, veikli visuome
nė pakartotinai parodė, kad ne visiems lite
ratūra ir literatūros vakarai reikalingi; jų 
metu vis “atsiranda” kitokių įvykių ir įvy
kėlių, kurie padeda tiems žmonėms atgręžti 
rašytojams nugarą. Tai liūdna, bet, tikėkimės, 
kad tai ne visuotinis išeivijos reiškinys, o tik 
kai kurių losangeliečių tam tikri kaprizai ir, 
gal būt, laikini.

Yra Angeleų mieste ir šiltų, džiuginančių 
reiškinių: kurie literatūrą tikrai mėgsta ir my
li, tie, nežiūrint kitų priežasčių, posėdėlių 
ar “kavučių”, į literatūros vakarus kas kartas 
pribūna. Tik jų dėka bent moraliai paremtas, 
gali dar egzilės rašytojas išlikti kūrybingas ir 
naudingas savo tautos ateičiai.

Tokių ištikimųjų literatūros draugų buvo 
beveik pripildyta Šv. Kazimiero parapijos sa
lė ir Jurgio Jankaus kūrybos rečitalio metu 
(ruošto L. A. Fronto Bičiulių). Tai buvo pui
kus vakaras, padabintas ir solisto Rimtauto 
Dabšio, akomponuojant muz. Onai Metrikie- 
nei, dainavimu, gaivinantis kultūriškai, ilgam 
atmintinas. Vakaras buvo pasisekęs, ir pirmą 
kartą besilankantis Angelų mieste rašytojas 
Jankus su ponia Kotryna, atrodo, buvo pa
tenkinti losangeliečių dėmesiu ir meile.

To vakaro metu, kai rašytojas pasipasakojo 
savo kūrybos užkulisio detalių ir puikiai pa-

Rašytojas Jurgis Jankus iš Rochesterio, daly
vavo LFB literatūros vakare Los Angeles ir 
skaitė savo kūrybos. Buvo aptartas jo nau
jausias romanas “Anapus rytojaus”

Foto L. Kantas
Writer Juozas Jankus of Rochester, reads his 
works at the LFB evening of literature in Los 
Angeles. His new book “Anapus Rytojaus” was 
introduced.

skaitė įdomią novelę iš tremties (Vokietijoj) 
laikų bei feljetoną, ar komišką novelę, — 
linksmai programos pabaigai, visas dėmesys 
ir akcentas, tačiau, buvo skirtas naujam jo 
romanui “Anapus rytojaus”. Pradžioje vaka
ro pats autorius paskaitė to romano gabalėlį; 
jis “atėjo” į klausytoją įdomus, įtaigus, kūri
nio veikėjai — kaip gyvi. Niekada patsai kny
gą skaitydamas taip vaizdo neišgyvensi, kaip, 
kai jis perduodamas paties autoriaus balsu, iš 
jo lūpų, iš jo širdies. Čia ir yra literatūros 
vakarų reikšmė: gyvas autorius, gyva jo kū
ryba, gyva jo minčių, jo sukurtų vaizdų ir 
žmonių versmė. Tada rašytojo kūrinys mo
mentą vaizdžiai ir tikrai “gyvena”, kai betar
piai autoriaus perduodamas ■skaitytojui-klau- 
sytojui.

Jurgį Jankų, jau nuo nepriklausomos Lie
tuvos laikų žinome kaip gilios ir spalvingos 
beletristikos kūrėją, pradžioje vakaro prista
tė rašytojas Jurgis Gliaudą. Tai buvo konden
suotas ir taiklus “žodis”, aiškiai apibūdinąs 
svečią rašytoją.

Romaną “Anapus rytojaus” žymiai ilgesniu 
išsakymu apibūdino prof. dr. Elena Tumienė; 
jos “žodis” buvo tarsi studija ir, tikimės, pa
sirodys straipsniu kuriame nors mūsų kultū
ros žurnale.

“Lietuvių Dienų” leidėjo esu paprašyta ne 
studijos, ne recenzijos, o bent suglausto šio 
romano aptarimo, kad ir skaičiusieji, ir dar 
neskaitę, galėtų labiau pasidomėti, pamąstyti 
ir gal tarp savęs tą įdomų Jurgio Jankaus 
kūrinį padiskutuoti.

Romanas “Anapus rytojaus”, išleistas 1978 
m. “Ateities” leidyklos, buvo rimtas kandida 
tas į tų metų Lietuvių Rašytojų Draugijos 
skiriamą literatūros premiją. Premijuotas ar 
ne, jei kūrinys tikrai geras, jis “gyvens”, jis 
randa kelią į skaitytojus, jis išlieka ilgiems 
laikams. Toks yra ir J. Jankaus romanas 
“Anapus rytojaus”.

Geras meno kūrinys visada plačiai ir įvai
riai atliepia į žmonių sielas, į jų mintis. Skai
tytojai ir šį romaną skirtingai interpretuoja, 
kiekvienas randa jame daugiareikšmių minčių, 
kiekvienas atkasa skirtingą “pagrindinę min
tį”....

Jau iki šiol beskaitant atsiliepimus spaudo
je, girdint skaitytojų komentarus, tenka iš
girsti vis kitokių nuomonių.

Vieniems — tai metafizinės minties roma
nas; tai — amžinybės ilgesys ... Užtat, esą. 
Petras Mikša, pagrindinis romano veikėjas, 
turi pakartotinus pasąmonės “šoktelėjimus” 
pirmyn, tarytum trokšdamas patirti, sužinoti, 
kas gi tenai, kas už mūsų, už realybės ribų.

Kiti — romano pagrindinį veikėją laiko 
psichiatrijos objektu; autorius tą “slidų” per
sonažą, vistiek, yra gerai apvaldes, sukūręs jį 
įtikinančiai, įkomponavęs meistriškai į kitų, 
normalių žmonių, tarpą ir į tradicinę kas
dienybe.

Tretiems — romanų herojų savotiški išgy
venimai esą autoriaus pavykęs bandymas iš 
realybės pažvelgti ir Į fantazijos, ar gal net 
pačios žmogaus pasąmonės pasaulį, visa tai 
tinkamai įsta.tant į gero literatūros kūrinio 
rėmus.

Skaitant romanas daugumos yra sugesty
viai išgyvenamas, jo “įvykiams” tikima, jie 
veikia skaitytoja, skatina, tartum, irgi savomis 
mintimis “užbėgti už akių”, “pažvelgti ana
pus”, suvokti dar ateisiantį rytojų....

Tokia skaitytojų išgyvenimų įvairybė, kad 
visų neįmanoma nė suminėti; arba tokia min

čių įvairybė gali atsirasti ir vieno to paties 
skaitytojo sąmonėj. Pirmutinė kūrinio teigia
mybė — kad jis “veikia”, kad sukelia įvairių 
minties ir dvasios atliepimų.

Užtat galima būtų recenzentui objektyviai 
aptarti romano rėmus, struktūrą; bet vargu 
a galima aiškiai ir objektyviai nusakyti, kur 
pagrindinio romano veikėjo Petro Miksos 
prototipas: psichiatrijoj ar eilinių žmonių, 
tiktai kiek platesnio galvojimo ir lakesnės 
fantazijos, kasdienybėj.

Mano manymu, “Anapus rytojaus” hero
jus nėra psichiškai iškreiptas žmogus. Tai 
normalus vyras, kurio vaizduotė, fizinio pa
žeidimo metu, gal buvo kiek sukrėsta.... Iš to 
“vaizduotės supurtymo” kilo eilė įdomių iš
gyvenimų, susipynusių į labai nepaprastą in
trigą ir susilaukė paprastos, gyvenimiškos 
atomazgos. Kitaip sakant, iš normalios būse
nos Petras Mikša šūktelėja “anapus”, ten, kur 
ne kiekvienas prisisiekia, ir vėliau — jis grįžta 
į save, į paprastą, normalią žmogaus minčių 
darną; gal tik jame pasilieka baimės drumz
lės: kad vėl taip, nei šiaip nei taip, neatsi
tiktų....

Kiti gali dar romaną pavadinti psichologi
niu; nes iš tikro čia daug žmogaus sąmonės 
ir pasąmonės niuansų, autoriaus įdomiai ir 
vykusiai “suvertų intrigos virtinėn”.

Galima “Anapus rytojaus” pavadinti ir de
tektyviniu romanu, nes pagrindinis veikėjas 
pats seka ir sunkiai gali susekti savo “paki
lusiame ateitin žvilgsny” kėslų ir nužudymų 
grandinę.

Taigi, romano įvykiai, besisuką apie tą vie
ną pagrindinį Petro Mikšos “anapus” išgyve
nimą, sukelia įvairiausių svarstymų, spėlioji
mų, žmogaus proto ir dvasios nagrinėjimų.

Jei kas yra matę per televiziją “Twilight 
Zone”, ar skaitę to pobūdžio istorijų, tai ži
note, kad tokia kūryba yra įdomi ir drauge 
bauginanti, nes pilnai nesuprantama. Panašių 
elementų yra ir šiame Jankaus kūriny.

Jurgis Jankus yra puikus beletristas: natū
ralus pasakotojas, charakterių kūrėjas, intri
gos narpliotojas. Jo literatūrinė kalba yra “iš
skaptuota, išdrožta, išgražinta, be skiedrelių”, 
jei lygintume rašymą su dailiu medžio droži
niu. J. Jankaus stilius — lengvo pasakotojo 
stilius, neperkrautas vaizdais ir metaforom, 
patrauklus, kiekvienam suprantamas, natū
ralus. Ir “Anapus rytojaus” romaną skaitai, ir 
negali knygos padėti ir norisi daugiau, iki ga
lo.... Taip lengvai skaitomas ne tik dėl kalbos 
darnumo ir lengvumo, bet ir dėl besinarplio- 
jančios intrigos, į kurią esi Raukiamas, tar
tum įmazgomas.... Ir turi užbaigti romaną, 
kad būtum “atmazgytas”, iš tų malonių burtų 
išvaduotas

Šio romano “tikrovė” pusiau reali, pusiau 
iššokanti iš realybės; bet jo charakteriai — 
vėl — gerai išskaptuoti, išdrožti, kaip ir ki
tuose J. Jankaus romanuose bei novelėse. 
Petras, ir jo žmona Onutė, ir Klaudija, ir dak
taras Goldbergas ir klebonas — visi tai tikri, 
saviti, nors savotiški, žmonės, isipynę į bend
rą likimą, j romano intriga. Skaitai ir matai 
kiekviena veikėja tartum .gyva, nes autorius 
keliais brūkšniais, keliais sakiniais, vaizdžiai 
nupiešia jų fizines ir dvasines ypatybes, jų po
linkius romano “gyvenime”.

Skaitvk ir mąstyk. Toks natūralus šio ro
mano iššūkis.

Ir perskaitęs — nesigailėsi; nes tai vertin
gas literatūros kūrinys.

Alė Rūta
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ŽVILGSNIS IŠ TARPUKARTES
Lyvijos Garsienės kalba Vliko 1979 m. seime

Jaučiuosi esanti tarpkartėje: tarp gimusių 
ir augusių Lietuvoje ir gimusių ir augusių iš
eivijoje. Tad tarsiu ne vien “Jaunimo žodį”, 
kaip įrašyta programoje, bet ir žodį jaunimui.

Iš praėjusių suvažiavimų, kongresų ir sei
mų girdėta skundų, kad jaunimas esąs nupo- 
litintas. Net pastarasis Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresas buvo suruoštas tikslu naujai 
“įprasminti jaunimo veiklą”.

Kaip mūsų jaunimas atsidūrė šioje padė
tyje — ieškantis prasmės veiklai, nupolitintas 
arba nuėjęs į liberalinius klonius, kuriuose 
Lietuvos skundo vertė nepripažįstama?

Dalis nupolitinimo buvo sąmoningai įvyk
dyta geranorių, kurie norėjo, kad jaunimas 
tik šoktų ir dainuotų, o “politinės veiklos”, 
t. y. Lietuvos laisvės darbo, palauktų, kol už
augs. Tačiau liberalinės mokyklos nelaukė, o 
jau moksleivių suole juos veikė išeivijos sie
kiams priešinga kryptim.

Priedu, dalis vyresniosios kartos abdikavo 
gamtos natūralią atsakomybę mokyti jaunes
niuosius. Jei vaikas kiša ranką į ugnį, patyręs 
suaugęs privalo' sudrausti ir įspėti, kad ugnis 
skaudžiai degina. Ypač dar, jei pats tai as
meniškai patyręs. Vyresnioji karta, be įspėji
mo išsiuntusi savo jaunimą į liberalines mo
kyklas ir universitetus, perdažnai užmiršo sa
vo patirtas skaudžias pamokas. Tėvai, suvi
lioti vaikų parsivežtomis neva “naujomis min
timis, nesiryžo tam ‘’per didelį raštą išėjusiam 
iš krašto” vaikeliui pasakyti, kad tos mintys, 
nors gražiai skambančios, neatitinka jų pa
tirtai tikrovei.

Toliau, kartais atrodo, kad tie ‘priėmimai” 
pas gyvenamų kraštų pareigūnus, kurie ka
daise buvo vien metodas perduoti žinioms 
apie Lietuvos padėtį ir stengtis paveikti to 
krašto politiką Lietuvos laisvės naudai, beveik 
pavirto' savaime tikslu . Panašiai, pavyzdžiui, 
nusiskųsta Kanados ’‘Speak Up” laikraštyje, 
kad metinis paibaltiečių ruošiamas priėmimas 
Parlamente jau pasidarė nebe proga atstovus 
supažindinti su Baltijos kraštų byla ir jų iš
eivijos pageidavimais, o proga pasidžiaugti ir 
pasididžiuoti pabuvojimu elito tarpe.

Daugelis apsilankiusių Lietuvoje, grįžę ap
tyla arba net pavirsta apologetais Sovietų es- 
tablišmento, kad nepakenktų sekančiam lan
kymosi vizos gavimui. Atrodo, kad panašiai 
ir mūsų veiksniai kartais aptyla ar pasidaro 
krašto valdžių politikos apologetais, kad ne
prarastų galimybės būti vėl pakviestiems į gar
bingus priėmimus. Ar galima stebėtis, jei 
toks įspūdis demoralizuotų idealistinį jauni
mą?

Tačiau ir mūsų jaunimas turi prisiimti gerą 
dalį kaltės už savo nupolitintą ar net demo
ralizuotą padėtį. Perdažnas net nesiklausė 
tėvų pasakojimų, numodami į tautos pergyve
nimus kaip “senovės” įvykius, neturinčius 
nieko bendro su šiais laikais. Tačiau KITŲ 
tautų civilinės teisės arba TARPTAUTINIAI 
žmonių teisių judėjimai — TIE tai esą pras
mingi.

