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Marija Bareika-Remys was born on March
25, 1930, in Lithuania in Musninkai, Ukmerge
county. She graduated from High School in
Hanau, Germany, in 1949. After emigrating to
the USA she continued her studies at Chicago
Junior College and received her diploma in
1952.
After joining the Lithuanian Girl Scouts in
1946, she advanced rapidly through the ranks.
In 1950 Marija was promoted to scout leader
of the Aušros Vartų district in Chicago. She
was decorated for her exceptional service
record by the Lithuanian Girl Scout Associa
tion in 1954.
Since 1963, Marija Remys has served as
chairman of the committee to aid the sisters of
the Immaculate Conception. She was also The
American Lithuanian Catholic Federation
secretary from 1956-70. Marija has been
Lithuanian Foundation executive vice-president
and fund-raising-chairman since 1983, and
member of its Board of Directors since 1975.
In addition, Marija found time to be board
member of the Lithuanian American Communi
ty of the USA in 1982 and chairman of the
Cultural-Recreational Committee of the Second
Lithuanian World Festival in 1983. Since 1982
she has been a Lithuanian Press Society Board
member. She is a contributing correspondent
to Draugas, Dirva, Darbininkas, World Lithua
nian, and in her spare time, organizes Art Ex
hibits and Fashion shows.
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in United States in 1950. Educated in the United
States with a BSC degree from DePaul Univer
sity and an MBA degree from Governors State
University.

Currently employed by Brunswick Corp, as
Director — Financial Operations and VicePresident-Treasurer of Brunswick International
Investment Co. Ltd. subsidiary. Responsible
for world wide cash management, related bank
relationships short term financing, and invest
ment management. Brunswick Corp, serves
world wide markets in the marine power,
pleasure boating, recreation products,
defense/aerospace and industrial areas with an
nual sales of three billion.
Married to Ruta (Urbutis), who is VicePresident of Capital Federal Savings of
America. Have raised two daughters Gina and
Diana.
Paul Kilius participated in number of Lithua
nian organizations and has held various posi
tions in Lithuanian World Community, Ateitis
Foundation, and American Lithuanian Coun
cil. Active in professional organizations as
member and speaker at seminars and con
ferences on various finance, investment, and
banking topics. Currently member of Treasury
Management Association of Chicago and Na
tional Corporate Cash Management
Association.
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Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejui skir
ta skulptūra-bareljefas, darytas liaudies
menininko,įteiktas Popiežiui mišių aukų
metu.
Paveiksle pavaizduota: krikštijamas
Lietuvos bajoras; kairėje — karalius Jogaila
ant rankos laiko “krikšto marškinėlius”,
kunigaikštis Vytautas rankoje laiko žvake.
Bas-relief sculpture to commemorate
the 600 Year Jubilee of Lithuanian Christiani
ty, was presented to His Holiness during the
Holy Mass Offerings.

LIETUVIŲ DIENŲ
metinis piknikas ir loterija įvyks š. m.
rugsėjo 27 d., 12:15 vai. p.p. švento
Kazimiero parapijos salėje, 3855 Evans
St., Los Angeles, Calif.

Visus nuoširdžiai prašome dalyvauti
ir paremti lietuviškąją spaudą.

Leidėjas

LIETUVOS KRIKŠTO
DATOS
“Visi, kurie trokštate, ateikite
prie vandens“.
Iš pranašo Izaijo knygos

Krikščionybės kelia i Lietuva yra gana plačiai
ir gausiai nagrinėję mūsų istorikai nepriklau
somybės metais (P. Šležas, J. Totoraitis, Z.
Ivinskis ir kt.). Vienas iš vėliausių ir vaiz
džiaųsiai susintetinusių istorinius faktus yra
kun. Stasys Yla. (Kun. St. Ylos atskira brošiūra
pernai metais perspausdino “Darbininkas”
savo atkarpoje).
Kilus sumanymui paminėti krikščionybės
įvedima Lietuvoje, išeivijos spaudoje pasipylė
gausybė nuomonių, pasisakančių ųž 600 metų
minėjimą (nuo Jogailos) ir prieš — norinčių
grįžti į pirmąją Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Mindaugo krikšto data — 1251-sius metus, taigi
į 100 metų su viršum senesnį jubiliejų, kuris
lietuvių jau buvo atšvęstas 1951 metais, palikęs
ne tik iškilmių aprašymų, bet ir paminklų (Žiūr.
Manchesterio, Anglijoje, lietuvių Mostono
kapinėse pastatyta paminklą, dedikuota 700
metų jubiliejui paminėti psl.??).
700 metų katalikybės įvedimo Lietuvoje
jubiliejų laisvojo pasaulio lietuviai iškilmingai
šventė ne kaip nors savavališkai, bet pasirem
dami istorikų teigimais ir nutarimais. Ta data
užakcentavo Lietuvių Katalikų Mokslo
Akademijos nariai suvažiavime 1964 m.
rugsėjo mėn. Paskaitininkui istorikui J. Jakštui
iškėlus lietuvių istorikų nuomones, posėdyje
vienbalsiai pasisakyta už 1251 metus kaip
Lietuvos krikšto metus. Jogailos ir Vytauto
krikštai esą tik krikšto atbaigimas.
Lietuvių Bažnyčios vyriausybė — vyskupai
ir kunigai — Lietuvoje ir išeivijoje pasisakė už
1387 metų sukaktuvinę datą ir už 600 metų
jubiliejų, kuriam pritarė ir dabartinis Popiežius
Jonas Paulius II.
Diskusijos spaudoje neturėjo galios pakeisti,
kaip nėra galima begrįžti į tai, kas praėjo.
Diskusijos tik pabrėžė krikšto svarba lietuvių
tautos dvasiniarrte gyvenime ir reikšmę
Lietuvos valstybei, per krikštų įžengusiai į
Vakarų kultūros tautų tarpa.
Lygiagrečiai su krikšto jubiliejumi pravestas
arki v. J. Matulaičio paskelbimas palaimintuo
ju krikšto iškilmių nemenkino, nenustelbė,
atvirkščiai, jas dar padidino, padarė labiau
džiuginančias ir visus tikinčiuosius Lietuvoje
bei išeivijoje entuziastingai jungiančias į viena
šeimų.
Gaila, kad pirmasis Lietuvos, o paskutinysis
Europos neofitas oficialiai pasidarė 100 metų
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Vatikane, Popiežiaus audiencijoje birželio 27d. VLIKO pirmininkas dr. K. Bobelis įteikia Popiežiui
Jonui Pauliui II-jam VLIKO memorandumą, (dešinėje p. Babelienė).
A papal audience June 27th, at the Vatican. VLIK president Dr. K. Bobelis presents His Holiness John
Paul II with a VLIK memorandum. On the right Mrs. Bobelis.

jaunesnis, bet nei pagoniškoji, nei krikščio
niškoji Lietuva nuo to nieko nenustojo. Gal
vėliau istorikai iškas, kad pirmasis Lietuvos
karalius Mindaugas mirė (nužudytas) kaip pir
masis lietuvis katalikybės kankinys, Popiežiaus
Inocento IV-jo “filius Sanctae Romanae Ecclesiae”, kuriam buvo suteikta karaliaus
karūna; “buvo įsteigta ‘Lietuvos vyskupija’,
konsekruotas vyskupas ir Vilniuje pastatyta
katedros bažnyčia.”
Ir, kaip rašoma Romoje išleistame
mišiolėlyje, “Bet visa tai buvo trumpa
prošvaistė. Varžovai karalystės viduje, bet dar
labiau baimė susilaukti tokio pat likimo, koks
ištiko kitas baltų gentis, latvius ir prūsus,
netrukus sugražino Lietuva į padėtį, kokioje ji
buvo prieš Mindaugo krikštą. Pats karalius tapo
(buvo) nužudytas (1263), Lietuvos vyskupas
jau prieš tai pasitraukė į Vokietija, ant katedros
griuvėsių vėl liepsnojo amžinoji ugnis, vėl ten
visi lenkėsi dievaičiui Perkūnui. Lietuviams
rūpėjo visų pirma ginti savo laisvę ir išsaugoti
tapatybę, nors už tai reikėjo sumokėti beveik
visiškos izoliacijos krikščioniškosios Europos
dvasinių ir kultūrinių versmių kaina.”
Tų dviejų krikštų prasmę įsivaizduokime
taip: kai gimus silpnam kūdikiui, kad nenumirtų
“nekrikštas”, yra leidžiama bet kam
“provizoriškai” kūdikį pakrikštyti. Bažnyčioje
jis gali būti krikštijamas už kelių mėnesių, už
pusės metų, ar už metų, ir jo krikšto metrikuose
yra žymima bažnytinė krikšto data. Lietuvos
metrikinė krikšto data šiuo jubiliejumi
pažymėta 1387-ji metai. Ji atvėrė Lietuvai var

tus į krikščioniškosios Europos vertybių rūmus.
Tiesa, krikščionybė, skiepijama per lenkus
dvasiškius, atnešė Lietuvai nemaža drumzlių ir
namalonumų. Tačiau, kaip istorija parodė,
lenkiškoji įtaka mažiau blogio padarė Lietuvai,
negu kitos įtakos, lietuviškąsias gentis
suvirškinusios germanų ir slavų masėse.
Jubiliejaus mišiolėlio, išleisto Romoje,
žodžiais, “katalikiškoj religija lietuviams buvo
ir yra tarsi švyturys gilioje nakties tamsoje, tarsi
patikimas kelrodis į viltį ir išganymų. Tapę
katalikais, lietuviai visų laikų ištikimai ėjo
pasirinktuoju keliu. Įveikė protestantizmo
sukeltas audras, narsiai gynė savo tikėjimų nuo
carinių priespaudų ir nešė jį tvirtų, netgi tyresnį
ir skaidresnį negu bet kada, per šių dienų ban
dymus, nors jį liudydami turi iškęsti daugybę
nemalonumų, o kartais ir skaudžių kentėjimų
bei kraujo praliejimo. Jų visa viltis Dievo
visagalybėje. Tikėjime jie atranda norų gyventi
ir ryžta niekada neprarasti vilties.”
Lietuvos krikšto datas aiškiai rodo Lietuvos
krikšto jubiliejui išleisto medalio vienoje pusėje
iškaldinti 3 Lietuvos valdovai, prisidėję prie
Lietuvos apkrikštijimo, būtent, Mindaugas —
1251 m., Jogaila — 1387 m., ir Vytautas —
1413 (Žemaičių krikšto data).
1387 metų Lietuvos krikšto datos jubiliejus,
į Romų sutraukęs daugiau kaip 3000 piligrimų
lietuvių iš laisvojo pasaulio ir iš Lietuvos,
priminė pasauliui Lietuva ir jos būklę,
sovietinės okupacijos replėse, parodė jų gyvų,
nesugniuždyta po komunistinės ateizmo
prievartos našta.
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Kad daugiau nebūtų aukų

PAGALIAU

PARŪPO TIESA

Nieko nenustebinčiau, jei imčiau dėstyti
faktus, kaip Tarybų Sąjungoje per tiek metų,
ypač Stalino ir mažesnių stabų kulto laikotar
piu, buvo engiama teisybė. Apie tai pasaulyje
suvokia kiekvienas laisvę gerbiantis paukštis.
Nusikaltėliškai be jokios gėdos sovietai trypė
esminius demokratijos principus. Ar tik tam,
kad Partijos diktatas būtų nepažeistas? Kad
nesugriūtų imperija? Kipšas težino. Jie visaip
pateisina savo terorą.
Reikia dėkoti liaudies dievaičiui Patrimpui,
kad galų gale Kremliaus ponai, didėjančios
ekonominės atžangos sovietijoje paveikti,
susiprato persitvarkyti. Taip sakant, kirvį
vadinti kirviu, ratą — ratu. Šlamštą — šlamštu,
apsileidimą — apsileidimu ir 1.1. Ar visoms
sąvokoms bus suteikta tikroji prasmė, parodys
ateitis.
Suprantama, generaliniam dirigentui davus
ženklą, ir pavergtos Lietuvos spauda visu choru
pragydo apie viešumo ir persitvarkymo
būtinumą. Ūmai atgijo patarlė “kas teisybė, tai
ne melas”. Rašytojai vieni kitus pralenkdami
ragina: atnaujinkime mąstymą, viešai sakykime
tiesą, nenutylėkime klaidų, tvarkykimės
demokratiškai... Tai maloni muzika mūsų
ausims — Barkarolė, Šabaniauskas...
Antai prozos meistras Grigorijus Kanovičius
net šitaip nusakė atsinaujinimo dvasią: “per
sitvarkymas — tai atsisakyti premijos,
prisipažįstant, kad esi jos nevertas.”
Kanovičius mini faktą, kaip “vienas TSRS
rašytojų sąjungos vadovų neseniai sukritikavęs
V. Rozovo pjesę, dabar ją giria už drąsą, vos
nesiūlo pristatyti Valstybinei premijai.”
Nemanau, kad Kanovičiaus diegiamas
taurumas būtų priimtinas rašytojams, juo labiau
lietuvių išeivijoje. Atsisakyti premijos?
Nesulauksite!