Numodavo ranka į tėvų pasakojimus kaip 
į perdaug asmeninių jausmų nuspalvintus: 
mat, jie buvę “perarti įvykių”. Tačiau kitose 
srityse jie girdavosi liberaliniams profeso
riams, kad išmokę “iš pirmųjų šaltinių” fak
tus surinkti.

Tačiau yra tiek daug kitų tautų jaunimo, 
kuris, vos Lietuvos vardą ištardamas ir tik 
“antraranikiškai” apie komunizmą girdėjęs, 
vistiek sugeba suprasti, kad komunizmas yra 
viso civilizuoto pasaulio priešas.

Girdėdavosi skundų, kad lietuviška išeivija 
perdaug tarpusavyje veikia. Tačiau, kur yra 
tie, gyvenamų kraštų kalbas išmokę ir mokyk
las baigę? Kur jų laiškai laikraščių redakci
joms, keliantys Lietuvos vardą ir jos padėtį? 
Kiek jų veikia gyvenamų kraštų bei tarptauti
nės plotmės antikomunistinėse organizacijose?

Kodėl tiek daug tų besididžiuojančių neva 
liberalų išmokyti “patys už save” galvoti, 
nesugebėjo pastebėti aiškaus nesuderinimo 
tarp savos šeimos bei kitų lietuvių pergyveni
mų ir liberalų peršamų idėjų, pavyzdžiui, kad 
“komunizmo principai geri, tik metodai blo
gi”?

Girdėdavosi, kad išeivijos senimas perdaug 
savitarpy pešasi, nemoka efektingai veikti. 
Tačiau pasaulinė jaunimo veikla, prasidėjusi 
nuo Pirmojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso šūkiu “Mūsų jėgos, mūsų žinios, Tau, 
Tėvyne Lietuva” iki šiol tesugebėjo pažengti 
iki bandymo “naujai įprasminti jaunimo veik
lą”.

Kas darytina, kad jaunimas išeitų iš da
bartinės padėties?

Pirmiausia — atmeskime liberalinę filoso
fiją ir jos sukurtus mitus: kad komunizmas 
yra ateities banga, kad turime apsiprasti su 
priespauda; kad Lietuvos priespauda tik fa
šistinis šmeižtas; kad okupuoto] Lietuvoj 
žmonės geriau gyvena negu nepriklausomybės 
laikais, ir todėl progreso vardu aukos pa
teisinamos.

Liberalizmas baigia subankrutuoti pasaulį 
morališkai, ekonomiškai ir politiškai. Jei Ang
lija, Izraelis, net Švedija gali rimtai ieškoti 
išeities iš liberalinės duobės, kodėl mes ne
galime?

Duokime įvairių tautų pareigūnams aiškiai 
suprasti, kad lietuvių išeivijos parama vien 
gražiais žodeliais ir vadovų pagerbimais ne
užtikrinama.

Nustokim gaišti laiką ieškant prasmės veik
lai, vis ryškinant tikslus ir siekius. Lietuvos 
laisvė yra mūsų pagrindinis siekis. Jei lais
vės siekime nerandame prasmės, tai kur ta
da ją besurastume?

Taigi, tautos besąlyginė laisvė — mūsų 
tikslas ir siekis. O kaip jaunimas galėtų tam 
tikslui patarnauti?

“Spotlight” laikraštis liepos 30 d. 'straipsnį 
apie Lietuvą užvardino: “Lietuva, tauta, kuri 
dingo”. Jei kam atrodo, kad mes “dingome”, 
mes dingome Agitpropo ir Orvveliško “News
peak” sukurtose miglose. Perdažnai kas nors, 
paklausęs, kokia kalba čia su vaikais kalbate? 
— išgirdęs Lietuvos vardą, pasimeta. Sako, 
niekad negirdėjęs apie tokį kraštą. Mūsų jau
nimui, užaugusiam kalbant gyvenamų kraštų 
kalba, ypač tinka uždavinys, kurį patiekė Lie
tuvos atstovas dr. Stasys Bačkis: “nugalėti 
tylos sąmokslą prieš priespaudą”. Kelti Lie
tuvos vardą ir jos bylą kiekviena proga, laik
raščiuose, radijuose, mokyklose, knygynuose, 
svetimtaučių organizacijose. Tai, ką Elta at
lieka pariodiškai, formaliai, centruose, jauni
mas gali atlikti periferijose, kasdieninėje ap
linkoje.

Visuose kraštuose, kur tik gyvena lietuviai, 

tegu būna Lietuvos vardas ir padėtis plačiai 
žinoma kaimynams, moksleiviams, žinybų bei 
valdžios atstovams.

Jeigu kada Lietuvai susidarytų sąlygos pa
čiai numesti okupacijos pančius, išeivijos lie
tuviai galėtų, mažiausiai, užtikrinti, kad ta 
laisvė nepranyktų taip, kaip Vengrijai prany
ko po 1956 m. sukilimo. O gal išeivijai net 
ir pasisektų, paveikiant gyvenamų kraštų val
džias, pasaulinę padėtį pakeisti, ir per išorinę 
įtaiką atsiekti tą laisvę, kurios mes lietuviai 
trokštam. To mes turėtume bent siekti. Tai 
žygis, kurio talkon Vilkui tinka kviesti jauni
mą, ir kuris tinka jaunimui apsiimti. Žygis, 
kuris įprasmintų ne vien jaunimo, bet ir visų 
kartų veiklą bei teigiamai paveiktų ne vien 
Lietuvos laisvės viltis, bet ir pasaulio laisvės 
ateitį.

ČIURLIONIO ANSAMBLIO
KOCERTAS CHICAGOJE

Bendras Amerikos Lietuvių Šalpos Fondas, 
švęsdamas savo 35 metų sukaktį, ryžosi tą 
iškilmę paminėti pasikviesdamas iš Clevelan- 
do Čiurlionio ansamblį, kuris ateinančių metų 
pradžioje (sausio 15 d.) jau susilaukia 40 me
tų sukakties: buvo įsteigtas to paties muziko 
A. Mikulskio Vilniuje 1940 m. sausio mėn. 
15 d. Balfas jaučia pareigą ne vien šelpti var
gau patekusius lietuvius, bet ir palaikyti savo 
tautinio meno vienetus, todėl savo koncertui 
ir pasirinko vieną iš pirmaujančių mūsų an
samblių — čiurlioniečius.

Nors Chicago j e gana gausu įvairių paren
gimų ir koncertų — kas savaitgalį būna po 
kelis, bet Čiurlionio ansamblis — išskirtinas 
vienetas ir sutraukė daug publikos į Marijos 
Aukšt. mokyklos salę, kur jų koncertas įvyko 
gruodžio 9 d.

Muzikas, kompozitorius Alfonsas Mikuls
kis yra ne vien talentingas chorų, ansamblio 
vedėjas, bet ir rūpestingas kompozitorius, dai
nų harmonizuotojas ir stilizuotoj as. Beveik 
visos ansamblio atliekamos dainos buvo jo 
paties gabiai perkurtos.

Koncertą pradėjo pajėgusis choras, labai 
patraukliai padainuodamas “Giedu giesmelę”, 
’Žiema” (St. Gruodžio), “Piemenaitė”, ralia
vimas. Čia liaudies instrumentais buvo įjung
ti garsiniai efektai — gegutės kukavimas, 
paukščių čiulbėjimas, J. Mulioliui grojant ra
geliu, o solistei Irenai Grigaliūnaitei savo pa
jėgiu, išlavintu balsu dainuojant. Toliau ma
loniai skambėjo “Žvejai” (Gruodžio), ’’Buvo 
gardus alutis” (Povilaičio), o gausūs plojimai 
dar išprašė aukštaitišką “Atvažiavo mašinėla”.

Patrauklus Čiurlionio ansamblio praturti
nimas yra kanklės. Šiame koncerte vikrių 
pirštų Elena Muliolytė paskambino komp. A. 
Mikulskio poemą “Ant ežerėlio rymojau”, o 
paskui kanklių duete Mirga Bankaitytė ir Vir
ginija Juodišiutė gabiai perteikė A. Mikulskio 
sukurtą ’‘Jaunystės žaismą”.

Čiurlionio ansamblis tuo pranašus, kad ša
lia mišraus choro, turi dar atskirus vyrų 
ir moterų chorus. Šiuo kartu vyrų choras 
balsingai sutraukė “Ąžuolėlį” (Karoso), “Bal
nok, tarne bėrą žirgą” (stiliz. A. Mikulskio) 
ir “Ant marių” (Budriūno). Stiprūs, skambūs 
vyrų balsai susilaukė šilto atgarsio publikoje.

Moterų choras pasirodė su kanklių orkes-
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tru. čiurlioniečiai tun net keturių rūšių kank
les. Į kanklininkių būrį O. Mikulskienei yra 
pavykę įtraukti jaunas, gabias jėgas, ir kank
lės sudarė sklandžią palydą moterų chorui, 
maloniai atlikusiam “Oi, dariau lyseles”, "Š. 
Jono vakarėli”, kur vėl pasireiškė ir žavi so
listė I. Grigaliūnaitė, pagaliau miela buvo 
klausytis vaidilučių choro dainos iš M. Pet
rausko operos "Vaidilutė”.

Lietuviams buvo itin prie širdies paties A. 
Mikulskio sukurta lietuviškoji rapsodija Nr. 5 
"Ant Nemuno kranto”. Atliko lietuvių liau
dies instrumentų orkestras, sudarytas iš dau
gelio kanklių, ragelių, lumzdelių. Sklandžiai 
susigroję.

Paskutinioji koncerto dalis buvo atlikta 
jungtinėmis abiejų chorų, liaudies muzikos 
instrumentų jėgomis, prisidedant dar ir so
listams I. Grigaliūnaitei, A. Giliui, VI. Pleč
kaičiui, V. Žiedoniui. Čia buvo romantiškai 
svajingos dainos: Žveng žirgelis lankoj, Liau
dies baladė Ulijona, Linelius roviau, baladė 
Ant Rambyno kalno. Toliau programa pasuko 
linksma humoristine linkme su ’“Melniku”, 
xur buvo imituojami ir įvairių gyvulių balsai. 
Pagaliau — liaudies daina ’“Papartėlis” ir tra
dicinė Čiurlionio ansamblio “Namo”. Dainos 
ir baladės sumaniai stilizuotos A. Mikulskio.

Koncertas buvo stiprus, čikagiečiai nesi
gailėjo nei “bravo” šauksmų, nei katučių. 
Čiurlioniečiai atvyksta su mūsų tautos kūri
niais, užtat ir pasivadinę tautiniu ansambliu. 
Savo tautinę misiją jie labai sąžiningai ir sėk
mingai atlieka, ką pabaigoje koncerto pabrė
žė ir Balto pirmininkė Marija Rudienė, pa
vadindama jų koncertą puikiu pasirodymu. 

Dėkojo meastro kompozitoriui Alfonsui Mi
kulskiui, chormeisteriui R. Babickui, solis
tams, kanklininkėms, Chicagos Balfo skyriaus 
pirmininkui V. Šimkui, koncerto rengėjui J. 
Jasaičiui, dalyviams; dėkojo vardu brolių, 
esančių už geležinės uždangos, kurie susilau
kia iš koncertų, iš aukų Baltui pagalbos, bet 
patys padėkoti negali.

Apskritai, šis koncertas buvo neužmiršta
ma, išskirtina meno šventė čikagiečiams.

J. Pr.

ACADEME
EXECUTIVE SERVICES

Suite 629
1511 K Street, N.W. 

Washington, D.C. 20005 
(202) 638-1908

International Exec. Services 
Cable Address.: Intexser

EVA. M. MIGONIS 
EXECUTIVE PRESIDENT

Looking for books about Lithuanian in 
English? Write to:

Lithuanian Days Bookstore 
4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, CA 90029

DAR GALITE GAUTI LD IŠLEISTAS

KNYGAS:

Igno Šeiniaus Vyskupas ir velnias- Apysa
kų rinkinys. 230 psl. Minkštais viršeliais -

Kaina su prisiuntimu $3-50
Kietais viršeliais. Kaina su prisiuntimu $4.5C

Somerset Maugham, Dažytas vualis arba 
Septintoji nuodėmė- Romanas. Vertė Stp- 
Zobarskas. 305 psl.

Kaina su prisiuntimu $3.50

Kun- dr. J Prunskio Rinktinės mintys- 
326 psl. Kaina $4.00

Kun. dr- J- Prunskio Mokslas ir religija. 
141 psl- Kaina su prisiuntimu $2-50

Juozo Tininio Laiškai Andromachai. Mei
lės romanas- Poezijos vertimai, apie autorių- 
100 psl. Kaina su prisiuntimu $3.50

Stasiaus Būdavo Varpai skamba. Roma
nas- 180 psl- Kaina su prisiuntimu $3.00

Užsisakyti:
“Lietuvių Dienų” administracijoj

4364 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90029 
Telefonas 1 (213) 664-2919

Naujoji JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba, perėmusi parei
gas 1979 m. gruodžio 15 d. posėdyje, Įvykusiame Detroite, Dievo Ap
vaizdos lietuvių parapijos kultūros centre.

Sėdi (iš kairės): Violeta Abariūtė, vicepirm. specialiems reikalams, 
Algimantas Gečys, visuomeninių reikalų tarybos pirm.; Ingrida Bub
lienė, kultūros tarybos pirm.; Vytautas Kutkus, Krašto valdybos pirm.; 
Aušra Zerr-Mačiulytė, pirmoji vicep. politiniams reikalams; ..Jonas 
Kavaliūnas, švietimo tarybos pirm.; Stovi: Jonas Urbonas, vykd. vicep. 
organizaciniams reikalams; ..dr. Antanas Butkus, vicep. socialiniams

reikalams; Algis Rugienius, vicep. sporto reikalams; Albertas Misiūnas, 
protokolų sekr.; . adv. Robertas Selenis, vicep. teisiniams reikalams; 
Karolis Balys, reikalų vedėjas; Alfonsas Valavičius, vicepirm finans 
reikalams. Trūksta Irenos Dainorienės. sekretorės anglų k.

Foto J. Urbono
The new United States Lithuanian Community officers take over respon
sibilities on December 15, 1979, in the cultural center of the Providence 
of God church in Detroit.
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LOS ANGELES LIETUVIŲ TEATRAS AUSTRALIJOS SCENOSE
TRYLIKA

Spalio savaitė, nuo 20 iki 28, stipriai Įsirė
žė į lietuvių išeiviškojo teatro istoriją savo 
entuziastingo polėkio jėga.

' Polėkis, iš tikrųjų, buvo didvyriškas: ant 
Sprausminio sparnų iš Los Angeles miesto į 
Australiją, į Melbourną ir Sydnėjų, Tai buvo 
kartu, entuizazmo sparnų stebuklas.

Trylika Los Angeles lietuvių teatralų su
vaidino Australijoje du vaidinimus. Los An
geles lietuvių dramos sambūris nuvežė austra
lams lietuviams dovanų. Tai Birutės Pūkele- 
vičiūtės drama “Palikimas” ir Jurgio Gliau- 
dos farsas ’“Kompiuterinė santuoka”. Losan- 
geliečiai, kaip tvirtina australai, privertė juos 
ir pravirkti ir nusikvatoti. Į Australiją nukako 
dramos sambūrio režisorė Dalila Mackialie
nė, dekoratorius Algis Žaliūnas ir vaidintojai: 
M. Prišmantas, V. Baltušienė, V. Jatulienė, 
V. Dovydaitis, O. Devenienė, J. Raibys. E. 
Dovydaitienė, S. Matas, R. Zelenytė, R. Vit
kienė ir dainininkas H. Paškevičius. Tai mil
žiniško gastrolių atstumo pionieriai. Iškvieti
mas buvo australų lietuvių, bet kalifornie- 
čiams teko prisiimti išlaidų dali. Pasisekimas 
neabejotinas. Visų keturių pastatymų bilietai 
buvo iš anksto išparduoti ir žiūrovų salės pil
nut pilnutėlės.

Ribotas losangeliečių laikas neleido jiems 
ilgėliau gastroliuoti kengūrų kontinente. Jie 
neatlankė Adelaitės, Rašo “Mūsų Pastogė” 
(Nr. 45): “ar adelaidiškiai prisidėjo prie loan- 
geliečių žygio bent kuklia pinigine parama?” 
Adeliškiai turi savo chorą “Lituania” ir gerai 
žino, kaip sunku organizuoti grupinę išvyką.

Lietuviškoji Australijos spauda, ’“Mūsų 
Pastogė” ir “Tėviškės Aidai” sutartinai atsi
liepė apie gastroles žurnalisto Algirdo Gustai
čio tonacijoje: ‘(didelis režisorės Dalilos Mac- 
kialienės nuopelnas sugebėti artistus parinkti, 
juos deramai paruošti ir paleisti Į sceną vi
suomenės džiaugsmui. Artistai vienas geres
nis už kitą....” (“Nepriklausoma Lietuva”).

Šių gastrolių dingstimi lietuviškoje Austra
lijos spaudoje rašė Antanas Laukaitis, J. Juš
ka, Alisa Baltrukonienė. Paulius Rūtenis, V. 
Juška, Ignas Alekna, inicialais VK ir PV. 
Gastrolierių nuotraukos puošė reportažus ir 
recenzijas. Amerikinės spaudos bendradarbiai 
informavo JAV lietuvių spaudą.

Gal būt dėl kuklios australiškosios lietuvių 
spaudos apimties jų atliepiai netokie žodingi, 
kaip tai Įpratome matyti Amerikoje, tačiau 
australiškieji vertintojai buvo tikslūs. Jie ver
tino pastatymus daiktiškai, rėmėsi bendruoju 
Įspūdžiu, taikliai apibūdindami veikalo turinį 
ir personažų ypatybes, vaidybos detales. Ne
retai čia buvo nuomonių skirtumų. Visi pri
pažino, kad pasiruošimas tolimoms gastro
lėms buvo pavyzdingas ir scenoj pasirodę ta
lentingi vaidintojai.

Spektaklių žanro kontrastai, aišku, veikė 
ir žiūrovus ir vertintojus. Visur pirmuoju a- 
kordu paleido dramą, ją sekė farsas. Tai buvo 
sąmoninga vaidybinio Įgudimo demonstracija, 
miniatiūrinis teatro festivalis. Tad įspūdis 
kontrastingas, žanriškai kietas. Vienoj recen
zijoje j farso vaidintojo monologą recenzen
tas įkišo dramos vaidintojo tekstą! Atskirai

LAIMINGAS SKAIČIUS

Los Angeles Dramos Sambūrio moterys ir garsusis Sydney tiltas. — Iš 
kairės: V. Baltušienė, E. Dovydaitienė, V. Jatulienė, D. Mackialienė ir 
G. Raibienė. Pro tiltą matosi Sydnejaus miestas.
Members of the drama group “Sambūris” in front o f Sydney bridge with 
city of Sydney in background.

Poilsis Australijos sostinėj Canberoj: V. Dovydaitis, D. Mackialienė ir 
O. Deveikienė.
Members rest in the Australian Capital city o f Canbera.

buvo pastebėta (Mūsų Pastogė”, Nr. 45), 
kad farsas “Kompiuterinė santuoka” netinka 
žiūrėti jaunimui! Nedirstelėta į “Lietuvių 
Enciklopediją” (t. VI), kur toks farso žanro 
apibūdinimas: tai lengvo, žaismingo turinio 
pjesė, dažnai trivialaus turinio; čia dominuoja 
išviršinis fizins veiksmas, neįtikinamos situa
cijos, atviras klounavimas, slidžios dvipras
mybės.... t

Tokį farsą, atitinkantį jo žanro tikrovei ir 
atvežė losangeliečiai australams prajuokinti. 
Dramos žanrą žiūrovai suvokia geriau: susi
graudinti ir apsiverkti. Nors, tiksliau, tai jau 
melodramos savybės. Bet iš to taško vertino 
’“Palikimą”. Taip, ašarinėmis seikėti, įspūdin
giau.

Mūsų žiūrovai įpratinti masinio renginio 
scenoje matyti chorus arba miklius šokėjus.
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Tokiuose parengimuose negaivinamas gimto
sios kalbos menas. Žiūrovai nepripratę tokio 
masinio Teiginio, vaidinimo, meno ilgėtis ir 
juo džiaugtis. Vaidinimas gi yra ne tiktai sce
nos intrigų painiavų demonstracija. Tai lietu
vių kalbos, tarties, lietuviško dialogo, pokal
bio meno demonstracija. Šią vaidinimo ver
tybę akcentavo Paulius Rūtenis, rašydamas 
Los Angeles dramos sambūrio gastrolių dings
timi (“Mūsų Pastogė”, Nr. 38): ’“atvažiuoja 
ne konkuruoti su vietinėmis teatro grupėmis, 
ne nustebinti žiūrovų savo teatrinėmis išmo
nėmis, bet atvyksta tautiečiams pademonst
ruoti, kad lietuviškas scenos žodis, nors ir 
sunkiose mėgėjiškose sąlygose, yra tebegyvas, 
veržlus, bujojantis.”

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

Los Angeles Dramos Sambūris, aplankęs Karo muziejų; tolumoje Austra
lijos Parlamento rūmai, kuriuos sambūrio dalyviai taip pat turėjo progos 
aplankyti. Iš kairės: M. Prišmantas, O. Deveikienė, D. Mackialienė, E. 
Dovydaitienė,, G. Raibienė, S. Matas, R. Zelenytė, J. Raibys, V. Jatu- 
lienė, R. Vitkienė, V. Dovydaitis, sėdi V. Baltušienė.
Members of the drama group “Sambūris” after visiting the War Museum.
In the background stands the Australian Parliament House.

Dalis Sambūrio aktorių Sydney-King Crosse prie fontano su Sydney 
operos dainininku Paulium Ruteniu (antras iš k.) ir šių gastrolių organi
zatorium inž. V. Juška (vidury).

— Kings-Cross, Sydney downtown, with Paulius Rūtenis (second 
from left), Sydney opera singer and eng. V. Juška (in the middle), the 
organizer of Dramos Sambūris trip to Australia.
Prie Sydney tilto, kuris yra lyg vartai visiems laivams, išplaukiantiems 
i atvira vandenyną. Stovi: P. Rūtenis, V. Jatulienė, D. Mackialienė ir 
E. Dovydaitienė.
Drama, members at the Sydney bridže—gatewz ■ to al1, ships goi ę throu 
out the world—with Paulius Rūtenis.

Garsiuosius Sydney operos rūmus apiankius. Iš kairės: J. Raibys, V. 
Dovydaitis, Paulius Rūtenis, D. Mackialienė, V. Jatulienė, G. Raibienė, 
E. Dovydaitienė, S. Jonynienė, R. Vitkienė ir nugara stovi H. Paškevičius.

Members of “Sambūris” visiting the famous Sydney Opera Touse.
Foto V. Baltušienė

Šių istoriškųjų gastrolių reikšmę preciziš
kai įvertino “Mūsų Pastogės” vedamasis ’“Sve
čius išlydint”. Apžvalgininkas rašė: ’“tai buvo 
nepaprastas, galėtumėms pasakyti, istorinis 
Įvykis. Australijoje turėjome jau daugybę sve
čių, pavienių ir grupinių, bet pirmą kartą su
silaukėme iš kitur teatro.”

Vedamasis pamini, kad šio istorinio įvykio 
iniciatorius buvo australas inž. Vytautas Juš
ka.

jie atvyksta mūsų džiaugsmui”, visą 
mėnesį avansu, prieš gastroles, pranešė skai
tytojams “Mūsų Pastogės” korespondentė 
Alisa Baltrukonienė.

jie mus aplankė ir gausiai apdovanojo. 
Ačiū, pažymi (V. K.), atsisveikidnamas, los- 
angeliečiams teatralams po gastrolių išsklei
dus sparnus skristi namo.

Gastrolės praėjo. Jos pereina į lietuvių iš
eivijos teatro istoriją, bet nepraranda savo en
tuziazmo ir ryžto spindėjimo. Trylika gastro
lių dalyvių — koks gi laimingas išeiviškam 
teatrui skaitmuo.

Palydovas

LIETUVIŲ DIENOS, 1979, GRUODIS 13



AMERIKOS LIETUVIU SPAUDOS 
ŠIMTMETIS

Kun. dr. Juozas Prunslds

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
lame pačiame numeryje K. Badišauskas 

rašė:
Žiūrėkite į žydus, vokiečius ir kitus, kaip 

jie laikosi vienybėje...., o mes tiktai kaipo sar
gai velniškų darbų vienas kitą apšnekame.... 
Laikykimės kupetoje, laikraštis mus apšvies, 
o savo laiku sugrįžę į Lietuvą, turėsime daug 
pasakytie apšviestie ir pamokytie mūsų bro
lius....”

Senandoriškis M. J. A. (Andriukaitis) 
“Gaz. Lietuwiszkoj” (Nr. 9) skundėsi, jog 
“yra tokių jautukų, kurie sako: kam man tie 
laikraščiai? Kad skaitytum laikraštį tu. pai
kas gudrinčiau, tuojau stotum kitokiu, išnyk
tų tie tavo klydnūs sapnai iš galvos ir ta ga- 
zieta išgydytų tavo pusiau įpuvusią išmintį....”

M. Kašūba iš Pittstono skatino (Nr. 14) 
brolius amerikiečius: “Čia Amerikoje įgiję 
laikraštį, neduokime jam prapulti, iš kurių 
pasimokys mūsų vaikai....”

Po trylikos metų, 1891 metais, M. Tvar- 
dauskas vėl bandė atgaivinti “Gazietą Lietu- 
wiszką”. Tam reikalui Brooklyne buvo suda
ręs bendrovę, kurios kasininkas buvo A. Ra- 
zutis. Tuo būdu (1891.X.31) pasirodė “New 
Yorko Gazieta Lietuwiszka”. Buvo pažymėta, 
kad ją leidžia “Taworrczistia akcijonierisz- 
ka”. Laikraštukas buvo keturių puslapių, ku
rių kiekvienas — trijų skilčių. Šiuo kartu laik
raštį teskaitė tie akcininkai, dar keletas 
Brooklyno siuvėjų, ir jis vėl sustojo 1892 m. 
gegužės 7 d. Jo tepasirodė tik 25 numeriai 
(1891 m. — 9 numeriai ir 1892 m. — 16 
numerių).

Vienu uoliausių “Gazietos Lietuwiszkos” 
rėmėjų ir bendradarbių buvo minėtasis vie
nuolis pranciškonas Augustinas Zeytz. Jis jau 
Smalėnuose, Suvalkijoje, buvo padaręs pran
ciškonų amžinus įžadus. Kai rusų valdžia vie
nuolyną panaikino, jis atvyko į JAV, turėda
mas viltį čia atkurti savo bendruomenę. Ke
letą metų dirbo įvairiose dirbtuvėse, laisva
laikiu mokydamasis anglų kalbos ir daug 
skaitydamas. Jis ėmė lietuvius telkti į Šv. 
Jurgio draugiją, ugdydamas lietuviškas nuo
taikas; net “Gazietoj Lietuwiszkoj” rašė: 
“Neleiskime, kad žmonės mūsų būtų lenkų 
persekiojami, gana iki šiolaik kas buvo lietu
viška, tai viskas paniekinta”.
“Unija”

Minėtasai Mykolas Tvarauskas, nors tėviš
kėje gerokai ragavęs lenkiškos dvasios, vis 
dėlto JAV-se pradėjo leisti ne lenkišką, o 
lietuvišką laikraštį. Jau Shamokine jam teko 
iš lenkų patirti nemaža nemalonumų, kurie 
įžeidinėjo lietuvius. Panašių nemalonumų 
teko patirti iš lenkų ir dirbant vario ir skar
dos įmonėje ties Maspethu. Be to, lenkai jau 
pačiame New Yorke turėjo savo laikraštį 
“Kuryer Nowoyorski”. Tos visos aplinkybės 
ir apsprendė, kad Tvarauskas palinko prie 
lietuviško laikraščio.

Tvarausko būta atsidavusio spausdintam 
žodžiui. Jis savo išteklius sukišo į šį užsimoji
mą. Apie jį skaitome ano laiko spaudoje:

“Turėjo vieną kambarį, kuriame tilpo jo 
spaustuvė: maždaug vienas šimtas svarų rai
džių ir kojomis minamas presas. Kampe už
dangos buvo jo lova su pataline, užvalktais 

ir drobulėmis Kažkada mazgotomis...."
Kai į JAV atvyko Jonas Šliupas, iš pradžių 

pabandė darbą ūkyje. Tai jam atrodė per 
sunku; be to, jį traukė spauda, kurią jis bu
vo ypač pamėgęs beredaguodamas “Aušrą”. 
Šliupas gana greitai ėmė santykiauti su Tva- 
rausku, ir čia jiems gimė mintis leisti savait
raštį “Uniją”; ta “unija” turėjo būti su len
kais, manant, kad, daugiau žmonių pritrau
kus, bus lengviau laikraštį išlaikyti. Gal tuo 
nereikia perdaug stebėtis, nes Tvarauskas vie
nu metu apie save buvo prasitaręs: “Esu čys- 
tas lenkas, bet tarp lietuvninkų užaugęs, 12 
mete amžiaus savo išmokau tą kalbą, o pami
lęs jus, procevoju dėl jūs ir procevoti nenu
stosiu.”