Matant šitokios beveik dzenbudistinės meilės
tiesai įsiliepsnojimą, taip ir norisi droviai
paklausti: Ar bus galima ten į viešumą iškelti
Pabaltijo valstybių tragediją, su visomis
Kremlių inkriminuojančiomis detalėmis? Ar
bus galima vardan šventos teisybės demokra
tišku būdu pravesti “Pabaltijogeito”
apklausinėjimus, kad būtų iškelti klastos ir
smurto faktai, kad prabiltų istorinė tiesa?
Tai jau 64 milijonų vertės klausimas. Vienas
iš nuožmiausių.
Laukiame tikėdamies, kad balsingoji
“viešumo reforma” nėra tik totalitarizmo
surambėjusių sąnarių suminkštinimas. Tam
tikra terapinė mankšta. Arba, kaip daugelis
ekspertų spėja, vakariečių mulkinimas.
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Retai kur kitur taip dažnai liaupsinamas
paprasto liaudies žmogaus charakteris, kaip
sovietijoje. Liaudis — ir kūrybinga, ir protinga,
jautri, imli, neklystanti... Jai priklauso Parti
jos pagarba ir rūpestis.
Gražu, gražu... Bet koks paradoksas! Tam
išmintingam, doram komunistų idealizuojamam
liaudies žmogui nebuvo leidžiama pasižiūrėti
XX amžiaus meno novatorių. Bijota ir dar bi
joma pažeisti tyrą liaudies skonį.
Meno žinovas armėnas Heinrichas Igitianas
“Izvestijose” rašo: “Vardan prestižo mes
siunčiame į Japoniją Kandinskio, Malevičiaus,
Šagalo drobes. Kodėl manome, kad japonų
žiūrovai protingesni už tarybinius, kodėl
nerodome saviesiems?”
Taigi — kodėl?

Liudvikas Gadeikis “Literatūroje ir mene”
pasakoja J. Azarovo apybraižos “Mokytis, kad
mokytum” linksmą įdomybę: “Vienos RTSFR
vidurinės mokyklos absolventas esmines
materialistines filosofijos sąvokas taip aiškina:
materija — tai audeklas, iš kurio siuva
drabužius; erdvė — tuščia vieta; laikas — tai
tarpas, per kurį galima ką nors padaryti;
judėjimas — tai judėjimas gatvėje; religija —
praeities atgyventa.”
Žodžiu, pasaulio dalykai yra apibūdinami su
absolventišku tikslumu.
Šnekant apie filosofiją, verta paklausti: ar
galima sovietinį kryptingumą suderinti su
demokratiškumu?
Demokratijos laidas juk yra ne viena, o
kelios, tarpusavyje rungtyniaujančios
ideologinės sampratos ir kryptys. Tinkamiausią
laisvai pasirenka balsuotojai. Jie nulemia, kokia
valdžia turi juos valdyti per tam tikrą laiko
tarpą. Tai gana paprasta, bet didžiai efektinga
formulė.
Viename tarybiniame anekdote pasakojama,
kaip balsuotojui rinkimų būstinėje buvo įteiktas
uždaras vokas ir jis turėjęs jį įmesti į urną.
Žmogui parūpo pasižiūrėti, kas tame voke yra.
Deja, to jam neleido pareigūnė, aštriai
pastebėdama: Argi nežinote, kad mūsų šalyje
rinkimai yra slapti!
Šiame anekdote vaizdžiai išryškėja kryptingo
partiškumo pobūdis — daryk taip, kaip mes
norime, ir bus gerai. Kito kelio nėra.
Taip ir daro bejėgiai piliečiai, nes Partijos
vienvaldystėje sutelkta visa galia. Ji kaip
milžiniškas geležies kamuolys inertiškai rieda
viena linkme, nublokšdama tuos, kurie
pasimaišo pakeliui.
Pr. Visvydas

Liepos 2 d. Leningrade mirė JAV-ių
nupilietintas ir karo nusikaltimais apkaltintas
estų kilmės Kari Linnas.
Mes manome, kad Linno išvežimo buvo
galima išvengti. Jei Linnas iš tikrųjų buvo karo
nusikaltėlis, tai tas turėjo būti įrodyta Amerikos
teismuose, prisilaikant Amerikos teisinės
procedūros. Linno atveju to nebuvo. Krimina
linis kaltinimas buvo sprendžiamas civiliniame
teisme, o nusikaltimo įrodymui buvo naudo
jama KGB patiekta medžiaga.
Kas buvo Linnui sovietų kalėjime, gerai žino
tie, kurie patys yra buvę sovietų tardymo
kamerose. Tik vienu atveju sovietai parodė
daugiau žmoniškumo, negu JAV Teisingumo
departamento agentūra O. S. L, jeigu teisingai
informuoja sovietų TASS, tai kad sovietų
gydytojai patikrinę Linno sveikatą, nustatė
diagnozę, kad jis serga net septyniomis
sunkiomis ligomis ir jam davė gerą medicinišką
priežiūrą.
Nesigilinant į tai ar Kari Linnas buvo tautos
didvyris ar karo nusikaltėlis, faktas lieka faktu,
kad jo apsiginimui nebuvo leista naudotis
civilizuotam pasaulyje praktikuojamais
teisiniais procesais, tuo jam buvo paneigtos
žmogaus teisės, ir jis tapo įtartinos konspiraci
jos auka.
Kari Linnas nėra pimoji pabaltiečių auka.
Pirmasis buvo prof. Juozas Brazaitis. Tos
pačios jėgos, kurios sukūrė O. S. L, karo
nusikaltimais buvo apkaltinusios ir Juozą
Brazaitį. Kaltintojai niekad neišėjo į viešumą.
Brazaitis, didysis humanistas, literatūros
mokslininkas, pedagogas, antinacinės ir
antibolševikinės rezistencijos vadovas, sunkiai
pergyveno tą baisią neteisybę. Po kelių širdies
smūgių pagaliau mirė 1974 m. lapkričio mėn.
28 d. Kai Algimantui Gečui atėjo kongresmano
Joshua Eilberg 1975 m. sausio 13 d. rašytas
laiškas, kad dėl įrodymų stokos Brazaičiui byla
nutraukiama, jo jau nebuvo gyvųjų tarpe.
Brazaitis buvo pirmoji įtartinos konspiracijos
nekalta auka.
Pabaltiečių ir ukrainiečių organizacijos
niekad nesipriešino karo nusikaltėlių
išaiškinimui ir teisimui. Buvo tik priešinamasi
netobulam įstatymui ir jo piktnaudojimui, karo
nusikaltimais apkaltintųjų bylose. Kad ateityje
nebūtų naujų aukų (o OSI jau jas rikiuoja į eilę)
95-to Kongreso priimtas Public Law 95-549,
kitaip vadinamas Holtzman Amendment, turi
būti papildytas arba pakeistas. Apkaltintųjų
bylos turi būti sprendžiamos Amerikos
kriminaliniuose teismuose pagal Amerikos
įstatymus.
Su ekspertų talka, Koalicija ruošia Haltzman
Amendmento pakeitimus. Šiam darbui reikės
ne tik pasišventimo, stiprios ir nepalūžtančios
moralės, bet ir daug lėšų. Yra skubus reikalas
pasipriešinti neteisybei.
Tikime, kad lietuviškoji visuomenė pilnai
supras šio momento reikalą ir apsigynimo
svarbą.
Antanas B. Mažeika
Koalicijos (CCJS- Coalition for
Constitutional Justice and Security)
pirmininkas ir veikimo koordinatorius
25108 Marguerite Pkwy. Suite B-245
Mission Viejo, CA 92692
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LIETUVIŲ FONDO
25 METŲ
VEIKLOS APŽVALGA
A. Juodvalkis
L. F. organizavimo pradžia

Lietuvių Fondo kapitalo telkimas

Draugo 1960 m. gruodžio 8 d. laidoje dr.
Antano Razmos straipsnis — Milijono dolerių
fondas lietuviškiem reikalam ir to fondo
parlamentas, gal būtų likęs nepastebėtas, kaip
ir ankstyvesnieji panašaus turinio rašiniai, jei
autorius nebūtų ėmęsis konkrečios veiklos.
Savo užsidegimą ir jaunystės energiją dr. A.
Razma nukreipė pirmoje eilėje į savo profesi
jos draugus — jaunus gydytojus, kitus profe
sionalus, prekybininkus ir visuomenininkus,
jaunam entuziastui atrodė, kad sukaupti
milijoną dolerių nebus sunku, nes prasikūrusių
lietuvių jau galima buvo suskaičiuoti iki
tūkstančio. Aritmetika atrodė labai paprasta:
1000 lietuvių sudės po 1000 dol. ir milijonas
yra. Bet prie tų žmonių priėjus ir paprašius
tūkstantinės, nors ir išsimokėtinai, neatsirado
nė dešimtadalio pasiruošusių paaukoti tūkstantį
dolerių.
Apie milijoninio fondo steigimą, pradininkų
pastangas, garsas pasiekė JAV LB Krašto
valdybą, pirmininkaujamą Stasio Barzduko
(mirė 1981.K. 13 d.). LB Krašto valdyba turėjo
savojo Geležinio fondo idėją ir ruošė statutą,
bet laikė stalčiuje ir visuomenė apie tai
nežinojo, o išgirdę apie milijoninio fondo
organizavimą, susidomėjo ir subruzdo.
Prasidėjo pasitarimai tarp milijoninio fondo
organizatorių ir JAV LB Krašto valdybos
atstovų. Milijoninio fondo organizatoriai
neužsikirto savo projekte, o LB Krašto valdyba
sutiko atsisakyti nuo savo ruošiamo Geležinio
fondo projekto ir susitarė steigti vieną fondą,
pavadintą Lietuvių Fondo vardu.
Pagrindinis, svarbiausias ir naujas prin
cipas buvo tas, kad paaukota suma neskirstoma,
nedalijama, neišleidžiama, o paliekama būsimai
nepriklausomai Lietuvai, naudojant to kapitalo
pelną. Aukotojai, už kiekvieną paaukotą 100
dol. gauna vieną balsą ir dalyvauja fondo
tvarkyme. JAV LB Krašto valdyba dalyvauja
pelno paskirstyme lygiomis teisėmis su Lietuvių
Fondu. L. Fondo narių suvažiavimų priimtu;
LF įstatus bei jų pakeitimus tvirtina JAV LB
taryba. Šiems principams JAV LB tarybai New
Yorko sesijoje pritarus, prasidėjo įstatų
ruošimas ir teisinių pagrindų tvarkymas.
Lietuvių Fondo paruoštus įstatus JAV LB
taryba patvirtino 1962 m. vasario 4 d. o Illinois
valstijoje įregistruoti 1962 m. kovo 14 d.,
Lithuanian Foundation vardu, No 17755.

Lietuvių Fondo laikinoji vadovybė (tarybos
pirm. dr. Antanas Razma ir valdybos pirm.
Teodoras Blinstrubas), sutvarkiusi registraci
jos ir kitus teisinius pagrindus, 1963 m. gegužės
18 d. Jaunimo centre, Čikagoje sušaukė pirmąjį
LF narių suvažiavimą, kuriame dalyvavo 160
narių iš esamų 220 su 525 balsais. Po 25-rių
metų veiklos metiniuose suvažiavimuose
tedalyvauja panašus narių skaičius, tik su
keleriopai didesniu balsų skaičiumi (apie 9000),
o narių šiuo metu L. Fonde yra 5800 ir kapi
talas siekia 3.7 millijonus dolerių.
Pirmajame narių suvažiavime išrinkta 15
narių taryba ir trijų narių kontrolės komisija.
Tarybos pirmininku patvirtintas dr. A. Razma,
o valdybos pirm, pakviestas T. Blinstrubas.
Taryba patvirtino T. Blinstrubo pristatytąją
valdybą: pirm. T. Blinstrubas, vicepirm. A.
Šantaras, sekr. J. Vaičiūnas (miręs), ižd. dr.
V. Šimaitis, fin. sekr. S. Rauckinas.
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LF pirmosioms vadovybėms teko nustatyti
veiklos gaires ir sudaryti aukų rinkimo planus.
Didesnėms lietuvių gyvenvietėms nustatytos

kvotos, prie LB apylinkių valdybų sudarytos
vajams vykdyti komisijos ar pakviesti asmenys
bei surasti įgaliotiniai, kurie pradėjo telkti L.
Fondui aukas. Darbas buvo naujas ir reikėjo
daug pastangų idėti, kad aukotojai suprastų LF
paskirtį ir paaukotų bent šimtinę, tapdami
pilnateisiais nariais. Čia lietuviškoji spauda,
radijo laidos ir organizacijų vadovybės, ypač
LB apylinkės lemiamai prisidėjo prie LF idėjos
populiarinimo ir kapitalo telkimo.
Aukų telkimas ėjo pamažu, nes buvo naujųjų
ateivių pats įsikūrimo įkarštis, o senoji išeivija
liko aplenkta. Nedaugelis parodė noro atsižadėti
sunkiai sutaupytą šimtinę, nesitikėdami nieko
gauti. Lituanistinis švietimas, kultūra, jaunimas
buvo tokios sąvokos, kurios nepatraukė auko
tojų dėmesio. Dainų ar šokių šventės buvo
visiems suprantamesnės ir matomos, nes dažno
vaikai šoko ir dainavo, o aukoti užteko penkinės
ar dešimkės, bet ne visos šimtinės. Gal todėl
reikėjo visos 12 metų, kad surinkus pirmąjį
milijoną dolerių. Vis dėlto, nors ir pamažu
aukos plaukė, o sudarytieji vajų komitetai
ieškojo patrauklesnių ir naujesnių būdų didinti
LF kapitalą. Buvo ruošiami koncertai (L.
Šukytės - 1970.IV.5 d. ir 1982.X. 18 d.,
Grandinėlės — 1972.111.18 ir 19 d., D.
Stankaitytės, St. Baro ir J. Vaznelio —
1976.1.18 d.) vajų užbaigimo ar metinių narių
suvažiavimų progomis — pokyliai su iškiliomis
meninėmis programomis. Šie renginiai duoda
vo ne tik tiesioginį pelną, bet įstodavo į LF nau
ji nariai ir esantieji padidindavo jau turimus
įnašus.
Pirmojo milijono užbaigtuvių iškilmingas
pokylis įvyko 1974.V.4 d. Jaunimo centre,
Čikagoje. Tai buvo džiaugsmo ir pasididžia
vimo pokylis, kad ir po ilgesnio metų skaičiaus

Lietuvių Fondo 1964 metų Tarybos ir Valdybos nariai. Sėdi, iš k.: dr. G. Batukas, A. Rėklaitis (miręs),
dr. A. Razma Tarybos pirm., T. Blinstrubas Valdybos pirm., dr. V.Šimaitis ir J. Vaičiūnas (miręs).

Stovi: A. Šantaras, dr. K. Ambrozaitis, dr. V. Tauras, S. Rauckinas, Z. Dailidka (miręs)
J. Bagdonavičius (miręs), dr. F. Kaunas ir V. Naudžius.
LF Board members and executive committee in 1964. From left: Dr. G. Balukas, A. Rėklaitis (deceased),
Chairman Dr. A. Razma, President T. Blinstrubas, Dr. V. Simaitis, J. Vaičiūnas (deceased),
Standing: A. Šantaras, Dr. K. Ambrozaitis, Dr. V. Tauras, S. Rauckinas, Z. Dailidka (deceased),
J. Bagdanavicius (deceased), Dr. F. Kaunas, and V. Naudžius.
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įvyko LF pradininko dr. Antano Razmos
svajonių išsipildymas. Nesustota prie vieno
milijono kapitalo surinkimo, bet čia pat
paskelbta, kad ir toliau L. Fondas bus
auginamas, siekiant daugmilijoninio fondo, nes
gaunamų pajamų neužtenka lietuvybės
išlaikymo reikalams finansuoti.
1974 metai Lietuvių Fondui buvo persilau
žimo metai. Tais metais įstojo didžiausias naujų
narių skaičius — 498, gautos didžiausios
metinės aukos — 147,547 dol. ir pagrindinis
kapitalas pasiekė 1,043, 318 dol.
Užėjęs ekonominis atoslūgis atsiliepė ir į LF
kapitalo augimų, bet gelbėjo testamentiniai
palikimai. Jei pirmam milijonui sutelkti reikėjo
12 metų, tai antras milijonas užbaigtas per
šešeris metus — 1980 metais. Tais metais gauta
rekordinės metinės aukos — 375,883 dol.,
kurių vien palikimai sudarė 269,400 dol. ir
perkopė per du milijonus. Prie šio laimėjimo
LF vadovybė nesustojo, bet ne mažesniu
pasiryžimu buvo siekiama trečio milijono, nes
gaunamų pajamų vis dar neužteko didėjantiems
liet, švietimo, kultūros ir jaunimo reikalams
finansuoti.

Pagerėjus krašto ekonominei padėčiai, aukų
plaukimas ir testamentiniai palikimai pagyvėjo.
1984 metais, neskelbiamas aukotojas per
Tarybos pirm. St. Barą įnešė 100,000 dol. įnašą
su sąlyga, jei bent pusę tos sumos per tris
mėnesius suaukos kiti žmonės. Visų pasigerė
jimui aukos į LF taip sparčiai plaukė, kad ne
tik pasiekė nustatytą 50,000 dol. sumą, bet
pralenkė ir to geradario paaukotą vienkartinę
100,000 dol. sumą. 1984-tieji metai buvo
geriausi visoje LF veikloje: metinės įplaukos
pasiekė rekordinę 420,437 dol. sumą ir pagrin
dinis kapitalas prašoko tris milijonus dol. —
3,102,297 dol., turėjo 5560 narių.
Šio pasisekimo paskatinta, LF vadovybė
metė šūkį sukaupti 5 milijonus dol. pagrindinio
kapitalo, kad gaunamo pelno pakaktų visiems
lietuvybės išlaikymo darbams finansuoti.
Švenčiant LF veiklos 25-rių metų sukaktį dar
šiais metais norima užbaigti telkti 4-tą milijoną
dol. ir per minėjimą paskelbti, kaip visuomenės
dovaną Lietuvių Fondo steigėjui ir pradinin
kams. Šiuo metu tetrūksta tik 3,000 dol. Gal
ir vėl atsiras stambus aukotojas ir paskatins
kitus pasekti jo pavyzdžiu. Laukiame!

Lietuvių Fondo investavimai
Kad turimas LF kapitalas duotų gerą pelną,
reikia saugiai ir pelningai investuoti. LF taryba
sudaro komisijas, kurios rūpinasi įvairiais LF
reikalais. Viena tokių komisijų yra vadinama
Finansų komisija, kurią sudaro beveik pusė
visos tarybos narių. Jos paskirtis yra stebėti
krašto ekonominę padėtį ir nukreipti LF
kapitalą į saugias, geras pajamas duodančias
sritis. Nuo sėkmingo kapitalo investavimo,
priklauso ir gaunamos pajamos, kurios
pavedamos pelno skirstymo komisijai. Augant
6

1977m. LF Vajaus komitetas. Sėdi, iš k.: E. Razmienė, M. Grebliūnienė, M. Marcinkienė, E. Sliažienė,
kun. J. Vaišnys, Z. Pupienė, M. Remienė, E. Trimakienė, K. Leonaitienė, L. Stoncienė. Stovi: B.
Butėnas, A. Juodvalkis, K. Barzdukas, P. Norvilas, P.Želvys, J. Janušaitis, V. Kamantas, dr. G.
Balukas. Trečioje eilėje: K. Girvilas, V. Momkus, A. Mažrimas.
1977 LF Fund raising committee. Seated, from left: E. Razma, M. Grebliunas, M. Marcinkus, E. Sliazas,
Rev. J. Vaisnys, Z. Pupius, M. Remys, E. Trimakas, K. Leonaitis, L. Stoncius. Standing: B. Butėnas, A.
Juodvalkis, K. Barzdukas, P. Norvilas, P. Želvys, J. Janusaitis, V. Kamantas, Dr. G. Balukas. Third row:
K. Girvilas, V. Momkus, A. Mažrimas.

Iš k.: dr. A. Razma LF V-bos pirm.; poetas B. Brazdžionis, dr. G. Balukas LF Tarybos pirm., 1966 m.
From left to right: Dr. A. Razma, Lithuanian Foundation President; poet B. Brazdžionis; Dr. G. Balukas,
Lithuanian Foundation Council Chairman (1966).

kapitalui, didėjo ir investavimo atsakomybė,
todėl LF vadovybė pasitelkia specialistus, kurie
tik investavimais ir tesirūpina. Šiuo metu LF
kapitalo dalis — 1,438,000 yra tvarkoma in
vestavimo bendrovės Graybill Ltd., o likusi
dalis finansų komisijos. Valdžios obligacijos ir
akcijos yra tvarkomos Graybill b-vės, o gryni
pinigai ir žemė LF finansų komisijos.