Buvo sudaryta speciali sutartis, kuri būtų 
priimtina lietuviams ir lenkams. Tačiau, kai 
jau viskas buvo paruošta, lenkai atsimetė, ta
da Šliupas su Tvarausku ryžosi vienudu tą 
laikraštį leisti. “Unija” pasirodė 1884 metų 
spalio 25 d. New Yorke. Ji buvo 'savaitinė, 
išeidavo šeštadieniais, kainoj o metams $2. Ji 
buvo plakatinio formato, keturių puslapių. 
Šliupas buvo “Unijos” redaktorius ir raidžių 
rinkėjas. Presas buvo sukamas kojomis. Dėl 
to Šliupas vėliau skundėsi:

“Kada kiti žmonės, išdirbę 10 valandų 
gauna pailsėti, tai čia dirbęs 14 ar 16 valan
dų prie raidžių ir mašinos, dar turi mąstyti, 
kokių naujienų patiekus skaitytojams... Be 
to, ir mūsų valgis buvo prastas, o guolis — 
tikrai kiaulių migis....”

Savo rašte “Aš ir Lietuva” dr. Šliupas apie 
darbo sąlygas leidžiant “Uniją” rašė:

“Kadangi Tvarauskas buvo biednas, kad 
vargei turėjo kokią dieną pavalgyti, aš nega
lėjau tuomet nei mįslyti apie algą. Gana buvo 
to, kad drauge su juomi vargau vargus, ko
kius retai kas norėtų pakelti. Išėjus keliems 
numeriams, “Unijos skaitytojai atsiuntė pi
nigų ir dabar buvo nupirktos litaros, reikalin
gos gazietos atspausdinimui, o pirma taip pat 
tu mažai buvo, kad neturint pinigų nei cento 
dėl prisipirkimo, reikėjo gazietą marginti vo
kiškomis ir kitomis literomis. Tuomi tarpu 
brolei pradėjo skunsties ant šnektos — saky
dami būk ji žemaitiška esant....”

Šiuose paskutiniuose žodžiuose slypi ir 
dviejų “Unijos” redaktorių ir leidėjų nesuta
rimo pradžia: tuos nusiskundimus išgirdęs, 
Tvarauskas ėmė spausti Šliupą, kad kalba 
būtų suprantamesnė; net imdavosi pats jo raš
tus taisyti. Kalbos srityje mažiau nusimany
damas už Šliupą, jį tik erzino.

Ant. Milukas galutinį jųdviejų lūžį taip 
apibūdina:

“Iškilę tarp jųdviejų nesutarimai, viešumon 
iškelti, pagimdo asmeniniais reikalais pagrįs
tas polemikas, vėliau net perdaug įsivyravu
sias mūsų laikraštijoje. Savo įtakai padidinti, 
J. Šliupas įsirašo į “New Yorko šv. Traicės 
prapijos draugiją” ir, patapęs jos sekretorium, 
mėgina saviškai tvarkyti vietos lietuvių kata
likų dvasios reikalus, reikalaudamas, būtent, 
kad lietuviai kunigai iš kitų vyskupijų atvyk
dami klausytų išpažinties, atsiklaustų jo, o 
ne vyskupijos vyriausybės leidimo. Tai buvęs 
pirmas pasikėsinimas Amerikos lietuvių tarpe 
įskiepyti “neprigulmingos nuo Rymo, tautinės 
katalikybės” sėklą. Šitam J. Šliupo sumany
mui pasipriešino kun. Končius, atvykęs 1885 
m. iš Baltimorės klausyti velykinės išpažin
ties ir prašęs (per vietos lenkų kleboną) New 
Yorko arkivyskupo leidimo, aprūpinti lietuvių 
dvasios reikalus. Šliupas už tai smarkiai išba-

WIENIBE 
LIETUWNIKU.
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rė kun. Končių per “Unijos” skiltis ir per 
tai turėjo pasitraukti iš “Unijos” redaktoriaus 
vietos. Tai buvusi pradžia karčių karčiausių 
polemikų (“Spaudos laisvės ir Amerikos lietu
vių organizuotės sukaktuvės”, psl. 609).

Tas suskilimas pakirto jau ir taip silpnas 
“Unijos” jėgas. ’’Unija”, teišsilaikiusi pusę 
metų, žuvo' 1885 m. balandžio 25 d. Pabai
goje ji turėjusi arti 300 prenumeratorių. Vis 
dėlto tai buvo skaudus smūgis, ir vėliau iš 
Springfieldo, Ohio, A. Jurgelaitis spaudoje 
dūsavo, kad “Unija” nuskendo į dugną...
“Lietuwiszkasis Balsas”

Turėjęs pasitraukti nuo “Unijos” J. Šliupas 
galėjo pasakyti: ’’Nors ’’Unija” mane apnuo
gino, nes visus pinigus, kokius buvau turėjęs, 
į ją sukišau, tačiau pamokimas zeceriauti pa
lengvino man įsteigti “Lietuviszkąjį Balsą”.

Šliupas suprato, kiek daug lėšų reikia laik
raščiui. Pats jis tuo laiku nebuvo dar gydyto
jas, taigi, atsiduodamas spaudai, savų pajamų 
neturėjo. Jo žmona, kuri spaudoje žinoma 
Aglės slapyvardžiu, dirbo siuvykloje. Iš jos 
buvo pragyvenama, o atliekami centai ėjo 
spaudai. Šliupas suprato, kad tai tik trupinė
liai, ir, ieškodamas platesnės ir pastovesnės 
paramos, suorganizavo Lietuvos Mylėtojų 
Draugiją, kurios vardu 1885 metų liepos m. 
2 dieną ir pradėjo eiti “Lietuviszkasis Bal
sas”, pasirodydamas ketvirtadieniais. Iš pra
džių jis turėjęs apie 500 prenumeratorių, o 
juo toliau, tuo labiau prenumeratorių skai
čius mažėjo. Šliupo padėtis buvo sunki. Tai 
gali pavaizduoti viena smulkmena: dar vyk
damas iš Prūsų, jis buvo gavęs iš “Aušros” 
apie porą šimtų markių kelionei ir apsiren
gimui. Nei dirbdamas pas Amerikos ūkinin
kus, nei ’’Unijoje” nebegalėjo jau įsitaisyti 
naujos drabužių eilutės. Bet toliau leiskime 
pasakoti A. Milukui:

“Kad labiau pasaugojus drabužį, jis dirb
davęs savo, spaustuvėje vien su apatinėmis 
kelnėmis ir taip išeidavęs kaip kada į savo 
kiemelį. Tuomi pasinaudojęs tūlas jo priešas 
ir užvedęs policininką, kuris araštavęs Šliupą 
už nepadorų pasielgimą — disorderly con
duct”.

Šliupas “Lietuviškojo Balso” skiltyse ragi
no lietuvius išeivius “savaimingai plėtotis kul
tūroje ir politikoje”, ragino stoti į tautos dar
bą, “imtis griežtai energingai, radikališkai 
dirbti tą darbą visuomenės politikos dirvoje”.

(Bus daugiau)
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Albinas Markevičius celebrates his 50th anniversary. Photo by V. Plukas

ALBINO MARKEVIČIAUS 
SUKAKTIS

Šeši tūkstančiai septyni šimtai 
mylių skiria Sutkių kaimą, Lietu
voje, nuo Santa Monikos, Kalifor
nijoje. Penkios dešimtys metų pra
bėgo vieno žmogaus gyvenimo ke
lyje nuoi vaikystės Šešupės kran
tuose iki dabarties Ramiojo Vande
nyno pakrantėje.

Dešimties metų Albinui Markevi
čiui II-sis pasaulinis karas tebuvo 
blogas suaugusių žaidimas. Vėliau 
— deganti tėvų sodyba, bombų 
sprogimai, šaudymas, bėgimas su 
šeima pėsčiomis į vakarus. Nepa
siekus vakarinių zonų Vokietijoje, 
pasiveja Sovietai ir užkerta kelią. 
Fantastiškas pasprukimas į Vakarų 
Berlyną. Uždarame vagone į anglų 
zoną.... Paskui — Kanada, Aukso
kasyklos. Virtuvė. Sunkios alaus 
bačkos bravore, Montrealyje, ir bi
čiulis Skučas, parodęs kelią į ne
kilnojamo turto prekybos ateitį. Ka
lifornijos atradimas ir Santa Moni
kos pamilimas. Sunki pradžia. Bet 
užsispyrimas, veržlumas, ilgavalan- 
dinis darbas, kantrybės ir toleranci

jos būtinybė viską nugali. Vakari
niai kursai apvainikuojami Santa 
Monikos kolegijos bakalaureatu ne
kilnojamo turto srityje. Virš visko 
— sąžiningumas ir gili atsakomybės 
santykiuose su žmonėmis ir jiems 
ir jų sunkiai uždirbtiems ištekliams.

Albinas veiklus ir lietuviškoje 
visuomenėje. Aktyvus Santa Moni
kos Amerikos Lietuvių Klube. AL- 
Toje. Jis stipriai remia morališkai 
ir finansiškai visokį lietuvišką pasi
reiškimą, jaunimo, ypač sportinin
kų, inspiratorius ir taurių pirkėjas. 
Šoferis paliegusiems tautiečiams, 
vertėjas, tarpininkas, patarėjas ne
pakankamai mokantiems svetimos 
kalbos be diskriminacijos, su didele 
tolerancija, nežiūrint, kokios profe
sijos būtų klijentas.

Jo trijose įstaigose (nekilnojamo 
turto ir draudimo) dirbo ir dirba 
ne vienas lietuvis, lietuvė. Jiems vi
sada pas jį pirmumas. Ne vienas 
svečias iš JAV, Kanados ar Lietu
vos pavaišintas, apvežiotas, supažin- 
dytas su Los Angele ir apylinkėmis.

A. Markevičius veiklus ne vien 
lietuviškoje, bet ir JAV politinėje, 

ypač respublikonų arenoje. Gerbia
mas, klausomas ir respektuojamas 
profesinėje ir visuomeninėje lietu
vių bei amerikiečių veikloje.

Daugeliui ne per anksti šiandieną 
dėkoti jam už pirkinį ar gautą pa
tarimą. Jo požvilgis į ekonominę 
ateitį ir nekilnojamo turto vertės 
supratimas bei įvertinimas ne vie
nam užtikrino sunkiai uždirbto do
lerio apdraudą nuo nuvertinimo ir 
dažnai mažiau rūpesčių žadančią 
senatvę.

Neužmirštini ir jo paties asmeniš
ki ekonominiai vaisiai ir gerbūvio 

Momentas iš Dailiųjų Menų klubo susirinkimo 1979 m. lapkričio 3 d.— 
Alė Rūta, E. Budriūnienė, Bern. Brazdžionis, arch. J. Mulokas, nugara 
Į mus — J. Mitkus ir D. Mitkienė.

Susirinkime naujais nariais priimti arch. J. ir Rimas Mulokai ir dail. 
Ilona Brazdžionienė. Nuotrauka Daliaus Brazdžionio.

The Los Angeles Fine Arts Club meeting on November 3, 1979, attended 
by Ale Rūta. E. Budriunas, B. Brazdžionis, J. Mulokas installed new 
members J. and R. Mulokas and Ilona Brazdzionis.

Prieš 50 metų, 1929 metų vasarą, trys lietuviai — žinomas žurnalistas ir 
keliautojas Matas Šalčius su broliais Kasakaičiais visą mėnesį keliavo po 
Portugaliją ir Ispaniją. Nuotraukoje — Patio de los Leones (Liūtų kiemas) 
Alhambroje, senoje maurų Granados karalių (Ispanijos) tvirtovėje, sta
tytoje 13-14 šimtmetyje. Alhambra laikoma klasikiniu maurų architektū
ros paminklu.

Prieš fontaną stovi (iš kairės): Kazys Kasakaitis (miręs) Jurgis Kasa- 
kaitis ir Matas Šalčius (miręs).

Kazys Kasakaitis [new dead], Jurgis Kasakaitis, and renewed journalist 
and traveler Matas Saldus [new dead], stand in front of a Spanish fort
ress in the summer of 1929.

užtikrinimas savo šeimai: Vitai Mi- 
laknytei — žmonai su dviem atža
lom — Zina ir Mariumi. Pažymėti
nas jo dėmesys savo šeimai — tė
vams (motina jau mirusi), dviems 
brokams ir trims seserims, kurie 
irgi įsikūrė Kalifonijoje.

Virš visko — gilus ir sąmonin
gas rūpinimasis Lietuva ir lietuviais.

Manau, daug Albiną pažįstančių, 
nuo Montrealio iki Santa Monikos, 
prisidės prie linkėjimų jam ir jo 
šeimai sėkmės, ištvermės ir pras
mingų bei laimingų dienų. (VRP)
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RECENZIJOS

LIETUVOS ISTORIJA PAVEIKSLUOSE

Lietuvos istorijos vaizdai. Surinko Vladas 
Vijeikis. Išleido Tėviškėlė, 4346 S. Western 
Ave., Chicago, IL 60609. 1979. 448 pusla
piai, didelio formato, Įrišta kietais viršeliais. 
Kaina $15.

Šio naujo leidinio autorius Vladas Vijeikis 
yra daugelio talentų žmogus. Jis yra nuošir
dus dailininkas, su jaunimu mėgstąs dirbti 
visuomenininkas (buv. vyriausias skautinin
kas), periodinėje spaudoje dalyvaująs laikraš
tininkas, knygų autorius, sumanus spaustuvi
ninkas, rūpestingas nuotraukų ir kitų istori
nių vertybių rinkėjas. Dabar jis pasirodė su 
šiuo nauju, monumentaliu veikalu, į kurį įsi
jungia, visi jo talentai: kai kurias iliustracijas 
pats piešė, panaudojo Lietuvių Enciklopediją, 
dr. V. Daugirdaitės-Sruogienės ir d. A. Ša
pokos Lietuvos istorijos knygas, jis pats pa
ruošė prie gausių paveikslų aiškinamuosius 
tekstus, į puspenkto šimto puslapių įrikiavo 
beveik per trejetą d ešimtmečių surinktus 
1750 m. istorinius paveikslus; pagaliau pats 
tą knygą išspausdino ir išleido.