LF kapitalas 1987.1.1 d. buvo laikomas šiose
pozicijose:
gryni pinigai (indėliai bankuose)....$2,180,000
valdžios obligacijos............................ $ 150,000
korporacijų bonai.............................. $ 320,000
korporacijų akcijos............................ $ 600,000
žemė ir sklypai................................... $ 250,000

Pelno paskirstymas
Lietuvių Fondo pelno paskirstymas labiausia
domina ne tik LF narius, bet ir visą lietuviškąją
visuomenę, nes nuo to dažnai priklauso atskirų
sričių lietuviška veikla. Kapitalo telkimu
rūpinasi LF vadovybė, talkinama LB apylinkių
ir įgaliotinių, o investavimu — vien tik Lietuvių
Fondas. Gautą pelną skirsto lygiomis teisėmis
LF tarybos ir JAV LB Krašto valdybos sudaryta
pelno skirstymo komisija.. Į LF pelno
skirstymo komisiją tris narius ir vieną
pavaduotoją renka LF taryba, o kitus tris narius
ir vieną pavaduotoją deleguoja JAV LB Krašto
valdyba. Stebėtojais gali dalyvauti LF tarybos
bei valdybos pirmininkai ir JAV LB tarybos
prezidiumo bei Krašto valdybos pirmininkai.
Sprendimai daromi balsų dauguma. Studentų
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stipendijoms rekomenduoti yra sudaroma
pakomisė iš LF, LB ir lit. mokyklų (instituto)
atstovų. Jos siūlymus tvirtina LF pelno
skirstymo komisija.
LF pelno skirstymo komisjos darbas nėra
lengvas, nes reikia susipažinti su šimtais įvairių
prašymų, dalyvauti apklausinėjimo posėdžiuose
ir daryti sprendimus. Iškilti aukščiau savo
asmeninių ir organizacinių interesų nėra
lengva, todėl didžiųjų organizacijų atstovai
kviečiami į apklausinėjimo posėdžius, tam kad
galėtų paaiškinti savo projektų reikalingumą,
skirstymo posėdžių balsavime — nedalyvauja.
Tuo norima išvengti taip vadinamo “conflict
of interest”.
Lietuvių Fondo pelnas skirstomas vieną kartą
metuose. Nustatytos formos prašymai įteikiami
bendrai paramai iki kovo 15 d., o stipendijoms
— iki balandžio 15 d. Šių datų griežtai
prisilaikoma ir pavėlavusių prašymai
nesvarstomi.
Smulkesnės informacijos teikiamos Lietuvių
Fondo būstinėje.
Jau antri metai iš eilės, LF taryba leido
paskirstyti po ketvirtį milijono dolerių. Tai
nemaža suma atiduodama lietuviškai veiklai
remti ir lietuviams studentams mokslą
palengvinti. Per visą LF veiklą gauta ir padalin
ta 2,048,000 dol. Vien tik per paskutinius
penkerius metus paskirstyta 1,016,000 dol. —
pusė visos padalintos sumos. Čia pasirodo
pinigo galia — didėjant kapitalui, didėja ir
pelnas, didėja ir parama lietuviškai veiklai.

1978-79 m. LF valdyba. Sėdi iš k.: P. Želvys, M. Remienė, dr. G. Balukas ir dr. A. Razma. Stovi:
S. Baras, J. Kučėnas, K. Barzdukas, K. Girvilas, A. Juodvalkis.
LF Executive committee in 1978-79. Seated, from left: P. Želvys, M. Remys, Dr. G. Balukas, and Dr. A.
Razma. Standing: S. Baras, J. Kucenas, K. Barzdukas, K. Girvilas, A. Juodvalkis.

Testamentiniai palikimai
Lietuvių Fondo vadovybė nuo pat veiklos
pradžios didelį dėmesį skyrė testamentų
sudarymui ir bent dalies turto palikimui
Lietuvių Fondui. Dalis senosios išeivijos vengė
sudaryti testamentus ir savo turtą palikti
norimiems asmenims ar organizacijoms. Ne
sant artimų giminių, toks turtas dažnai
atitekdavo valstijoms ar miestams. Dar ir dabar
daug lietuvių vengia surašyti testamentą, lyg bi
jodami, kad tas gali priartinti mirtį arba gali
prarasti savo turtą. Sąmoningi žmonės, ypač
' neturintieji giminių, sudaro testamentus ir savo
turtą paskirsto pagal savo norą. Lietuvių Fon
do vadovybė skatino narius ir visą lietuvių
visuomenę surašyti testamentus ir būti
pasiruoš,usiems įvairiems gyvenimo netikėtu
mams. LF vadovybės balsas buvo išgirstas ir
lietuviai pradėjo suprasti testamentų svarbą ir
juos surašo. Dalis testamentų sudarytojų
neužmiršta ir Lietuvių Fondo, tuo prisidėdami
prie lietuvių švietimo ir kultūros išlaikymo.
Testamentiniai palikimai lemiamai prisideda
prie pagrindinio kapitalo augimo. Lietuvių Fon
das testamentiniais palikimais yra gavęs netoli
milijono (925,800) dol. Tai sudaro daugiau ket
virtadalio viso pagrindinio kapitalo.
Lietuvių Fondas testamentiniais palikimais yra
gavęs netoli milijono (925,800) dol. Tai sudaro
daugiau ketvirtadalio viso pagrindinio kapitalo.
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LF 1987 Valdyba. Sėdi, iš k.: dr. A. Razma, M. Remienė — pirm., A. Steponavičienė ir A. Juod
valkis. Stovi: adv. A. Ostis, E. Oželienė, St. Baras ir O. Baršketytė. Trūksta: dr. A. Razmos, R.
Juškienės.
The LF Executive Committee. Seated, from left: Dr. A. Razma; President M. Remys, A. Steponavičius,
and A. Juodvalkis. Standing: A. Ostis, J.D.; E. Ozelis, St. Baras, and O. Barsketis. Missing: Dr. A. Raz
ma, and R. Juskis.

Sudarykime testamentus ir visą ar dalį turto
palikime Lietuvių Fondui, įrašydami šį
pavadinimą: Lithuanian Foundation, Ine.
3001 W. 59th St., Chicago, IL 60629.

Medaliai
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 50
metų sukakčiai paminėti, pulk. Antanas
Rėklaitis 1966 m. iškėlė mintį nukaldinti ir
išleisti tris medalius: Karaliaus Mindaugo, trijų
Lietuvos prezidentų ir Vytauto Didžiojo. Šią
mintį parėmė ir Lietuvių Fondo vadovybė, o

finansavo dr. Balys Poškus, suteikęs
beprocentinę paskolą. Prieš pat Lietuvos
nepriklausomybės 50 metų jubiliejų, buvo
nukaldintas Trijų Lietuvos prezidentų medalis
ir minėjimo metu pradėtas platinti. Per metus
surinkta reikiama suma ir paskola dr. B. Poškui
grąžinta. Skulptoriaus V. Kašubos sukurtas
karaliaus Mindaugo medalis buvo nukaldintas
ir paskleistas visuomenėje. Abu medaliai buvo
sidabriniai ir žmonių mielai perkami, nes tai
buvo Lietuvos istorijos priminimas. Šiuo metu
Lietuvių Fondas beturi tik po keliolika
egzempliorių ir laiko ypatingiems atvejams.
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Žemė
Lietuvių Fondo sudarytoji finansų komisija
rūpinasi LF kapitalo saugiu investavimu.
Siaučiant infliacijai ir LF vadovybė pradėjo
ieškoti būdų, kaip apsaugoti kapitalų nuo in
fliacijos. LF narių suvažiavimuose buvo priimti
nutarimai, skatinantys taryba įsigyti
nekilnojama turtą, kad nors dalis kapitalo būtų
apsaugota. Po ilgesnių svarstymų ir ieškojimų,
buvo užtiktas 158 akrų žemės gabalas su
trobesiais ir 1981 m. nupirktas už 425,000 dol.,
išmbkėtinai per 12 metų. Ūkis yra Salem miesto
ribose, prie 83-čio kelio ir 98-tos gatvės, turi
vandentiekį ir kanalizacijos tinklą. Antroj kelio
pusėj stovi bankas ir miesto pastatai. Šio ūkio
ateitis gali būti labai gera, bet priklausys nuo
daugelio aplinkybių.
Šiuo metu nei meno turtai, nei žemės ūkis
pelno neduoda, bet ateities niekas negali
nuspėti.

Lietuvių dailiojo meno institutas
Lietuvių Fondo tarybos posėdyje,
įvykusiame 1980.III.23 d. Margučio patalpose,
Čikagoje, išklausius dail. Adolfo Valeškos ir
adv. Povilo Žumbakio pranešima apie galimybę
įsigyti Mažosios Lietuvos dailininko Prano
Domšaičio meno darbus, įsteigta Meno
puoselėjimo komisija (vėliau pavadinta Lietuvių
dailiojo meno institutu) ir pavesta tartis su
dailininko žmona Adelheid ArmholdDomšaitiene-Žvironiene, gyv, Havajuose. Į šią
komisija LF taryba paskyrė šiuos narius: dr.
K. Ambrozaitį, dr. G. Baluka (pirm.), dr. J.
Račkauska, dr. A. Razma, P. Sodeika, dail. A.
Valeška ir adv. P. Zumbakį. LF meno
puoselėjimo komisija sudarė pakomisę iš šių
dailininkų: A. Valeškos (pirm.), R. Viesulo,
V. Balukienės, Br. Murino ir Pr. Lapės, kurie

1987 m. Pelno skirstymo komisija. Sėdi, iš k.: dr. A. Razma, St. Baras —pirm., dr. P. Kisielius —
sekr., ir V. Volertas. Stovi: M. Dranga, dr. G. Balukas, R. Vitas ir Br. Juodelis.
The 1987 Profits Disbursement committee. Seated, from left: Dr. A. Razma; president Stasys Baras;
secretary Dr. P. Kisielius, and V. Volertas. Standing: M. Drunga, Dr. G. Balukas, R. Vitas, and Br. Juodelis.

pritarė dail. Pr. Domšaičio meno kolekcijos
darbų pirkimui. LF vadovybę ir komisiją,
lemiamai ir teigiamai paveikė dail.-grafiko a.
a. Telesforo Valiaus studija apie dail. Pr.
Domšaitį, paskelbta 1974 m. L. K. M.
Akademijos leidinyje Romoje. LF taryba buvo
įtikinta dail. Pr. Domšaičio meno kūrinių verte
ir suteikė beprocentinę paskolą. Pirmoji 65
paveikslų siunta buvo įsigyta 1980 metais, o
vėliau nupirktas ir likusis meno palikimas. Šiuo

metu dail. Pr. Domšaičio darbai — 700 dides
nių ar mažesnių gabalų, yra sutvarkyti,
ruošiamos parodos ir dalis jų realizuojama.
Labai teigiamai dail. Pr. Domšaičio kūrybą
įvertino Čikagos universiteto dailės profesorius
emeritas Harold Haydon.

Lietuvių Fondo 1984 metų Taryba. Sėdi, iš k.: dr. Gediminas Balukas, Milda
Lenkauskienė, dr. Antanas Razma LF Valdybos pirm., Marija Remienė,
Stasys Baras LF Tarybos pirm., Daina Kojelytė, Antanas Juodvalkis, dr.
Jonas Valaitis. Stovi: Kostas Dočkus, dr. Jonas Račkauskas, Povilas Kilius,
Mykolas Drunga, Vytautas Kutkus, dr. Kazys Ambrazaitis ir dr. Ferdinan
das Kaunas. Trūksta Vytauto Kamanto, dr. Tomo Remeikio ir Jono Vaznelio.
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Lietuvių Fondą yra pasiekusi Richard Bie
knyga “Deutsche Malerei der Gegenwart”,
išleista 1930 m. Weimare, Vokietijoe, bei
Heine Toerien ir George Duby “Our Art’’,
1981 m., Pietų Afrika. Abiejuose leidiniuose
dail. Pr. Domšaitis yra gerai įvertintas ir
įrikiuotas į pačių geriausių tapytojų tarpą.
Be dail. Pr. Domšaičio kolekcijos LDM in
stitutas yra įsigijęs dail. V. Dobužinskio
kolekciją “Senoji Lietuva” ir grafiko Viktoro
Petravičiaus 12 dailės darbų.
Lietuvių dailiojo meno institutas yra
įregistruotas Illinois valstijoje ir veikia
savarankiškai, bet yra surištas su Lietuvių Fon
du, deleguojant į instituto direktorijatą dalį LF
tarybos narių.

The Board of the Lithuanian Foundation in 1984. Seated, from left: Dr.
Gediminas Balukas, Milda Lenkauskas; Lithuanian Foundation President Dr.
Antanas Razma; Marija Remys; LF chairman Stasys Baras; Daina Kojelis, An
tanas Juodvalkis; Dr. Jonas Valaitis. Standing: Kostas Dočkus; Dr. Jonas
Račkauskas; Povilas Kilius; Mykolas Drunga; Vytautas Kutkus; Dr. Kazys Ambrozaitis, and Dr. Ferdinandas Kaunas. Missing: Dr. Vytautas Kamantas; Dr.
Tomas Remeikis, and Jonas Vaznelis.
LIETUVIŲ DIENOS, 1987, RUGSĖJIS

Užsklandai
Bagiant šia trumpa Lietuvių Fondo veiklos
apybraiža, skaitytojas galėjo pastebėti, kad
permažai vardų yra paminėta, nors paliestas
25-rių metų veiklos laikotarpis. Plačiau ir
daugiau vardų yra paminėta Lietuvių Fondo
leidinyje išleistame 1983 m. minint 20 metų
veiklos sukaktį, todėl taupant vieta ir laika,
reikėjo viską trumpinti.
Reikia pažymėti, kad Lietuvių Fondo
vadovybė: taryba, valdyba, kontrolės ir kitos
komisijos yra savanoriškai įsipareigojusios ir
savo laika aukoja Lietuvių Fondo gerovei,
negaudamos jokio atlyginimo. Atlyginama yra
tik viena reikalų vedėja ir dalinai buhalteris. LF
kapitalo tvarkymas ir jo nuolatinis auginimas
bei tinkamas investavimas, reikalauja daug
pastangų ir nuovokos. Tenka pasidžiaugti, kad
LF vadovybei sudaryti niekad netrūko
nusimanančių ir norinčių dirbti kandidatų.
Tarybos ir valdybos narių tarpe yra
ekonomistų, finansininkų, teisininkų ir kitų
profesionalų, atiduodančių savo patyrimų
Lietuvių Fondo gerovei. Vadovybės tarpe yra
žmonių, aukojančių savo brangų profesionalo
laika nuo pat įsisteigimo Lietuvių Fondo ir savo
lėšomis aplankiusių tolimiausias lietuvių gyven
vietes. Pagarba ir padėka jiems. Kol Lietuvių
Fondas turės tokių pasišventusių darbuotojų ir
vadovų, tai jo kapitalas didės, pasiekdamas
tolimoje vizijoje matoma dešimties milijonų

Trys jubilijatai: dr. A. Razma, dr. G. Balukas ir Antanas Juodvalkis.
Celebrating the Lithuanian Foundation’s 25th anniversary: Dr. A. Razma, Dr. G. Balukas, and Antanas
Juodvalkis.

Susipažinimui dedame 1987 metų Lietuvių
Fondo vadovybės sąrašą.
Taryba:
Povilas Kilius — (tarybos pirmininkas),
Daina Kojelytė (tarybos sekretorė ir įstatų kjos pirm.), Kazys Ambrozaitis (palikimų k-jos
pirm.), Gediminas Balukas (lietuvių dail. meno
inst. pirm.), Stasys Baras (pelno skirstymo kjos pirm.), Kostas Dočkus (valdybos narys ūkio
reikalams), Antanas Juodvalkis (informacijos
k-jos pirm.), Mykolas Dranga, Rūta Juškienė,
Vytautas Kamantas, Ferdinandas Kaunas,
Vytautas Kutkus, Milda Lenkauskienė, Jonas
Račkauskas, Antanas Razma (garbės k-to

1987m. LF Taryba būstinėje. Sėdi, iš k.: D. Kojelytė, P. Kilius, M. Remienė, dr. G. Balukas, M. Lenkauskienė,
dr. J. Valaitis. Stovi: dr. A. Razma, V. Kamantas, M. Drunga, dr. F. Kaunas, V. Kutkus, J. Vaznelis, K.
Dočkus, dr. J. Račkauskas, A. Juodvalkis, S. Baras.
At LF Headquarters in 1987. Seated from left: D. Kojelis, P. Kilius, M. Remys, Dr. G. Balukas, M. Len
kauskas, Dr. J. Valaitis. Standing: Dr. A. Razma, V. Kamantas, M. Drunga, Dr. F. Kaunas, V. Kutkus, J.
Vaznelis, K. Dočkus, Dr. J. Račkauskas, A. Juodvalkis, and S. Baras.

Lietuvių
Fondo
metinio
suvažiavimo metu 1987 m. buvo
pagerbtas ir apdovanotas LF
pradininkas dr. Antanas Razma,
prieš 25 metus sumanęs ir pradėjęs
fondą organizuoti. Tarybos pir
mininkas Povilas Kilius ir LF
pradininkas dr. Antanas Razma.
LF founder Dr. Antanas Razma was
honored at the 1987 convention
celebrating LF’s 25th Anniversary.
Board chairman Povilas Kilius and
Dr. Antanas Razma.
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pirm.) Marija Remienė (valdybos pirm.), Jonas
Valaitis ir Jonas Vaznelis (finansų k-jos pirm.).
Taryba veikia pasiskirsčiusi į pakomisijas, į
kurias yra įsijungę visi tarybos nariai.

3,630,320

3 MILLION

2,500000.

Kontrolės komisija
Adolfas Markelis* (pirm.),
Rimkevičius ir Juozas Žygas.

Juozas

Valdyba
Marija Remienė (pirm.), Alė Steponavičienė
(sekr. ir reikalų vedėja), Stasys Baras, Ofelija
Barškėtytė, Kostas Dočkus, Antanas Juod
valkis, Rūta Juškienė, adv. Algirdas Ostis,
Evelyna Oželienė, Antanas Razma ir Antanas
G. Razma.
Kiekvienas valdybos narys turi atskiras
pareigas, kuriomis rūpinasi ir praneša apie
atliktus darbus valdybos posėdžiuose.
Lietuvių Fondas iki šiol nestokoja kandidatų
į visas vadovybės pareigas ir savo
įsipareigojimus sąžiningai atliko. Net ir tolokai
gyvenantieji tarybos nariai neapleidžia posėdžių
ir rodo pavyzdį artimesniems nariams.
Lietuvių Fondo vadovybė palaiko glaudžius
ryšius su nariais ir per metus pasiunčia 3-4 in
formacinius laiškus bei apyskaitas.
Tarybos, valdybos ir komisijų pirmininkai
negali palikti tose pačiose pareigose ilgiau kaip
trejis metus. Pirmininkų pasikeitimai dažnai
pagyvina LF veikla ir įneša naujų veiklos
metodų.
Linkime ir toliau taip uoliai rūpintis ir remti
Lietuvių Fonda.
Lietuvių Fondo 1987 metų paskirstytas pelnas:

1. a. Lituanistiniam švietimui $67,570
b. Studentų stipendijoms
$52,000

316,724

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 7475 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85" 86

YEARLY CONTRIBUTIONS

1,792,565

1500,000

1,250,000

1000,000

750,000

500,000

250,000

■
■

ACCUMULATED
TOTALS
ANNUAL
DISTRIBUTIONS
255,000

$119,570
63 64 65 66 67 68 69 70 71

2. Kultūrai ir menams ............$87,820
3. Visuomeniniams reikalams $54,460

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

ANNUAL DISTRIBUTIONS

LF korespondentai 1987. Sėdi, iš k.:
Petras Petrulis, Ramona Steponavičiūtė,
D. Brazaitis, kun. J. Prunskis, L. Buntinas, kun. Petras Daugintis. Stovi:
Vytautas Radžius, Bronius Juodelis, An
tanas Juodvalkis, Juozas Šlajus, Balys
Brazdžionis ir Morkus Šimkus.
LF correspondents in 1987. Seated, from
left:
Petras
Petrutis,
Ramona
Steponavičius, D. Brazaitis, Rev. J. Prun
skis, L. Buntinas, Rev. Petras Daugintis.
Standing: Vytautas Radzius, Bronius
Juodelis, Antanas Juodvalkis, Juozas Šla
jus, Balys Brazdžionis, and Morkus
Šimkus.
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Anatolijus Kairys

ATEINA KRYŽIUS
Iš knygos ‘ ‘Aukurai ir altoriai ’ ’
PAGONIŠKOSIOS IDILĖS

Trečioji idilė

Dievais nusėtas laukas —
Žemyna ir Laimutė . . .
Dievais upeliai plaukia.—
Undinė ir Bangpūtė . . .
O iš visų dievų
Vyriausias aš esu.
Upinis duoda žuvį,
Miškinis — riebų šerną,
O kovoje už būvį
Prisidedu dar elnią.
Neaplenkiu medaus,
Geltono ir saldaus.
Pavalgęs ir pagėręs
Užmiegu aš saldžiai,
Pilkasis vieversėlis
Užgieda atlaidžiai,
Ant balto smilgos žiedo
Linksmai žiogelis gieda.

Ši
96 puslapių
Anatolijaus
Kairio
‘ ‘Krikšto eilėraščių' ’
knyga ‘ ‘Aukurai ir alto
riai” papildo Lietuvos
krikšto 600 metų sukak
ties grožinės literatū
ros lentyną.
Tai nėra atskirų
eilėraščių rinkinys, bet
pasirinkta tema įdomiai
suplanuotas kelių ciklų
kūrinys.
Autorius, pradėdamas
‘ ‘Pagoniškomis idilė
mis”, ‘‘Vaidilų maldo
mis ’ ’ per ‘ ‘Neofitų mal
das ’ ’, ‘ ‘Krikšto elegi
jas ’ ’ ‘ ‘Žiemos elegijas ’ ’
ir ‘‘Vytauto godas” at
veda skaitytoją į ‘‘Ilgąją
krikšto gatvę ’ ’, poetiniu
žodžiu aprašo šešius
Lietuvos šimtmečius,
sudėdamas Lietuvos
laisvės viltį į Kristaus
kryžių ir Dievo malonę:
‘‘Kas mane, jei ne Tu, iš
vergijos išves?”

Viena iš dail. V. Vijeikio pieštų iliustracijų.

VAIDILOS MALDOS

One of V. Vijeikis illustrations.

Prie laužo
Užkaiskim vandenį, užkurkim laužą,
Visi susėskim prie ugnies.
Klausykime, ką sako mums Praamžius,
Pridėję širdį prie širdies.

ŽIEMOS PSALMĖS
Pirmoji psalmė

Jo žodžiai skamba seno kardo kirčiais —
Užgauna miegą šios nakties!
Ir daužo mus lyg pasmerktuosius mirčiai,
Nemokančius tėvų giesmės . . .

Ateina Kryžius — ruoškite Jam kelią!
Jį neša Dievą mylinti tauta —
Pūkšnodama ir griūdama be galo,
Nuo šalčio savo veidus slėpdama.

ir praeities šviesių dausų ateina
Motučių vėlės ir kartu
Dainuoja užmirštą senolių dainą
Iš vargo austą, iš maldų.

Ji eina ten, kur ją valdovas veda, —
Tai Vytautas, bajorai Lietuvos,
Ji deda kryžių ten, kur jos valdovas deda,
Ir klaupia nepravėrusi burnos.