Leidinys apima du jo labiausiai pamėgtus 
dalykus: tėvynę Lietuvą ir per daugelį šimt
mečių nusitęsusią istorinę trukmę. Istorija jo 
mėgiama sritis. Jau anksčiau dail. VI. Vijei
kis buvo išleidęs ypatingai gausiai liustruotą 
leidini: “Lietuva, mano tėvų žemė”. Tas lei
dinys susilaukė tremtyje retai sutinkamą pa
lankumą — išėjo net trys laidos. Jeigu 
ten buvo daugiau dabarties Lietuvos vaizdai, 
tai čia yra istorinis Lietuvos albumas. Jį ma
lonu pažiūrėt kiekvienam vyresnio amžiaus 
žmogui, bet ypač jis daug ir vaizdžiai pasako 
apie Lietuvos praeitį mūsų jaunimui, kuriuo 
VI. Vijeikis nuolat sielojasi.

Šis leidinys tai ilgų darbo metų vaisius. 
Galima sakyti, kad prie jo, atitrukdamas nuo 
savo tiesioginių pareigų, VI. Vijeikis dirbo du 
dešimtmečiu, vis rinkdamas medžiagą, vis 
neskubėdamas spausdinti, nes vis dar atsiras
davo naujų paveikslų. Renkant nuotraukas, 
jam dar padėjo J. Damauskas, V. Sruogienė, 
Br. Kviklys, L. Kairys ir kiti.

Lietuvos istorija vaizduose čia pradedama 
nuo pat ledynų, akmens amžiaus, perteikiant 
daugybės iškasenų nuotraukas. Pereinama 
prie geležies amžiaus, senovės laikų. Atski- 
rimes šimtmečiams skiriami atskiri puslapiai, 
taip iki XI-XII šimtmečio, kada ima prasi
dėti istoriniai laikmečiai ir atsiranda gausiau 
istorinės medžiagos. Iškasenomis, tapytais 
paveikslais, braižiniais ir žemėlapiais atžymi
ma kunigaikščių Lietuva, jungtinė Lietuvos- 
Lenkijos valstybė, nepriklausomybės metas, 
okupacijos ir išeivija.

Kurio paveikslo dailininkas nesurado, pats 
nutapė, kad tik leidinys būtų pilnesnis. Lei
diny nustabus iliustracijų įvairumas: braiži
niai, foto nuotraukos, meno kūrinių repro
dukcijos, žemėlapiai, lentelės, monetų pavaiz
davimas, svarbių dokumentų fotostatinės ko
pijos, faksimilės, istorinių statulų, rūmų vaiz
dai, kautynių scheminės apybraižos, vėliavų 
siluetai, miestų herbai, knygų viršelių, tituli
nių puslapių nuotraukos, piliakalnių išvaiz

dos, pilių paveikslai, herbų ornamentika, šar
vų, salių, rūmų paveikslai. Tokios vaizdžios 
Lietuvos istorijos neturėjome ir vargu ar ka
da kitos panašios greitai besusilauksime.

Veikalas tuo reikšmingesnis, kad beveik 
kiekviename puslapyje, šalia Lietuvos istori
jos tėkmę vaizduojančių paveikslų, yra ir vaiz
dų, kalbančių, kas tuo metu dėjosi pasaulio 
istorijoje. Apskritai, šioje knygoje daugiau 
paveikslų, kaip teksto, kas ją daro ypatingai 
vaizdžią, kiekvieno amžiaus ir išsilavinimo 
lietuviui patrauklą ir įdomią, ypač labai daug 
padėsiančią Lietuvos istorijos besimokančiam 
mūsų atžalynui. Kas svarbiausia, kad knyga 
yra ir gera pagalbinė vaizdumo priemonė mo
kyklose, ir dailus albumas šeimos salone, ir 
svari dovana visokiausiomis pogomis.

Žinoma, tokiame dideliame darbe pasitaikė 
ir kai kurių, antraeilių, netiklumų, kurie nau
joje laidoje galės būt išlyginti. Pvz., išspaus
dinta Veršvuose — turi būti Veršvuose (23 
psl.), Pabalti (28 psl) — t. b. Pabaltijį, Liš- 
kava (55 psl. ) — t. b. Liškiava, gen. Sam- 
sononas (442 ps.) — t. b. Samsonovas ir k. 
Bet tai vis antraeiliai dalykai, visur pasitai
kančios spaudos klaidos. Apskritai, veikalas 
rūpestingai ir švariai atspaustas, net ir kieto 
viršelio antras ir sekantys puslapiai bei atitin
kami puslapiai knygos gale išgražinti Vytauto 
Didžiojo, Vyčio, monetų, herbų siluetais, kas 
knygai priduoda liuksusinių laidų puošnumą. 
Reikia labai džiaugtis šiuo stambiu įnašu į 
išeivijos knygų lentynas. Džiugu, kad autorius 
daugiausia kreipė dėmesio į mūsų Lietuvos 
kultūrinį vystymąsi, valstybinį augimą ir pra
eitį, ažiaum domėtamasis karų istorija, įvai
rių grupių pasireiškimu, bet skyrė reikiamą 
dėmesį į baisiuosius trėmimus, nepamiršda
mas nė išeivijos kultūrinių apraiškų. Tai 
stambi dovana mūsų tautai.

Juozas Prunskis

DOVYDĖNO “VASAROS VIDUDIENY”

Viena iš įdomesnių šių metų prozos knygų 
yra Liudo Dovydėno dvylikos novelių rinki
nys “Vasaros vidudienis”. Knygos viršely — 
patraukli fotografo Jono Dovydėno nuotrau
ka, vaizduojanti miesto ar miestelio pakraštį 
su .galbūt, žydinžia pieva ir vešliais krūmais 
prieky. Išleista Algimanto Mackaus knygų 

leidimo fondo Chicagoje, kaina $8.

Ši kietais viršeliais knyga maloni paimti į 
rankas ir įdomi skaityti. Temų įvairumas 
novelėse patenkins kiekvieno skaitytojo smal
sumą, nes kiekvienas čia ras ką nors ir jam 
suprantamo bei patinkamo. L. Dovydėno sti
lius nėra toks paprastas, kaip kitų pasakoto
jų, nėra lengvas “kaip upelio tekėjimas”; jo 
vaizdai kondensuoti, bet labai taiklūs, minti
jimas — ir apie paprastus gyvenimo reiški- 
nus — intelektualus, nepasakant apie nieką 
nei perdaug, nei permažai.

L. Dovydėno dialogai taip pat kondensuoti, 
trumpi, gyvenimiški, taiklūs; ypač natūralūs 
kaimo žmonių dialogai (novelėse “Vasaros 
vidudienis”, “Karalius ir vieversys” ir kt.).

L. Dovydėnas turi daug ką pasakyti, užtat 
užgriebia plačias temas ir sudėtingus žmonių 
charakterius, taupiais ir vaizdingais savo sa
kiniais ir neperilgais pasakojimais juos iškel
damas į šviesą ir perleisdamas mums, skai
tytojams. Ar jis pasakos apie narsų kaip ad
mirolas gaidį ir žmonių godumą (“Admirolas 
gieda”), ar apie nelaimingai nutekėjusią duk
terį (“Žalmargė grįžta”), ar apie seną tėvą su 
telefonu, aukų rinkėjas, ar apie sovietines pa
rodijas — visus autorius priartins mums pa
ties gyvenimo iškarpą, pristatys gyvus žmo
nes, kurie elgiasi ir kalba ne surežisuotai, o, 
rodos, gyvai, suprantamai, kad mes ir tuo 
vaizdu ir autoriaus istorijų “gyventojais” pa
tikėsime.

Tačiau, bent man, labiausiai įsimena tos 
temos ir tie autoriaus pasakojimai, kurie, at
rodo, rašytojo vaikystėje ir jaunystėje paties 
išgyventi, ar bent labai iš arti kitų išgyvenimai 
matyti ir niekados nepamiršti. Taip novelės 
“Vasaros vidudienis” ir “Karalius ir viever
sys” yra pačios patraukliausios. Senelio ir 
mažo berniuko vaizdas prie skruzdėlyno — 
kaip gyvas! Arba kaip gali užmiršti Poviliuko 
“gilius išgyvenimus”, laukiant vyskupo? Kiek 
suvaržytas vaikas ankštuose drabužiuose ir iš 
sesers skolintuose burlečiuose, taip jis laisvas 
mintyse: ir susižavėjime, ir svajonėse, ir bai
mėj, ir neapibrėžtuose erotiniuose išgyveni
muose: kurią pasirinkt — Vincutę ar Verutę? 
Toks platus ir gausus vaiko vidaus pasaulis, 
nors autoriaus nusakomas paprastais žodžiais 
ir paprastais, trumpais vaizdeliais; kokios di
delės jo svajonės, kad net reikia jam mintimis 
“pasikelti ant debesėlio”, virš realybės, ir te
nai, niekieno nebetrukdomam, savo kančias 
vaikiškai iškentėti ir svajas išsvajoti.... Arba 
neilgoje novelėje “Karalius ir vieversys” — 
kaip taikliai pagauta vaiko ilgesys ir senio 
negalia.

Kad ir iš pačio gyvenimo realybės L. Do
vydėno pasakojimai, bet yra juose ir tam tik
ro lyrizmo. Tai pačių vaizduojamų veikėjų 
sielos kartais suskamba tuo lyrizmu, kuris ir 
iš taupių autoriaus žodžių prasiveržia. No
velėje “Mano velnias” — irgi apsčiai lyriško 
jausmo kaimo berno, kad ir valiūkiško, išgy
venimuose.

“Vasaros vidudienis” — taupiai parašyta 
knyga, tik 242 psl., bet ją skaitydamas giliai 
įbrisi į spalvingą L. Dovydėno kūrybinį pa
saulį ir — nesigailėsi.

Alė Rūta
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ENGLISH SECTION

THE SUPREME COMMITTEE FOR THE 
LIBERATION OF LITHUANIA FIGHTS ON

This issue of Lithuanian Days recog
nizes the inexorable efforts of a network 
of Lithuanians to channel the political 
activities of groups around the world bent 
on regaining Lithuania’s freedom toward 
viable and maximizing events and media. 
Formed in Lithuania in 1943, the Supreme 
Committee for the Liberation of Lithua
nia held its 36th Convention in Baltimore, 
Maryland, last December 9 and 10. The 
delegates, headed by Dr. Kazys Bobelis, 
adopted a series of resolutions, the most 
important of which concerned the 1980 
Madrid Conference, human rights and 
state rights for Lithuania, and the finan
cial support for our Charge d’Affaires in 
Washington, D.C., from the U.S. State 
Department. Focus and purpose of the 
organization fashioned by underground 
political parties and resistance movements, 
it has remained true and unequivocal to 
the original policy. The Declaration of 
February 16, 1944 to the people of Lith
uania stated in its Preamble:

“The Lithuanian nation, endeavoring to 
liberate Lithuania from foreign occupation 
and to restore the functioning of Lithu
ania as a sovereign state, temporarily im
peded by foreign forces, stands in need 
of a united political leadership. With this 
aim in view, Lithuanian political groups, 
as the exponents of the nation’s political 
thought and instrument of its application, 
have agreed to unite all forces for com
mon action and have created the Supreme 
Committee for the Liberation of Lithua
nia . .

The continuation of political activism 
all over the world is reflective of the in- 
suppressable hope that Lithuania’s sov
ereignty will some day be restored.

Lithuania has been subjugated to for
eign rule for most of its last 185 years 
of existence. During the first 120 years 
under Russia, rebellions erupted but were 
ruthlessly quashed. Independence was fin
ally won on February 16, 1918, but 
usurped in August 1940 by the Soviets. 
Resistance movements mushroomed and 
independence was within sight once again 
when the Germans attacked the weak and 
vulnerable country. The Germans formal
ly occupied Lithuania in August 1941 and 
proceeded with their brutal “purifica
tion.” The Jewish population was herded 
into ghettoes and was almost extermin
ated, and thousands of educators and ac
tivists were sent to concentration camps 
where 6000 perished. Nevertheless, the 
underground press, first started in 1883 
with Aušra (The Dawn), flourished and 
the first Supreme Committee for the Lib
eration of Lithuania was formed by ten 
political groups active in the underground 
on. November 25, 1943.

The Armed Resistance

After the Soviet re-invasion in 1944- 
45, a well organized and very effective 
armed resistance throughout the coun
try lasted until 1953. At least 30,000 free
dom fighters perished in battles, inflicting 
heavy casualties on the Soviet armed and 

police forces. The armed resistance was 
finally broken by the most brutally exe
cuted forced collectivization of farms ac
companied by mass deportations of farm
ers. Many freedom fighters were lured 
by a proclaimed amnesty to surrender, 
yet they were either executed without 
trials or exiled to Arctic camps. Execu
tions of the former freedom fighters con
tinue sporadically. For instance, Jonas M. 
Plunge was executed for “war crimes” in 
1979.

Lithuania had lost more than half a 
million of its population since the Soviet 
invasion — in a country of a little over 
3,000,000 population. Moscow imperial
ists wanted to have Lithuania without a 
Lithuanian ethnic population.

Fight for Human Rights

The resistance against oppression and 
Russification continues presently in forms 
of passive resistance and the fight for hu
man rights. The Lithuanian resistance is 
attested by the large number of Lithuan
ians in the Soviet concentration camps, 
prisons and psychiatric hospitals for their 
activities on behalf of religious and na
tional freedom. The best known human 
rights activists are: Nijole Sadunaite, sen
tenced for her religious activity; Petrai 
Paulaitis, Ph.D., a former freedom fighter, 
who had already served a 25 year sen
tence and was again, in 1978, sentenced 
to 15 years of prison and exile; Viktoras 
Petkus, member of the Lithuanian Hel
sinki Accords Monitor Group, sentenced 
in 1978 for 15 years. And hundreds of 
others known and unknown. Activities of 
the Lithuanian Helsinki Accords Moni
toring Group, established on Nov. 25, 
1976, and recently formed Committee for 
the Defense of the Rights of the Believers 
(Revs. Alfonsas Svarinskas, S. Tamkevi- 
cius and others) exemplify the resistance 
against the Soviet oppression.