Praamžius . . . Vien prisiminimai gražūs,
Vien nerimo karšta liepsna,
Nakties sapnai, svajonės ir miražai,
Vien laužo gęstanti šviesa . . .

Kai eisena žmonių, medinis kryžius
Praeina šalto nerimo pilni,
Aš sunkią galvą palenkiu nežymiai
Ir ją seku krikščionio širdimi.

LIETUVIŲ DIENOS, 1987, RUGSĖJIS
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Nelė Mazalaitė

PASAKA APIE KAREIVI JONĄ

Ir dar karta mes grįšime savo pasakojime į
dangų, į viena įvykį, atsitikusį karšta diena.
Taip, buvo neįmanomai karšta: kiečiausias
kaktusas krypo kaip trapiausios gėlės daigas, ir
paukščių gerklėse trupėjo liežuviai, tarsi jie
būtų buvę padaryti iš įkaitusio smėlio. Angelai
negalėjo pajudinti sparnų, sunkių nuo prakaito,
ir jie tvaksojo, kaip išmaudyti balandžiai.
— Kas čia dedasi? — galvojo šventasis
Petras. — Šitas karštis neina iš vasaros, šita
šiluma nepilstoma iš saulės sandėlių. Jeigu
žemėje nebūtų pasibaigęs karas — sakyčiau: vėl
patrankos degina mūsų asla, bet juk ten seniai
jau yra taika. Kas gi čia dedasi?
O karštis vis nemažėjo, ir visi palaimintieji
susirinko į dangiškus sodus, kurių pavėsis ir
gaivumas yra stipresni už visokį vargų. Tiktai
vienas angelas sodininkas negalėjo ramiai
ilsėtis. Vos tiktai jo prakaituotos sparnų
plunksnos išdžiūvo ir pasidarė permatomos ir
spindinčios — jis susirado kažkur užmestas
senas medines sandales, kurias kaip vienintelį
turtų buvo čia atsinešęs šventasis vienuolis.
Šitaip apsiavęs jis galėjo bėginėti po įkaitusias
dangaus grindis — jis bėginėjo palei langus ir
nusiminęs žiūrėjo, kaip visi jo gėlių vazonai
buvo nuvytę. Tuomet jis užsidėjo naščius,
pasikabino kibirus ir išėjo už vartų į šaltinį.
Kai jis įmerkė gintarinį kibirų pasisemti
vandens, jis pamatė šaltinyje atspindint kažkų
nežinomų, ir atsistojęs pamatė, jog tai yra
gulinčio žmogaus atšvaitas.
Taip, po medžiu, po šita palme, nuo kurios
per verbas išrinktieji lauždavosi sau iškilmių
rykštes, miegojo žmogus.
— Kų tu čia veiki? — pažadino angelas, ir
žmogus pakilo.
Jis avėjo sunkius purvinus batus, jo milinė
buvo sudilusi nuo laiko, ir ji buvo dėmėta krau
ju. O jo veidas buvo pilkas, tarsi jis būtų
gyvenęs po žeme, ir angelas išsigandęs vėl
paklausė:
— Kų tu čia veiki?
— Ieškau savo motinos, — atsakė žmogus
nedrųsiai. — Pragare ji negali būti, o
skaistykloje neradau — todėl atėjau čia. Var
tai buvo uždaryti, nenorėjau belstis, ir truputį
numigau.
— Kas tu esi? — paklausė angelas.
Ir žmogus atsakė:
— Kareivis Jonas.
Angelas dar kartų pasižiūrėjo į jį, paskui
pasisėmė vandens ir tarė:
— Eime.
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Jis taip skubėjo, jog vanduo laistėsi ir garavo,
kaip pūkų debesėliai, jis skubėjo, kad žmogus
nesudegtų kojų — tačiau kareivis ėjo savo pur
vinais batais visiškai ramiai, ir jo kaktoje
nebuvo prakaito.
Taip angelas sodininkas iš tikrųjų skubėjo —
pakelyje tik neiškentė neužpylęs poros rieškučių
vandens ant mažo pavytusio berželio ir pagirdė
iš savo saujos keletu paukščių. Jis atvedė
svetimąjį į sodo pakraštį, prie tvoros, ir kai
buvo pakviestas šventasis Užvaizdą, angelas
greit pasakė:
— Šventasis Petrai, čia atėjo kažkas ir sakosi
esųs kareivis Jonas. Bet aš nežinau, ar jis kalba
tiesų: karas pasibaigė taip seniai, kad visi
kareiviai numirė arba išgijo ir išėjo namo. Ir
jis toks keistas, jis nebijo karščių, jis nieko
neprašo.
Visa šita skubiai nupasakojęs, angelas sku
biai nubėgo pas savo gėles, jis bėgo taip, kad
jo senos sandalės skambėjo kaip žeme velkamas
varpelis.
Kol šventasis Petras spėjo kų nors prabilti,
jau prie jų susirinko palaimintųjų būrelis ir iš
toliau balsai taipgi rūpinos atėjūnu.
— Kaip seniai mes bematėm kareivį,
priimkim jį, — pasakė vienas.
Ir dar kažkas, kas negalėjo prieiti pasižiūrėti
— iš sodo paklausė:
— Tu mums papasakosi gražių karžygiškų
istorijų. Tu, tur būt, apgynei miestų ir išgelbėjai
tūkstančius gyventojų?
— Ne, — atsakė tyliai kareivis Jonas.
— Iš tikrųjų, — sako šventasis Petras, — kų
gi tu esi nuveikęs? Gal tu gelbėjai kūdikius iš
ugnies ir savo kūnu gal užstojęs draugų?
— Ne, — dar tyliau atsako kareivis Jonas.
— Ach, taip, tu gynei savo žemę nuo
užpuolikų ir mirei už jų, — taria šventasis
Petras.
Ir ūmai jis pasitraukia iš išgąsčio: taip liūdnai
ir beviltiškai sušunka kareivis Jonas:
— Ne!
Ir paskui jis kalba sustingusiu balsu, apim
tas gėdos dėl savo skausmo:
— Jūs, tur būt, čia nežinote, kad mums
nebuvo leista ginti savo žemę? Jų atėjo tiek
daug, kaip skėrių ir dulkių, jie dėvėjo raudonas
žvaigždes, piautuvų ir kūjį nešė jie, tačiau veikė
tik peiliu ir šautuvu. Jie mokėjo užmušti ir
nemirtingų sielų. Ir kai jie mus išvargino ištisus
metus, atėjo kiti ir išvijo juos — šitieji nešiojo
išniekintų kryžių ir juokėsi, kad išgelbėjo mus.
Jie gaudė mus ir varė kautis su jų priešais —

jie darė taip, kad mūsų žemė paliktų be žmonių
ir priklausytų jiems. Kaip malonės troškome
mes saugoti savo dirvas ir mirti jose, tačiau jie
vogė mus iš namų ir varė tolyn, jie ieškojo
mūsų pasislėpusių giriose, ir kaip įkaitus varėsi
mūsų senus tėvus.
Kareivis Jonas stabteri, jis įsižiūri į plačias
dangaus tolumas ir ima kalbėti vėl:
— Kai išgirdau, jog jie paėmė mano motinų
— aš išėjau iš slėptuvės. Ir jie išvežė mane, o
motina numirė iš sielvarto.
— Jie užkabino mums šautuvus ir varė mirti
pirma savęs. O kai atėjo pavojaus metas, patys
bėgdami paliko mus aniems, baisesniems už
save, — kalba kareivis Jonas. — Ne, jūs, tur
būt, nežinote, kas yra tie su raudonomis
žvaigždėmis? Jie paima žmogų kaip durtuvų ir
vėl atsuka į priešingų pusę. Šitaip vėl išvarė
mus muštis prieš tuos už kuriuos dar neseniai
turėjome kovoti. Ir tuomet mes bėgome atgal,
ir vėl buvome suimti ir išvaryti kariauti — ir
mūsų galvos ir širdys nebežinojo krypties.
— Šitaip, — sako rūsčiai šventasis Petras, —
tu liejai kraujų šioje ir anoje pusėje.
— Jie abieji buvo mano priešai, tačiau ant
manęs nėra kito kraujo tiktai mano paties, —
sako kareivis susigėdęs. — Kartų aš pasilenkiau
pakelti sužeistąjį, ir tada kulka palietė mane.
— Ir netrukus atėjo tie tretieji, kurie nugalėjo
kare, — kalba jis toliau, — Ir mes su džiaugsmu
bėgom į jų globų. — Dabar ateis teisybė,
sakėme mes, tačiau mes buvome uždaryti
miške. Tamsus ir drėgnas buvo miškas, gyvatės
ir erkės veisėsi ten, ir saulė nepasiekė mūsų
veidų. Mes valgėme žoles ir patys savo viltis.
Tuos, kurie mus buvo išvežę iš namų, tuos,
kurie buvo tikrieji jų priešai — nugalėtojai
paleido, paleido juos namo — jie vėl arė savo
žemę, varė prekybų, o mes gyvenome miške,
saugomi ir alkani. Ir pagaliau išvežė mus dar
toliau, į dar svetimesnę šalį, kad savo rankomis
atstatytume tai, kų mūsų priešai buvo sugriovę.
Mes statėme svetimus miestus, ir mums buvo
užginta keikti tuos, kurie yra mūsų žemėj ir
griauna jų.
— Iš tolo girdėjome mes, kad žemėje yra
keistas laikas, — nesiliauna pasakoti kareivis
Jonas. — Ir tas laikas biauresnis už patį karų.
Žmonės šoka ir linksminasi, žmonės eina iš
proto, žmonės negali surasti savo namų, jie
nesuranda savo krašto sienų. O dirbdami mes
nebetekome prakaito ir ašarų, ir tenai, iš
nuovargio ir nevilties, daugelis numirė — taip,
kaip ir aš. Ir dabar ateinu paklausti, gal būt,
jūs regėjote mano motinų?
Tuojau atsiliepė Motina Marija, kuri
niekuomet negali matyt nė vieno nuliūdusio,
kad nepadėtų jam. Ji pasakė savo Sūnui, pasakė
Dievui:
— Argi nereiktų surasti jo motinų?
Buvo tylu. Ir štai, šitų akimoju sučiulbėjo
paukštis, pragydo jis visai virš kareivio galvos,
ir kareivis Jonas pakėlė akis aukštyn:
— Vyturėlis, — pasakė jis džiugiai, —
vyturėlis!
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Legendų ir romantinės tikrovės
kūrėja