“Kalvelis,” Baltimore’s jolk dance group, led by A. Vitkauskas.
Foto L. Tamošaitis

Baltimore's tautinių šokių ansamblis “Kalvelis’’, vadovaujamas A. 
Vitkausko.
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Colonization and Russification
The colonization of Lithuania by Rus

sians is disguised by expansion of the 
heavy industry, requiring labor manpow
er imported from Russian. Agricultural 
products of Lithuania are exported to the 
“great homeland,” leaving only bare min
imum to laborious producers in Lithu
ania.

Extensive Russification is implemented 
by privileged place accorded to the Rus
sian language in schools, starting with kin
dergarten. The Russification is intensified 
after the Tashkent conference of the lead
ing educational and party officials in 1978. 
The goal is to submerge all the ethnic 
groups of the large colonial empire into 
the Russian melting pot.
Forms of Recent Discontent

Recent defectors from Soviet-occupied 
Lithuania give witness to wide-spread dis
content in the country. Among the defect
ors and expellees we see a variety of in
dividuals from all walks of life: musicians 
Aloyzas Jurgutis and Rimgaudas E. Ka
siulis, theatrical producer Jonas Jurašas, 
artist Vladas Žilius, poet and critic Tomas 
Venclova, sportsman canoeist Vladas Ce- 
siunas (who was recently kidnapped from 
West Germany by Soviet Agents) (see 
LD issue of November, 1977), and many 
others. The widely publicized leap by 
seaman Simas Kudirka on Nov. 23, 1972, 
at Martha’s Vineyard, his extradition and 
the mock trial by a Soviet court, as well 
as his liberation due to the insistence of 
the U.S. Government, brought forth a 
wave of intense Lithuanian patriotism at 
home and abroad.

The self-immolation of the student Ro
mas Kalanta on May 14, 1972, in protest 
against the foreign occupation of Lithu
ania, triggered mass demonstrations and 
riots in the city of Kaunas on May 18-20, 
when thousands of Lithuanians swarmed 
into the streets shouting: “Freedom for 
Lithuania!” The Russians had to use mil
itary paratroops to quell these riots. Sev
eral other self-immolations followed. The 
latest claimed the life of Antanas Kalin
auskas, a conscript in the Soviet army, in 
1978, who could could not bear service 
to the Russians any longer.

Youth riots occur quite often. On Octo
ber 10, 1977, a riot followed a soccer game 
between Lithuanian and Russian teams in 
Vilnius. It lasted two days and was sup
pressed only by use of Russian military 
forces. Many young people were badly 
injured. Riot police used five kilogram 
(over 11 pounds) heavy clubs, and had 
orders to maim demonstrators permanent
ly, by crushing their shoulder blades and 
kneecaps. These riots indicate outbursts 
of hate by the new Lithuanian generation 
against the Soviet subjugation.
Underground Press

Underground periodicals continue pro
liferating in Lithuania despite extensive 
KGB (Secret Police) efforts to suppress 
them. Lithuania at present has the most 
active “samizdat” (self-publishing) press 
in Eastern Europe and the Soviet Union. 
(For more on “samizdat” see L Dissue of 
April.)
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Baltimore members of the “Lithuanian Amer
ican Legion” carry in the flag at the conference 
banquet.

Baltimorės lietuvių “American Legion” nariai 
įneša vėliavą Į seimo banketą.

Foto L. Tamosaitsi
Baltic Appeal of 1979

On August 23, 1979, a bold act was per
formed by 45 citizens of the Baltic repub
lics in Moscow (among them 37 Lithuan
ians). They signed an appeal to the Gov
ernments of the Soviet Union, East and 
West Germanies, the signatories of the 
Atlantic Charta, and Secretary General 
of the United Nations. They stated in 
their appeal that the Baltic States were 
taken over in consequence of the secret 
protocol signed by then Soviet foreign 
minister Vyacheslav Molotov and Hitler’s 
foreign minister Joachim von Ribbentrop 
on August 23, 1939. They requested the 
annulment of this illegal document of 
shame and the restoration of sovereignty 
of their countries and freedom from So
viet occupation. Repressions against the 
signers of the appeal already started and 
a number of them were arrested. News 
reached about the arrests of Antanas Ter
leckas and Tatjana Velikanova. We shall 
not forget these courageous people!
Unceasing Struggle for Victory

The Supreme Committee closely co
operates with the Diplomatic Service of 
Lithuania, the Lithuanian World Com
munity, the Lithuanian American Coun
cil, the Canadian Lithuanian Commun
ity, and other Lithuanian organizations. 
There is also a close collaboration with 
the Latvians and Estonians in a Joint 
Baltic American Committee and Baltic 
World Conference in a Joint Baltic Amer
ican Committee and Baltic World Con
ference. The Supreme Committee spon
sors and coordinates the activities of 
ELTA information service. ELTA col
lects and disseminates in several lan
guages information about the current ac
tivities in Lithuania, political activities in 
the Free World and reports on the work 
of the Supreme Committee. The Com
mittee will continue to lead the struggle 
for the restoration of Lithuania’s indepen
dence until this goal is achieved.

SENATE ADOPTS
BALTIC RESOLUTION

On December 20, 1979, the Senate 
unanimously passed the Baltic resolution, 
completing its acceptance by the full 
Congress. The resolution will now offi
cially be brought to the attention of the 
Executive Branch, as it requests specific 
actions of the President and the Depart
ment of State. The two main points of the 
resolution are: (1) that the U.S. delega
tion to the 1980 Madrid CSCE meeting 
seek full implementation of the Helsinki 
Final Act principle on the self-determin
ation of peoples, and (2) to put the 
USSR on notice as to its new law of ci
tizenship.

This resolution becomes the third Bal
tic States’ resolution which has been 
passed by the full United States Con
gress. The first successful resolution was 
passed in 1965-66 and primarily urged 
the President to direct world opinion to 
the denial of self-determination for the 
Baltic States. The Resolution was success
ful in large part because of the efforts of 
Balts in California at that time.

The second Baltic resolution was adopt
ed in 1975-76 in the aftermath of the 
1975 Helsinki Conference and the sign
ing of the Final Act when doubts were 
expressed as to the impact of this East- 
West “treaty” on the U.S. policy of not 
recognizing the illegal Soviet annexation 
of the Baltic States. This resolution re
affirmed the U.S. Baltic policy and was 
a timely rebuttal to those who interpreted 
the Final Act as an abrogation by the 
U.S. of its Baltic policy.

House Concurrent Resolution 200 has 
gone further than these previous resolu
tions in calling for more numerous and 
concrete actions by the U.S. Govern
ment. It forcefully addresses the issue of 
self-determination and asks for its im- 

(Continued on Page 19)
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The Disc of Phaistos;
A Clue to Lithuanian History?

By MARGIS MATULIONIS
The noble, magnificent culture of the 

Ancient Greeks is known throughout the 
world. Their architecture and literature 
provide insights into a limitlessly fas
cinating civilization and continuing arch
eological investigations of its permuta
tions strain our accepted historical theo
ries for adequate explanation.

In 1908, Dr. J. Permier, an Italian 
archeologist, discovered a 16 cm. clay disc 
amid the ruins of the Palace of Phaistos on 
the island of Crete. The destruction of 
the palace dates from 1700 B.C., but the 
clay disc itself remains of uncertain orig
in. It is covered on both sides with sym
bols arranged in a spiral pattern from the 
edge to the center.

(Continued from Page 18) 
piementation at the Madrid Conference; 
it could set the stage for raising this same 
issue at future multilateral and interna
tional forums.

Congressional action on this resolution 
shows that the efforts of all those Balts 
around the United States who wrote to 
their members of Congress were success
ful. It is known that many members of 
Congress received a great number of let
ters and thus were convinced that the re
solution had to be supported.

SUPREME COMMITTEE FOR THE 
LIBERATION OF LITHUANIA

“Honorable Jimmy Carter
President of the United States
White House
Washington, D.C.
Dear Mr. President,

Once again the Soviet Union has shown 
its true intentions in the recent occupa
tion of Afghanistan. Since the illegal oc
cupation and annexation of Lithuania, 
Latvia and Estonia in 1940, the Soviets 
have continued their expansionistic goals, 
while diplomatically denying any wrong 
doings . . .

We da applaud and support your call 
for economic and technological embargoes 
against the Soviet Union. However, we 
do believe it is also of importance to pro
ceed with a moral boycott ... We ask 
you, Mr. President, to discourage the par
ticipation of the United States team in 
Moscow and occupied Tallinn Olympic 
Games.

Mr. President, I would also like to in
form you, that the Supreme Committee 
for the Liberation of Lithuania issued an 
appeal to all free Lithuanians to boycott 
USSR travel, until the Soviets shall live 
up to their international obligations.

Sincerely,
Dr. C. Kazys Bobelis
President.”

LITHUANIAN DAYS, JANUARY, 1980

It was thought at first that the disc 
could be quickly deciphered relying on 
the accumulated repository of informa
tion about ancient languages. However, 
the Disc of Phaistos proved impenetrable 
to any reading based on then current pa
leography.

For some time, it was presumed that 
the Disc had been brought to Crete from 
somewhere else, perhaps China, but this 
theory was discarded upon a closer com
parison with the existing writings of these 
regions, the current theory is that the 
Disc was produced locally by the in
habitants of the island of Crete.

The civilization of Ancient Crete was 
dissimilar in many ways from that of 
Ancient Greece itself. In a three page 
article on Crete in volume 13 of Lietu
viu Enciklopedija, Boston, 1968, pp. 62- 
65, r. A. Ruksa summarizes the accepted 
views. He states that the Ancient Cretan 
writings, in what is called Linear A have 
remained indecipherable. Though the lan
guage of Linear B is the dialect of Early 
Greece, its structure shows that it was 
not Early Greek, differing substantially 
in its arrangement from the latter. The 
irreconcilability of Linear B with An
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cient Greek shows that it evolved from 
the pre-Greek Linear A. It developed in 
Cnossos and not independently, in Greece 
itself.

In the analysis of the writings discov
ered in the regions of Greece, a whole 
series of ancient languages were employed, 
including those of the Semites, the Per
sians, the Basques, etc. They have been 
compared with the languages of the Hit
tites and the Egyptians. Currently, the 
languages of Ancient Greece are divided 
into three basic groups:

I. Hieroglyphs
II. Linear A

III. Linear B
The symbols on the Disc of Phaistos do 

not fit any of these groups and persistent 
efforts by the most capable paleographers 
have been unable to pierce the mystery ol 
its meaning. The Disc of Phaistos, an en 
igmatic atom of the past, still lies ii. 
Crete, waiting for the scholar who, bj 
splitting its meaning, will reveal the pul
sating nucleus of the civilization of Crete 
and Mycene.

Enter Alexander Grant-Pridotkas . . .
Algirdas Gustaitis of Los Angeles, Cal

ifornia, is one who is now committed to 
prove the Disc’s yet tenuous corres
pondence with the Lithuanian language. 
He describes his adventitious acquaintance 
with the Disc and the scholar who may 
have broken the mystery:



“In the beginning of 1975, I was in
vited to participate in a presentation of 
the mystery of the Disc of Phaistos given 
by Alexander Grant, a Lithuanian schol
ar from Scotland.

Mr. Grant speaks Lithuanian fluently, 
having changed his family name for prac
tical reasons. He knows by heart all the 
symbols on the Disc, and, by giving them 
syllabic equivalents taken from Linear 
B, has come up with a meaning under
standable to speakers of Lithuanian. His 
presentation was attended by approxi
mately 20 people and was in Lithuanian.

“Alexander Grant became interested in 
the Disc in 1950 and it was 23 years la
ter that he found the key to its meaning/ 
interpretation.” Mr. Gustaitis suggests 
contacting Alexander Grant directly at 
the following address if anyone is inter
ested in further researching the matter:

28 North Feus
Upper Largo,
Fife KY8 6ER, Scotland.

The Key to the Enigma

Noting a similarity between the sym
bols on the Disc and those of Linear B, 
Grant proceeded to divide them into five 
groups (See p. 21 and 22):

1. Table A: 25 signs showing close 
agreement in values with the cor

responding Linear B signs.
2. Table B: 4 signs having slight pho

netic differences.
3. Table C: 3 signs with radically dif

ferent values.
4. Table D. 4 signs not evaluated by 

Michael Ventris. (Michael Ventris, 
together with John Chadwick, colla
borated in 1952 in the deciphering 
of Linear B. Ventris’ theory, now 
generally accepted, indicates that 
Linear B was an archaic form of the 
Greek language.)

5. Table E: 9 signs whose cursive 
forms have not been identified. 
These were determined primarily by 
textual content and the rebus.

Grant then substituted each symbol on 
the Disc with the syllabic equivalent of 
its Linear B value, starting from the out
er edge of the spiral on side B and work
ing inwards. What results is a document 
remarkable in its similarity to Lithuanian. 
Readers can duplicate the sequence of 
operations that Grant performed to 
check the validity of the theory for them
selves by following the above procedure.

Mr. Gustaitis says of his experience in 
the project: “I spent a long time thinking 
about this discovery. I read many books 
on the subject and corresponded with 
professor Stylianos Alexiou, the director 
of the Archeological Museum of Herac- 
lion, where the Disc is exhibited. Unfor

tunately, I did not receive the needed 
materials and, in May of 1977, I flew 
to Crete and visited the museum. I pho
tographed the Disc and did some research 
and though professor Alexiou was not 
available at the time, I availed myself of 
all the existing documentation. It should 
be noted that the Museum has not offi
cially recognized Alexander Grant’s theo
ry.”

Mr. Gustaitis, having returned to Los 
Angeles, has continued the investigations 
and come to the conclusion that Grant’s 
interpretation is valid. He says: “I be
lieve that Grant is correct when he states 
that scholars have not been able to read 
the Disc because they have been ignorant 
of Lithuanian, on of the oldest living lan
guages in Europe, and this opens up the 
really revolutionary aspect of Grant’s hy
pothesis . . .”

He notes curiously that the symbols 
on the Disc are imprinted, the result of a 
printing process that may have been the 
first in recorded history.
Clues In the Greek History

Current interpretations of early Greek 
history divide it into three periods:

1. Early Helladic (c. 2800-2000 B.C.)
2. Middle Helladic (c. 2000-1500 B.C.)
3. Later Helladic (1500-1100 B.C.)

FACE A — A ŠONAS

These periods were dominated by the 
Mycenaeans who entered Greece from the 
north or northeast c. 2000 B.C. These In
do-European, “Greek-speaking” invaders 
brought with them advanced techniques in 
pottery, metallurgy, and architecture. 
Mercantile contact with Crete strongly 
influenced their culture and, by 1600 B.C., 
Mycenae had become a major centre of 
the Ancient World.

The Mycenaeans drew much of their 
cultural inspirations from the Minoans 
of Crete and, after the destruction of 
Cnossos c. 1400 B.C.. transferred it to 
the mainland where it dominated until 
the orian invasion c. 1200 B.C. The My
cenaean cities, first investigated by Hein
rich Schliemann, the discoverer of Troy, 
were noted for their heavy, complex for
tifications and cyclopean masonry. Un
like the Cretans, the Mycenaeans were 
bearded and wore armor in battle. Their 
written language appears to be a form 
of archaic Greek and its script, known 
as Linear B, at Cnossos c. 1500 B.C., in
dicates that Mycenaean Greeks had in
vaded and dominated Crete during the 
late Minoan period before its final col
lapse c. 1400 B.C. The works of Homer 
are now said to be a description of the 
culture of the late Mycenaean civiliza
tion of the Twelfth Century B.C. . . .

There now remains the interesting 
question: did these bearded Mycenaean 
warriors come from the region that is now 
known as Lithuania? And if so, who are 
we really?

(Continued on Page 21 and 22)
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THE TEXT
Table B

SIDE A

Disc: Text Parallel Lithuanian Text

1. Ko-Ke Pi-Lua-Ti 1. Kokie (keli) piluoti
2. Su-Va-Ti-Na 2. suvadina
3. Ko-Ru-Zu-AAo-n 3. karūžemę
4. Pi-Ne-Su 4. panešiiky
5. Tai Ta-Lai-Ke 5. tai dalaiko.
6. U-Zu Nie-Ka-n 6. Užu nieką
7. Ze-AAe-Lie Tai 7. žemelė tai . . .
8. Ki-Ti Ze-AAe-Nie-n 8. Kiti žemenėny
9. Pi-Ru AAa-Ne 9. Piry mano

10. Ti Ta-Lua-Na 10. te Taluana
11. Ko-Vua Sa-Lua 11. kovoja. Sala (šalis)
12. Su-Ne-Tua-AAe 12. nu-si-dūmia.
13. E-Ta Ta-Tai-Na 13. Ėda Talainą
14. U-Gi-Nie 14. ugnis.
15. E-Tai-AAe 15. Ateina
16. Pa-Na-Nau Lie-Tai 16. pananau lietai
17. Ko O-Su-AAe 17. kurie apsemia
18. nE-Sa Ti-Ra-n 18. neša tyrą
19. A-Ra-Ze 19. aržia.
20. A-Va-Ti-n 20. Ant vandeny
21. Pi-nA-Sa Ti-Ra-n 21. paneša tyrą;
22. Su-Re-Zu-Ne 22. surėžina
23. Ti Nie-Na 23. kad nieko (nebelieka)
24. Ti Va-Ti-n 24. tik vandeny
25. Ti Zu-Nie-Ta 25. tik žūties.
26. Pi-nA-Sa Ti-Ra-n 26. Paneša tyrą.
27. O-Pe-Lie Nie-Ti 27. Upelė ‘ne-eiti'
28. Ko-Pa-Na Zu-Ti 28. kupina žudity
29.nA-Re-Zu-Ne 29. nurėžina
30. Va-Ti-n 30. vadus.

SIDE B

31. Ko-Ke Ze-AAe-Nie-n 31. Kokie žemenėny
32. Ta-Lua-Ke 32. dar likę
33. E-Va-Ti-n 33. ant vandeny 

(vandenyse)
34. nA-nA-Re 34. nunėria.
35. Ko-Ke Pua-Lua-Tai 35. Kokie (kai kurie) 

puolautai
36. Su Va-Ti-Ke 36. su Vadike
37. Su-AAi-Ra 37. su-mira (su-miršta, 

sumirė).
38. Ko-ke Pa-Nie-(Ka) 38. Kokie panieko
39. Kau-Vua-Na 39. kovonėje.
40. Ko-Ke Bai-Vi-Na 40. Kokie baimina
41. AAe-Bai-Lua-Ti 41. nebailauti.
42. Ko-Ke Nau-Zu-Tua 42. Kokie nužudomi
43. ■Lie-Gu-n 43. ligy.
44. Ko Su-Ne Pu Zn-Nie 44. Kur nusipučia (už

puola) žūtis
45. Rau-AAe-n 45. remeny (degesiy)
46. Ko-Ke Kau-Vua-n 46. kokie (daugelis) 

nukautu
47. Ko-ke Su-Su 

Na-Ru-Nai
47. Kokie su okeanu 

narūnai
48. Tai Zu 48. tai žuvo
49. Ko-Ke Kau-Vua-n 49. Kokie (daugelis) 

nukauty.
50. Ko Su-Ne Pu Zu-Nie 50. Kur nusipučia 

(užpuola) žūtis
51. Rau-AAe-n 51. remeny (degesiy)
52. Ko-Ke aKau-Vua-n 52. kokie (kai kurie) 

nukauty.
53. Ko-ke Su 

Gi-Nau-Nie-Su
53. Kokie (kurie) su 

gynimasiu
54. Pa-Nie-(Se)-Vi 54. (išlaikymi ??)
55. Kau-'zua-Ke 55. kovojo,
56. Ko-Ke Ze-AAe 56. kokie (ty) žemė
57. Zu-Vi-Na-n 57. nužuvina
58. Pu-So-Tua 58. pasiūta.
59. Ko-Ke Us Us 

Na-Ru-nai
59. Kokie (kurie) už 

okeaną narūnai
60. Ze-AAe 60. žemė (visas pasaulis)
61. Pu-So-Tua

I
61. pasiūta.

TRANSLATION

SIDE A

Table C

1- 5 Some of the ‘piluati' call together the army 
of porters; they manage to withstand (the 
onslaught) for a time.

6- 7 For nothing our land (dim. dear) land (is be
come) thus.

8-11 Others, the people of 'Piru,' think that Ta- 
luana is waging war.
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11-12 The island (country) is going up in smoke.
13-14 Fire is eating Talaina.
15-19 There come, again and again, rains which 

flood over, carry everything away, score fur
rows.

20-25 On the waters, everything is swept away; 
scraped clean till nothing is left, just water, 
just destruction.

26 Everything is swept away.
27-30 The (erstwhile) little river, overflowing with 

dead, wipes out the war-leaders.

SIDE B

31-34 Some people still left in the waters escape 
in boats.

35-37 Some slaves die with (defending) the 'vadike'.
38-39 Some did fighting (each other).
40-41 Some are terrified to death by Fear, itself.
42-43 Some die of disease.
44-46 Wheresoever fall the destruction of embers, 

many die.
47-49 Those who sail on the oceans also die, many 

are destroyed.
50-52 Where the destruction of embers fall, some 

manage to survive.
53-58 Those who waged a successful defence 

(against the cataclysm) (find that) their coun
try, in death-throes, is going mad.

59-62 Those who sail beyond the distant oceans 
(find that) the earth (the entire world) is go
ing mad.

Arrests in Lithuania of 
“Baltic 45” Signers

The KGB security police arrested An
tanas Terleckas, a 50-year-old “econo
mist and historian,” on October 30, ac
cording to Reuter’s news agency (No
vember 1). Dissident sources in Moscow 
were quoted as saying that he was seized 
for “dissident activities,” although the 
exact charges against him were not known. 
His home was searched earlier in Octo
ber. The sources described Mr. Terleckas 
as a “publisher of underground litera
ture” and “active on behalf of imprisoned 
dissidents.”

Terleckas was one of the 45 individuals 
from Lithuania, Latvia and Estonia who 
signed a statement denouncing the Hit
ler-Stalin Pact and demanding self-de
termination for the Baltic countries. The 
statement was issued to Western reporters 
in Moscow on August 23, 1979, the 40th 
anniversary of the Pact.

The arrest of Terleckas may herald a 
crackdown on the Lithuanian, Latvian 
and Estonian signatories of the state
ment. Reliable sources from Lithuania 
report that a series of house searches in 
Lithuania’s major cities have taken place 
in October. The materials seized during 
the searches are said to include the per
iodical Vytis (The Mounted Knight), an 
underground publication unknown here
tofore.

Terleckas has been subjected to KGB 
persecution for over 30 years. He was 
repeatedly incarcerated and forced into 
a mental hospital. In 1975, he sent a 
lengthy autobiographical statement to J. 
V. Andropov, chief of the Soviet Secret 
Police (KGB), demanding that they 
cease persecuting him. The statement, ti
tled “Respect My Rights,” was published 
in the Lithuanian underground press and 
remains one of the most moving and lu
cid documents of the democratic nation
alist resistance not only in Lithuania but 
also in postwar Eastern Europe. The

English translation of “Respect My 
Rights,” with numerous footnotes, pre
pared by the Lithuanian World Commu
nity, was published in Chicago, June 14, 
1976. Terleckas’ article on Lithuanian- 
Jewish relations was published in the 
magazine Kontinent (No. 21), published 
in Paris.

The New York Times on January 15, 
1980, carried a UPI story from Moscow 
reporting that Andrei Sakharov had in
formed Western reporters that Lithuan
ian dissident, geologist Vytautas Skuo- 

dys, had been arrested by the KGB, prob
ably in Vilnius. The story says that Skuo- 
dys was arrested as a result of searches 
carried out the week before. The story 
says “. . . Skuodys was accused of having 
signed an appeal for the revocation of the 
1939 Hitler-Stalin pact and the removal 
of foreign troops from the Baltic terri
tories.”

This may be the first news that Skuo
dys also signed that appeal, as his name 
did not appear on the original list of 45.

[From Nov. 1979 issue of ELTA]
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GARBĖS PRENUMERATORIAI LIETUVOS LAISVINIMO KLAUSIMAIS Garbės prenumeratoriai

J. Ankudas, MD, Baltimore, Md.
Peter Atkočiūnas, D.DC., Cice

ro, IL.
Br. Aušrotas, Juno Beach, Fl-
Leo Bagdonas, Santa Cruz, CA
Dr. C. K. Bobelis, Fl-
A. Braskys, Canada, Ont-
Juozas Briedis, West Bloomfield, 

Mich-
Vyt- Čekanauskas, garbės konsu

las, Los Angeles.
Dr. A-L- Čepulis, Willoughby, 

OH.
John Čiurlionis, PA-
A. Devenis, CA.
Dr. J- Dėdinas, Elmhurst, Ill-
Vysk- A. Deksnys, Vokietija.
A. Dičius, CA.
Vincas Dovydaitis, San Clemen

te, Calif-
Br. Galinis, Norvell, MA.
J. Girevičius, Ont. Canada.
Mrs Venice Grantham-
Paul Gylys, Olympia, Wash.
E & L- Jarašiūnai, Santa Moni

ca, CA-
E. Jonušas, Nebr.
Dr- J- Jurgi las, Granada Hills, 

Calif-
J. Jurkūnas, ILL.
A. Kantvydas, Canada.
K. Karuža, CA.
St- Keterauskas, Los Angeles,
G. Kazlauskas, Los Angeles, CA. 
Dr- P. Kisielius, Cicero, Ill-
A. Krisiukėnas, MA.
E. Kronas, Canada.
Msgr J. Kučingis, Los Angeles,
S. ir J. Kvečas, CA.
J. L. Levickas, FLA.
Mary J. Lietuvnikas, Orlando, 

FL. .
A- & L. Mažeikos, Marina del

Rey, Ca.
G. Mažulienė, CA-
W. Maker, Burbank, CA-
W. Markalonis, Reynoldville, Pa.
Balys Maskeliūnas-
Msgr- L- Mendelis, Baltimore, 
M. Merkevičius, Omaha, NB .
E. Mickeliūnas, Richmond Hill, 

N.Y-
Dr- Vyt- Mileris, Livonia, MI.
A- Musteikis, Fallon, NE.
J. Narbutas, FLA.
Rev. V. Pavalkis, Milpitas, CA.
VI. Pažiūra, CA.

Frank Petrauskas, Syracuse, N-Y.
Rev- A- Račkauskas, Brooklyn, 

N.Y-
Rev- Dr- P. Ragažinskas, Central, 

N- M.
Kun. V. Radvina, Calif. - $30.
P. Sakas, Los Angeles, CA.
E. ir J- Sinkiai, Santa Monica, 

Calif.
Dr- Paul Švarcas, Mascoutah, IL-
Rev- E. Statkus, Grand Rapids, 
Viktoras D. Stankus.
J. Stakėnas, ILL-

(Atkeltas iš 3 psi.)

Vlikui, man, vadovauti Pasaulinei Pabaltiečių Santalkai (Baltic World 
Conference). Į lietuvių delegciją, PLB pageidaujant, esame pakvietę 
ir jos atstovą, bet iki šiol PLB savo atstovo dar nepaskyrė. Šiuo metu 
yra ruošiamas bendras memorandumas Madrido Konferencijai, kutis 
bus įteiktas Helsinkio akto signatarams. Santalka yra sutarusi Madride 
visų trijų Pabaltijo valstybių klausimą kelti kartu. Madride konferen
cijos metu yra numatyta turėti bendrą pabaltiečių centrą.

Jungtinėse Tautose iš turimų dabartinių davinių Lietuvos ir bend
rai Pabaltijo bylos, neatrodo, kad būtų sėkmingas, nors tenai ir yra 
priimta rezoliucija # 3073, kuri galėtų būti naudinga Pabaltijo klau
simo pristatymui teigiamoje šviesoje.

Santykiai su atskirų valstybių vyriausybėmis nėra pakankamai 
užmegsti, ir mes aiškesnių informeijų ir pagalbos šiuo klausimų iš bu
vusios valdybos negavome. Čia kaip tik ir yra labai reikšminga turėti 
įvairiuose kraštuose atstovus, per kuriuos būtų galima tuos santykius 
išvystyti. Jau esu sudaręs net kelis ryšius, kurių išdavoje tikiu aplan
kyti įvairių vyriausybių atstovus Europoje sekančiais metais. Taip pat 
esu numatęs sekantį pavasarį nuvykti į Pietų Ameriką. Ten Vliko 
atstovai jau ruošia dirvą pasimatymams.

Yra negrinėjamos galimybės ir galimos išdavos, jei Lietuvos byla 
būtų pristatyta Tarptautiniam Hagos Tribunolui. Vien Lietuvos klau
simo paminėjimas bet kokiame tarptautiniame forume yra mums 
naudingas.

Yra daug įvairių tarptautinių organizacijų (nevalstybinių), kurios 
kelia įvairius žmogaus teisių, religinių teisių, laisvo apsisprendimo ir k. 
klausimus. Žymesnės iš jų yra Amnesty International, Human Rights 
Commission of the United Nations ir kt., su kuriomis Vlikas palaiko 
santykius ir į juos dažnai kreipiasi ypatingai lietuvių persekiojimo 
reikalais.