Rašytoja Nelė Mazalaitė
Author Nelė Mazalaitė

Teisingai vienas skaitytojas Nelę Mazalaitę
pavadino “lietuviškąja Selma Lagerloef“,
mūsų didžiausia legendų kūrėja. Nelė Mazalaitė
nesiriboja savo kūryboje tik Kristaus gyvenimu
bei apaštalų temomis — ji sukuria savą legendų
pasaulį, minėdama angelus, šventuosius,
anapusinį bei šį gyvenimą, kuriame veikia
mums pažįstami, savi, artimi, tokie pat kaip ir
mes žmonės, tačiau paliesti kažkokio dvasinio,
mistinio piršto, neiškeliančio juos iš realybės,
bet perkeičiančio į stebuklingus, paprastai
neįmanomus, bet autorės pasakojime patikimus
pasaulius.
N. Mazalaitės legendų turtą sudaro du
rinkiniai, — “Legendos apie ilgesį’’ ir “Gin
tariniai vartai ’ ’, abu apdovanoti premijomis ir
skaitytojų bei kritikos gerai įvertinti. Vienas
kritikas taikliai charakterizavo ‘ ‘Legendas apie
ilgesį’’, tardamas, kad jos “prabyla į skaitytoją
milžniška tėvynės ilgesio jėga. Čia susipina
pasaka, skaudi gyvenimo tikrovė, antgamtinis
ir kasdieninis gyvenimas — kenčiančio žmogaus
širdyje, o iš po rašytojos plunksnos prasiveržia
stipriomis metaforomis, palyginimais, alegori
jomis, minties ir jausmo žaibais. Nesuvaldoma
emocija kyla nuo žemės į dangų, susiranda
angelus, šventuosius ir patį Dievą ir drąsiais
žygiais rodo kenčiančią tėvynę, kovoja dėl
prigimtųjų žmogaus teisių... ’’
“Gintarinių vartų’’ recenzentas tarp kitko
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rašė: ‘ ‘kas dieną pro mūsų širdies gintarinius
vartus praeina girdėtos (ir negirdėtos — J. Br.)
legendos, padavimai, kurie taip nuotaikingai
apipina ne vien fizines Lietuvos vietoves —
ežerus, upes, koplytėles, bažnyčių varpus, bet
jie apraizgo ir mūsų dvasios pasaulį, diena iš
dienos vedžiodami jį (skaitytoją — J. Br.) ir
rodydami anuos gintarinius vartus, kuriuos
peržengęs pamatai ir pačią legendą Lietuvą ’ ’.
N. Mazalaitė yra susidariusi originalų, su
niekieno kito nesumaišomu legendų
(pasakojimų, istorijų, baladžių) stilių, turtingą
poezijos puošmenomis, sugestyvų, užburiantį,
šventadieniškai prakilnų, pilną aforizmų,
sentencijų.
N. Mazalaitės pasakojimų tematika, ypač
liečianti lietuviškas aktualijas (okupaciją,
laisvės kovas, pabėgėlius nuo komunistinio
košmaro... ) jos stiliaus poetinis turtingumas,
kalbos grožis seniai laukia didesnio masto
studijų.

Į mūsų literatūrą atėjusi 1928 m. ir pradėjusi
spausdintis “Ryto’’ dienraščio atkarpose, N.
Mazalaitė iš karto užkariavo skaitytojų (ypač
moteriškų) širdis ir jausmus. Jos apysakos
‘ ‘Tolimam miške ’ ’, ‘ ‘Žuvėdra ’ ’ ir kt. neturėjo
iki tolei sau lygių kerinčia romantika ir
personažų meilės kančiomis bei meilės
nuskaidrintu sielos grožiu. Net ir po Šatrijos
Raganos “Sename dvare“* tai buvo kažkas
nežemiška, neišsvajotai idealu.
1939 m. išėjo jos pirmoji apysakų knyga
“Pajūrio moterys’’, gi tais pat metais
“Miestas, kurio nėra’’. Tai pasaulis, kurio
nebuvo mūsų pokarinėje literatūroje,
linkstančioje į realizmą ir natūralizmą. 1942
metais pasirodė “Karaliaus ugnys’’. Autorė
nepailstamai rašo ir rašo ir užpildo žuranlų ir
kitų periodinių leidinių puslapius, bendradar
biaudama “Ryte’’, “Naujojoje Vaidillutėje”,
“Naujojoje Romuvoje’’, “Lietuvos Aide’’,
“Ateity’’, “Židiny’’, “Vaire’’, “Dienovydy“...
II-jo pasaulinio karo eigoje pasitraukus į
Vakarus, kada čia dar nenutrūkstama gija
vešėjo įsismaginęs Lietuvos literatūros
klestėjimas, Nelė Mazalaitė visu savo
kūrybingumu įsijungia į tą literatūrinę srovę,
dalyvauja periodikoj, daug rašo savo ir J.
Krumino redaguojamame žurnale “Gintaras“
ir išleidžia minėtus legendų rinkinius, apysakų
bei legendų knygą “Apversta valtis“ (1948).
1955 m. autorė pradeda romanų seriją, pir
miausia išleisdama neperdidelės apimties
romaną “Mėnuo, vadinamas medaus“, kurį
jaunieji ir jaunosios skaitytojos skaito “iš po
skverno’’, tikėdamiesi kažko trivialaus,
ekstravagantiško, o rasdami tiktai šviesaus
Lietuvos gyvenimo iškarpą, šiek tiek
drumsčiamą asmeniškų nesusipratimų ir
intrigų. Ir viskas.
1954 m. išėjo didelis romanas “Saulės
takas“, 1955 — “Negestis“, o 1956 “Pjūties
metas“, nukeliąs skaitytoją į komunistų
pavergtą Lietuvą, kur “iš religingos šeimos,
nepaprasto gerumo ir gilaus žmoniškumo
motinos auklėjami, išsiskleidžia skirtingi
žmonės: komunistų veikėjas, patriotas par
tizanas ir kunigas“.
1966 m. išėjęs “Miestelis, kuris buvo mano“
apdovanotas ‘ ‘Aidų ’ ’ premija. Tačiau reikia
tiesiog stebėtis, kodėl romanai “Saulės taku“

ir “Pjūties metas“ buvo kitų aplenkti ir
nelaimėjo ‘ ‘Draugo ’ ’ romano premijų. Gal tai
iš dalies ir bus paveikę autorę, kad ji nebeleido
naujų knygų, o pasitenkino periodika. Gal jos
archyvas lūžta nuo rankraščių, nesgi tikras
talentas neiškęs nerašęs, nepajėgs savyje už
slėpti kankinančių temų bei neduodančių ramy
bės personažų, jų nepaleidus į pasaulį ir
nesuteikus jiems savarankiško gyvenimo.
Su nekantrumu laukiame tat jos naujų knygų,
o pirmiausia jau anonsuoto “Miestelio...
Šia brandaus amžiaus sukakties proga (g.
1907 m. rugp. 20 d.) linkime autorei sveikatos
ir kūrybinės nuotaikos.
(j prj

Ir liūdnu balsu pridėjo kareivis Jonas:
— Tai jis giedojo, kai aš ardavau dirva.
Paskui užmiršęs, kur jis stovi, vaikiškai ir
šypsodamasis kalbėjo:
— Ir kaip skambėjo rasa, krisdama ant dalgio
šienapiūtėj. Ir visų gražiausiai dainuodavo
mergaitė, kuria norėjau parsivesti į namus savo
motina užvaduoti. Ir motina stovėdavo ant
slenksčio, ir viskas aplinkui žinojo ir jautė, jog
mes čia šeimininkai. Mūsų sodyba — ji buvo
tokia pat graži kaip dangus----------Ir šitaip pasakęs jis išsigando.
Jis stovėjo toks menkas, aplipęs purvu ir
krauju, ir negalėjai tikėti, jog šitoks gali
pasidaryti žmogus.
Ir visi tylėjo.
Ir tada pasigirdo Viešpaties balsas:
— Atveskite jo motina!
Ir kai atbėgusi moteriškė apkabino kareivį
Joną, tarė Viešpats dar karta:
— Šičia tu gausi sodyba, iš kurios tavęs
niekas neišvarys per amžius.
Palaimintieji apstojo kareivį Joną ir visi tarė
jam gera žodį. Ir kokia puiki buvo dabar jo
milinė, ir jo batai švitėjo taip, jog jam pasi
judinus atrodė, lyg bėgiotų žvaigždės.
Tačiau ūmai jo veidas vėl ėmė pilkėti, ir jo
lūpas svėrė žodžiai, kurių jis nedrįso ištarti.
— Tų dar nesi laimingas? — taria Viešpats.
— Tu dar nesi nurimęs? Ko gi tu dar nori,
vargšas žmogau?
— Tiktai Tavo žodžio, Viešpatie: ar ten
žemai, mano sodyboj visuomet bus priešai? —
sako jis drebėdamas.
Ir netardamas nieko, Viešpats tarytum
audeklą pakelia dangaus kraštą, ir kareivis
Jonas pamato žemę.
Baltija linguoja ramiu pajūriu, Dubysa švyti
kaip paukščių takas, miestuose kyla namai, ir
kaimuose žmonės deda rąstus pamatams ir kloja
šiaudus ant stogų. Visur yra tiktai savo žmonės,
jų veidai ramūs ir be baimės. Iškilmių vietose
stovi bokštai ir stiebai, ir tarsi per vėją,
vėliavose iškilęs, lekia Baltas Raitelis.
Ir žmogus pamato, kaip jo sodybos dirvoj
stovi jo kraujo vyras ir žiūri į žemę tokiu
žvilgsniu, tarsi bučiuotų ją.
Ir Jonas, buvęs kareivis Jonas, pakelia akis
į Viešpatį:
— Aš tikiu Tavo pažadu. Pone, ir dabar nėra
nieko laimingesnio už mane, mano Dieve.
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SU DŽIUGIA MALDA ANT LUPU
Keli brūkšniai
iš Lietuvos krikšto jubiliejaus Romoje

Motto: “Būkite Dievo tauta, kurią
Dievas davė jūsų senoliams’ ’ (žodžiai iš
pamokslo). Jonas Paulius II.

Lietuvos Krikšto jubiliejaus programą sudarė
daugelis dalių, kurių svarbiausios, sakytume,
buvo pontifikalinės mišios su arkiv. Jurgio
Matulaičio paskelbimu palaimintuoju ir visų
lietuvių maldininkų audiencija, pas Popiežių.
Į jubiliejaus iškilmes atvyko visi lietuviai
vyskupai laisvajame pasaulyje, arkivyskupas
lietuvis iš Afrikos, daugelis kunigų iš JAV-ių,
Kanados, Didžiosios Britanijos, Australijos,
Vokietijos ir kitų kraštų (gal 3,000, gal
daugiau) lietuvių senimo, vidurinio amžiaus ir
jaunimo (tarp kurio visa Vasario 16 gimnazija
su savo vadovais), tik nė vieno iš pavergtos
Lietuvos, — jie buvo palikti už grotų.
Sukakties programa pradėta birželio 24 d.
(kai ekskursijos pradėjo rinktis tik po dviejų
dienų) Popiežiškojo istorinių mokslų komiteto
tarptautiniu studijų seminaru “Krikščionybės
kelias į Lietuvą’’, užtrukusiu dvi dienas.
Paskaitas skaitė įvairių tautų mokslininkai,
nagrinėdami temas, susijusias su Lietuva ir
krikščionybe.
Popiežius Jonas Paulius II seminarui atsiuntė
laišką, kuriame sveikino paskaitininkus ir
dalyvius.
Seminaro atidaryme dalyvavo apie 200
asmenų — keletas kardinolų, Vatikano
bibliotekos ir archyvo vedėjas, Laterano
universiteto rektorius, Bažnyčios viešųjų
reikalų tarybos sekretorius su savo pavaduoto
ju prel. Audriu Bačkiu, apie 20 vyskupų, jų
tarpe lietuviai vyskupai Marcinkus, Butaitis,
Deksnys, Baltakis, bažnytinės istorijos
specialistų ir kt.
Iš lietuvių paskaitininkų paminėtina prof. dr.
M. Gimbutienė, angliškai kalbėjusi apie lie
tuvių tikėjimą prieš įvedant krikščionybę, dr.
Rasa Mažeikaitė, kurios tema buvo Didžiojo
Lietuvos kunigaikščio Algirdo santykiai su
Rytų ir Vakarų krikščionimis, ir lietuvių kilmės
lenkas Michal Giedroyc-Giedraitis, gvildenęs
lietuvių užmojus prieš Krėvos aktą 1385-siais
metais. Seminaras užbaigtas Kauno kunigų
seminarijos profesoriaus Algimanto Kajacko
paskaita anglų k. apie paskutinius atradimus
vykdant Vilniaus katedros archeologinius
tyrinėjimus.
Apie retą reikšmingą įvykį turime savo
liaudies posakį “kartą per šimtą metų’’. Šių
metų šventė Romoje — 600 metų Lietuvos
krikšto minėjimas gal ir ne pirmas ir ne
vienintelis įvykis: jau 1951 metais atšvęsta
Romoje, dalyvaujant arkivyskupui J.
Skvireckui, 700 metų sukaktis nuo datos, kada
Lietuvos karalius Mindaugas (1251 m.) su visa
savo šeima, daugeliu dvariškių ir šiaip asmenų
Popiežiaus Innocento IV buvo pakrikštytas,
įkurtos dvi vyskupijos, pastatyta Vilniaus
katedra... Antra data būtų žemaičių krikštas
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Mišių aukų metu buvo įteikta įvairių aukų: Sibiro tremtinių rožančius, duonos kepalas iš Lietuvos
ir kt. Čia įteikiama Punsko lietuvių dovana — Rūpintojėlis.
Offerings during the Holy Mass consisted of various items: Rosary from Lithuanians in Siberia, a loaf
of bread from Lithuania etc. In the picture — His Holiness is accepting the Sorrowfull Christ from
the Lithuanians from Punsk.