Kiekvienoje planuojamoje ir numatomoje veikloje visada pasitaiko 
įvairių netikėtumų — nenumatytų įvykių, į kuriuos reikalinga labai 
greitai ir efektingai reaguoti, juos išnaudojant mūsų tragedijos pri
statymui. Pav. 1979 m. rugpiūčio 23 d. 45 pabaltiečių pareiškimas 
Maskvoje iššaukė greitą Vliko reakciją, kuri ir šiandien tebesitęsia.

Vlikas sąryšy su šiuo įvykiu kontaktavo 30 Helsinkio akto signatarų 
ir iki šiol jau gavo 5 atsakymus (Kanada, Anglija, Vatikanas, Belgiją 
ir Šveicarija). Šių netikėtų įvykių gali būti ir daugiau, todėl Vliko 
valdybai tenka visada būti pasiruošusiai šiuos pasireiškimus atitinka
mai sutikti.

aisizisisisisisisisisisisisizisisisisisisisisisisisizisisisisisisisisisisismsisisisisisisisisisis

NOTE OUR EXPANDED ENGLISH SECTION. IF YOU 
SUPPORT THIS CHANGE, SUBSCRIBE FOR YOUR 
CHILDREN OR YOUR FRIENDS. —Ed.

ALBINAS MARKEVIČIUS 
Apdrandos Agentūra 

M. & R. AMERICANA 
Insurance Service, Inc.

2113 Wilshire Blvd.
SANTA MONICA, CA 90403

BALTIC BAKERY
Juozas ir Aldona Aukai — savininkai

4627 So. Hermitage CHICAGO, Illinois 60609 Telef. (212) LA3-1510
2616 W. 69 Street. Chicago, Ill. 60629 

Telefonas: (312) 737-6784 
--------- ir ---------

Siunčiame duoną ir raguolius į visas Amerikos dalis.
*♦*★*★♦** ★★★★★★★★★★★★★
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Jonas Talandis, Olympia Fields, 
TALKA, Hamiltono Lietuvių 

Kredito kooperatyvas, Canada.
A. Rapšys, Norco, CA.
Dr- V. B Sky, Palos Verdes, CA.
Kun- Th. Palis, Pittburg, CA.
Rev. P. Sabutis, Waterbury, Ct 
M. Sarauskas, Winn., Canada.
Juozas Truskauskas, Los Ange

les, CA.
Rev- Ignas Urbonas, Gary, IN-
A. Valavičius, IL.
Vytautas Vidugiris, Los Angeles
J. Vitėnas, Washington, D-C.
A- Yutz, Munhall, PA.
Dr. P- Žemaitis, Conton, MI.
Slava Žemelytė, Canada -

Labai ačiū visiems parėmusiems 
L D- žurnalo leidimą —

A. Skirias, leidėjas

AUKOJO PAREMTI SPAUDAI

$20 — E. Jonušas, Nebr.
Po $15 — Msgr. J. Kučingis, 

Calif., S. ir J. Kvečai, Calif.
$12 — S. Sadauskas, IL.
$4 — K. Rimkus.
Po $2 — P. Baltrėnas. G. Bal

sytė, L. Černiauskienė. J. Laucis, 
M D, L. Medelis, B. Lukas, P. Gau- 
ronskas, E. Pakulis, P. Petrušaitis.

$1 — J. Jusionis, MD.

TAUPYKITE DABAR
Pas mus ne visi tarnautojai yra 

lietuviai, bet kiekviename skyriuje 
galima suslkalbitl lletuvlikal.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
8% — 8 metų su 5500.00, minimum 
7%%—0 metų su >500.00, minimum 
7’/2% — 4 metų su >500.00, minimum

— 30 mėn. su 5500.00, minimum 
61/2% _ i metų su ;500-00> minimum

Savings Insrd. to $40,000 by FsLIC

393-9801
828-7525

Drive in facilities.

ST. ANTHONY

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

JUOZAS F. GRIBAIJSKAS
sekretorius

Tel.: (312) 656-6330 Ir 242-43M
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LIETUVIŲ DIENŲ 
žurnalo Ir knygų 

PLATINTOJAI 
J. A. V-se
Brooklyn, N. Y. — "Darbininko" adm-ja.
*a. Boston, Maso. —- S. Mlnkua
Chicago, Illinois — Balys Brazdžionis,
'Gifts International*, 'Parama', Terra*, 

'Marginiai*.
Cleveland, Ohio — J. Žilionis

uetroit, Mich. —
St. Anthony's Parish Library.

Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas.
Putnam, Conn. — Immaculata Conception 

Convent.
Rochester, N. Y. — A. Sabalis.
Waterbury, Conn. — "Spauda"
Woodhaven, N. Y. — "Romuva".

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

Australijoje
Adelaide, Edwardstown — A. Kubilius.
Melbourne • St. Kilda — F. Sodaitis
Sydney — Kun. P. Butkus.
Glen Osmond, S. A. — E. Reisonienė.
Mirren, S. A. — J. Rupinskas.

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

P Misevičius.
Montreal, Oue. — P Rudinskas, (Parish 

Library)

ALBINAS KURKULIS
Stock** Brokeris ir vice prezidentas 

Rodman & Renshaw, Inc.
Members New York Stock Ex

change and other Principal 
Exchangee

209 So. La Salle St., Chicago, Ill. 
(312) 332-0560 60604
Skambinti “Collect” iš bet kur JAV

KNYGOS
Algirdas Landsbergis, Muzika 

įžengiant į neregėtus miestus. No
velės. 224 psl. Išleido Ateities Lite
ratūros Fondas. 1979. Aplankas 
Nijolės Palubinskienės. Kietais vir
šeliais kaina $6.

Knygoje yra 7 novelės. Knyga 
gaunama pas platintojus arba tie
siog iš leidyklos šiuo adresu: Mrs. 
M. Bajorūnienė, 17689 Goldwin 
Dr., Southfield, Mich. 49075.

“LIETUVIAI AMERIKOS 
VAKARUOSE**!

Siųskite metinę prenumeratų $5.00
Užsakykite LAV savo giminėms 

bei draugams, gyvenantiems rytinė
se ir vidurio Amerikos valstybėse, 
tegu susipažįsta su mūsų ve:kla ir 
wvenimu.
Galima LAV užsisakyti ir patele
fonuojant — NO 4-2919.

90029.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMOS, 
kurios bendradarbiauja au "Lietuvių Dienomis"

Los Angeles, Calif.
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ RADIJAS 

LITHUANIAN MELODIES

Stoti* KTYM, banga 1460 AM
Šeštadieniai* 12:30 — 1:00 p. p. 

Išlaiko L Radijo Klubą*.

Programų koordinatorius Vladas GILYS

3329Vz Atwater \venue 
Los Angeles, CA 90039 
Tel. (213) 662-6906

Baltimore, Md.
"RADIJO PROGRAMA LIETUVIAMS" 

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

per FM radijo stotį WCAO 104 meg. 
Programos vedėjai: Albertas Juškus, 

4515 Wilmslow Rd., Baltimore, Md. 21210 
Tel.: 366-4515

Kęstutis Laskauskas, 1312 Birch Ave., 
Baltimore, Md. 21227.- Tel.: 242-1779

So. Boston, Mass.
Lietuvių Radijo valanda 

LAISVĖS VARPAS
Sekmadieniais 

11:30 — 12:00 vai. 1430 AM II WWEL 
12:10 — 1:00 vai. 1460 AM H WBET 

Petras Viščinis, vedėjas, 
173 Arthur St., Brockton, Mass- 02402 

Telefonas: 586-7209

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. — WNSR • 1360
Programoje: pasaul. žinių santrauka, muzi

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

Telefonas: AN 8-0489

Chicago, Illinois
SOPHIE BARČUS RADIJO SEIMĄ

7 programos savaitėje
Monday through Friday 5:30 pm—6 pm 

Saturday & Sunday 8:30—9:30 am
Visos programos II WOPA 1490 klc A. M.

Programos vedėja Aldona Daukus-Barcu* 
Transliuojama ii nuosavos studijos.

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

Tel: HEmlock 4-2413.

LIETUVOS AIDAI
Kasdien nuo pimadienio iki penktadienio 

9 vai. vakaro;

Visos laidos iš tos pačios stoties WOPA 
1490 AM banga.
Veda Kazė BRAZDŽIONYTĖ, 2646 W. 71 st
St. Chicago, III. 60629 Phone 778-5374

ST. PETERSBURG, FLA.

"Lietuvos Aldų" programa

kas šeštadienį 12:30 p. p-
1110 AM banga, WTIS tsotls.

Veda Kazė Brasdlionytė

Rašyti: 2646 W. 71 St., Chicago, III 60629 

Telefonas 312-778-5374

Atstovas St. Petersburge — K. Kleiva, 
telef. 360-1479.

Cleveland, Ohio
Lietuvių Radijo Programa 

TĖVYNĖS GARSAI
Įsteigta 1949

Girdima sekmadieniais 8-9 vol. ryto 
WZZP, FM 106-5 mc

Vedėjas Juozas Stempužis.
4249 Lambert Rd-, Cleveland, Ohio 44121 

Telefonas (216) 382-9268

Detroit, Mich.
LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ RADIJO VALANDA 

2056 CNB Bldg., Detroit, Mich- 48226

WMZK-FM banga 98 mc 
Pirmadienį — trečiadienį — penktadienj 

nuo 8:00 iki 9:00 vakare

Programos reikalais kreiptis: Albert Misiū
nas, 2483 Woodmere, Detroit, Ml 48209, 
tel. 841-3026; Algis Zaparackas, 4120 
Yorba Linda Dr., Royal Oak, Ml 48072, 
tel. 549-1982.

LIETUVIŠKAS BALSAS-LITHUANIAN VOICE

WQRS-FM stotis. Banqa 105.1 mc.
Sekmadieniais 8:20—9:00 vai. ryto 

Išlaiko Radijo Klubas. Visais reikalais 
kreiptis Antanas Janulis, 16778 Rougeway 
Dr-, Livonia, Mish. 48154. Tel. 421-4696

Hartford, Conn.
"TĖVYNĖS GARSAI"

Connnecticut vist. liet, kultūrinė valandėlė 
WRYM AM 840

Kiekv. sekmadienj 4:30 - 5:30 vai- p. p.
Programos vedėjas A. Dragūnevičiu*.

Pranelėjai:
Zita Dapkienė, Alfonsas Dzlkas Ir 

Lionginas Kapeckas
273 Victoria Rd., Hartford CT 06114 

Telefonas: CH 9-4502.

New York - New Jersey
"LIETUVOS ATSIMINIMU" radijo valanda 

girdima kiekv. įeit- 4-5 v. p. p. Ir 7-8 v, v. 
iš New Yorko stoties WEVD — 1330 klc.

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

1467 Force Dr., Mountainside, N.J. 07092 
232-5565. (Code 201)

Kultūrinė lietuvių radijo valanda anglų k. 
per SETON HALL Un-to stotį WSOU-FM 

pirm. 7:30 — 8:30 v. v. — 89.5 mg
Vedėjas Prof. J. J. Stukas.

"LAISVĖS ŽIBURYS"

Girdima kievieną sekmadienį 
nuo 9 iki 10 vai. ryto 

iš WHBI stoties 105.9 FM banga.
Adresas: Romas Kezys, 217-25 54th Avė.

Bayside, N. Y. 11364
Telefonas: 229-9134

Pittsburgh, Pa.
The First Lithuanian Radio Progrese to 

Pittsburgh, Pena.

Pittsburgh, Penn. — WPIT • 730 klc-
Sekmadieniais 12:30 — 1:00 p.p-

Programos vedėjai:
Povilo* Ir Gertrvde DarglaL

Visai* reikalai* kreipti*:

3040 Spring Hill R., Pittsburgh, Pa. 19R43

Hot Springs, Ark.
UetuvEka Radiją programa 

“LEISKIT | T'ĖVYNtf*
Lithuanian Broadcasting 3PA

Kiekvieną mėnesio antrą, trečią ir ketvirtą 
sekmadieni nuo 9:30 iki 10:00 ryto 

iš radijo stoties KGUS, FM banga 97,5 M.
Programos vedėja Salomėja šmaiiienė

204 Hilltop Dr-, Hot Springs, Ark. 71901 
Telefonas (501) 321-9641

Rochester, N. Y.
DAINOS AIDAS

Sekmadieniais 9:00 Iki 9:30 vai. ii ryto.
Stotis: WXXI-FM 91.5 MC 

Išlaiko: Lietuvių Radijo Klubas.
Klubo valdyba: Al. Gečas, pirm., R. KM- 

teinąs, vicepirm., J.Krokytė, sekr., Rūta
llgūnaitė, ižd., L. Laukaitienė, narė.
Adresas: 320 Durnan St., Rochester, NY

1462)

Waterbury, Conn.
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS BALSAS 

W — 104 FM Stereo 
Sekmadieniais 8 — 9 vai. vak.

Ved. Viktorą* Vaitkų*
10 John St., Waterbury, Ct. 06708 

Tel. 756-5173: 754-8780

Montreal, Canada
LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS

Kiekvieną, trečiadienį nuo 11 vai. v 
CFMB stotis — Banga 1410. 

Programos vedėjas L. Stankevičius.
1053 Cr. Albanel, Duvernay, P. Q. Canao* 

Telefonas: 669-8834

Toronto, Ont., Canada
TĖVYNĖS PRISIMINIMAI

Sekmadieniais 1:30 • 2:00 po plotų

Visos programos transliuojamos iš 
Toronto stoties CHIN, banga 101 FM

Programos vedėjas Jonas R. Simanavičius 
614 Tedwyn Dr.

Mississauga, Ont., Canada 
L5A IK2

Tel. (416) 275-3134

Roma, Italia
ROMOS RADIJAS

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

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

Circonvallazione NOMENTANA 162-

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

Bangos: 31, 25, 19 ir 196 metrų.
Vedėjas Kun. Dr. V. Kariūnas.

Adresas: Sezione Lituana, Staziona Radio 
CITTA DEL VATICANO.

jcocoooocseoacoooocooeoo

LIETUVIAI TELEVIZIJOJE 

įsteigta 1966

W C I U - TV Channel 26 

Sekmadieniais 8:30

5845 So. Oakley Ave., Chicago, III. 60634 
Tel. (313) 778-2100

Toliua 8 luta a, raid, ptrrn.
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