1413 , kad galėtume švęsti galutinio Lietuvos
apkrikštijimo, atlikto Did. kunigaikščio
Vytauto, atsiėmusios iš ordino žemaičių žemes
ir amžiams jas priskyrūsio Lietuvai. Tačiau
šioji, vidurinė (1387) metų data pasirinkta kaip
geriausia proga kuo iškilmingiausiai krikšto
įvedimą Lietuvon atšvęsti, kartu įjungiant ir
vienintelę tikėjimo džiaugsmo šventę savo
tautiečio palaimintojo beatifikaciją. Kodėl
neišnaudoti progų, juo labiau, kad jos viena kitą
papildo ir teikia dar daugiau reikšmės ir
didingumo.
Bažnytinės vyriausybės priimtoji Lietuvos
krikšto 600 jubiliejaus data, sujungta su arkiv.
Jurgio Matulaičio kanonizacija, yra pirmoji
tokia didelė šventė Lietuvos katalikų istorijo
je. Jo iškilmės užtruko daugiau negu savaitę,
komitetui parengus pamaldų, konferencijų,
susitikimų — vargiai įmanomą kiekvienam at
vykusiam visur dalyvauti programą.
Iškilmingiausios programos dalys buvo
Popiežiaus audiencija ir iškilmingosios mišios
su Palaimintojo beatifikacija. Jos sutraukė
daugiausia dalyvių. Sekmadienį, birželio 28 d.,
Šv. Petro Bazilikoje įvyko iškilmingos šv.
Mišios, kurias laikė pats Popiežius,
koncelebruojant vyskupams. Jų metu buvo
pravesta arkiv. J. Matulaičio paskelbimo
palaimintuoju ceremonija. Mišių metu didžiulį
įspūdį sudarė nešimas aukų, kurių buvo tokia
gausybė, kad sunku jas suskaičiuoti ir įvardinti.
(Rūpintojėlis, gintaras, duonos kepalas... )
Įspūdingas buvo Telšių vyskupo prašymas
paskelbti palaimintąjį ir parpuolimas prie Šv.
Tėvo kojų nuolankumo ir pagarbos ženklan.
Švento Rašto ištraukų skaitymai atlikti keliomis

kalbomis, aišku jų tarpe ir lietuviškai. Bet
įspūdingiausia — Popiežiaus pamokslas
lietuviškai. Dalyvių nuotaiką kėlė ir iki širdies
gelmių jaudino lietuviški žodžiai, savos,
įprastos savose pamaldose girdėti lietuviškos
giesmės, nuo “O Kristau, pasaulio valdove”
iki “Marija, Marija”. Įspūdį tirštino didinga
Bazilikos aplinka, apie altorių groteliai papuošti
gėlėmis ir žalumynais, lietuvių ir Bazilikos
chorai, aukštai galinėje Bazilikos sienoje angelų
nešamas Palaimintojo paveikslas, pasimatęs
vietoje Šventosios Dvasios, kuri tą dieną vėl
tuose rėmuose plezdeno.
Tam tikras skaičius parinktų asmenų Šv.
Komuniją priėmė iš Šv. Tėvo rankų.
Mišių maldų ir giesmių eigai sekti buvo
išleistas mišiolėlis, lietuvių ir lotynų kalbomis.
Jo viršelio pirmame puslapyje matome 1628
metų raižinį iš Wavelio katedros: Jogaila
(Vladislovas II), Lenkijos karalius ir Didysis
Lietuvos kunigaikštis pristato savuosius
lietuvius krikštui; dešinėje karalienė Jadvyga
d’Anjou globoja lenkų būrelį. Po titulinio lapo
— Šv. Kristupas, Lietuvos sostinės Vilniaus
herbas. Iliustracijos tekste — Palaimintasis
Jurgis Matulaitis, Vilniaus katedra, Šv. Mikalo
jaus bažnyčia ir jos vidus, Šv. Onos bažnyčia,
Stebuklingas Mergelės Marijos paveikslas
Trakuose, Bizantijos Imperatoriaus dovana
Vytautui (Aleksandrui) Didžiajam, sukakties
medalio abi pusės, Lietuvos krikšto jubiliejaus
piešinys su laužytais kryžiais, pieštais
Lietuvoje.
Šeštadienį, birželio 27, pusėj dvylikos,
Popiežiaus audiencijų salėje priėmimas. Jau
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gerokai prieš tą laiką iš visų Romos pusių
rinkosi lietuviai maldininkai įŠv. Petro aikštę.
Daugelis moterų apsirengusios tautiniais
drabužiais.Užplūdę keli tūkstančiai lietuvių
nustelbė pavienius svetimtaučius turistus.
Atrodė, jog visas aikštės pakraštys pagal
kolonas mirga tik lietuvių spalvomis ir girdisi
vien lietuvių kalba.
Bet kol pradėjo leisti į auditoriją, atėjo ir an
tra valanda po pietų. Prie barjerų, už kurių taku
eidamas Popiežius pasisveikins su maldininkais
tepriėjo tik labai nedidelis skaičius.
Atvykusi Popiežių sutiko triukšmingi
publikos plojimai. Sėdęs įjam paskirtą kėdę,
Popiežius tarė lietuviškai: “Garbė Jėzui
Kristui”. Plojimai nustelbė atsakymus
“Amen”. Po oficialių kalbų, Popiežius išeina
pasisveikinti su laukiančiais jo maldininkais. Jį
lydi prel. L. Tulaba. Kiekvieną pasisveikinimo
momentą fotografuoja oficialus Vatikano
fotografas, o aplinkui ir toli salėje blyksi
daugybės fotografų žaibai.
Popiežiaus pasisveikinimas, rankų ar veido
kiekvienam palietimas visam amžiui liks
neužmirštamas, neišdildomas atminimas.
Veidas į veidą susitikti su Kristaus Vietininku,
tokiu palankiu lietuvių tautai ir lietuviams, tiek
rūpesčio rodančiam dėl persekiojimo Lietuvos
bažnyčios ir tikinčiųjų, su asmeniu, kuris savo
kelionėmis “apčiuopiamai” pažįsta visą
katalikiškąjį pasaulį, prieš kurį lenkia galvas
vyriausybių vadovai, politikai ir kito tikėjimo
žmonės, kuris be ginklų ir be armijų vien valia
ir Dievo malone stovi Taikos, Tiesos ir Meilės
sargyboje, kuris labai panašus iš pažiūros į
eilinį lietuvį, todėl toks savas ir artimas.
Grįžus iš auditorijos, už barjero, kur rinkosi
tik “išrinktieji” vėl fotografavimasis, dovanų
įteikimai, privačios asmeninės “audiencijos”...
Nežiūrint, kad pats Popiežius (Karol
Wojtyla) yra poetas ir rašytojas, kurio poezi
jos rinkinys išleistas angliškai, o drama
“Auksakalio dirbtuvė”, 1960 m. parašyta ir
vaizduojanti praėjusio pasaulinio karo metu
vykstančią santuokinę dramą, dabar statoma
Hollywood© (su Burt Lancasteriu ir kitom
įžymybėm), niekam iš iškilmių rengimo
komiteto neparūpo pristatyti lietuvių poetų ir
rašytojų, krikščioniškosios kultūros dalininkus
kūrėjus, kurių iškilmėse dalyvavo geras
tuzinas, (o jų tarpe buvo ir serafiškasis religinės
lyrikos kūrėjas, ir sukrikščionintos pagoniš
kosios Lietuvos poetas, ir biblinės mistikos bei
legendų poetai ir rašytojai... visur, taip pat ir
čia, teužimdami “paskutinę vietą”, kaip vienas
iš dalyvavusių iškilmėse rašytojų savo įspū
džiuose spaudoje kukliai užsiminė. Gražu, kad
Šventasis Tėvas matė mūsų tautą (išeivijos
jaunimą) jauną, entuziastingai šokančią “Kubi
lą” ar “Blezdingėlę”, kad girdėjo giedančius
ir dainuojančius, kad patyrė, jog esama lietuvių
garsių mokslininkų, bet dar gražiau būtų buvę,
kad jis būtų turėjęs progos ne “paskutinėje
vietoje”, o akis į akį susitikti su savo kolegomis
rašytojais ir poetais.
Popiet 5 vai. 30 min. įvyko akademija ir
koncertas, kurių metu kalbėjo kolegijos rek
torius prel. A. Bartkus ir St. Lozoraitis.
Lietuvos atstovas prie Šv. Sosto, prof. Rubikauskas skaitė paskaitą itališkai, o prof. V .
Vardys — angliškai, (jo paskaitos santrauka jau
pasirodė mūsų periodikoje).
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Rašytojų, dalyvavusių iškilmėse, grupė šv. Petro aikštėje po koncerto. Iš k.: Česlovas Grincevičius,
Kazys Bradūnas, seselė Ona Mikailaitė, A. Markelis, Bern. Brazdžionis, Nijolė Jankutė, Alf.
Tyruolis, kun. Leonardas Andriekus, Paulius Jurkus.
Group of Lithuanian authors who participated in the celebration of 600 years of Lithuania’s Christiani
ty. From L: Česlovas Grincevicius, Kazys Bradunas, sister Ona Mikailaitė, A. Markelis, Bern. Brazdžionis,
Nijole Jankute, Rev. Leonardas Andriekus, and Paul Jurkus.

Koncertinėje dalyje dainavo sol. L. Šukytė
ir Chicagos operos choras, atlikęs keletą
religinio turinio kūrinių. Tai vienintelis meninis
pasirodymas, atitinkąs jubiliejaus dvasią.
Visus į jaukią ir nuotaikingą popietę, nusi
tęsusią iki išnaktų, suvedė suėjimas Angelo
pilies soduose valgių ir gėrimų vaišėse, kurios
buvo skelbtos kaip banketas, ir žmonės iš
koncerto atėjo atitinkamai pasirėdę. Vakaronė
tuose soduose priminė milžinišką lietuvišką
pikniką, kuriame netrūko nei tautinių šokių, nei
dainų, į kurias įsijungė ir aukštieji svečiai,
neišskyrus nė vyskupo Vaičiaus.
Pirmadienį, birželio 29, Santa Maria Maggore Bazilikoje mišias, palaimintojo J.
Matulaičio garbei, lieuviškai laikė vysk. A.
Vaičius, koncelebruojamas kelių lietuvių
vyskupų, gi ta pačia intencija kardinolas H.
Gulbinovičius atlaikė mišias lenkams.
Be bažnytinių įvykių ir pamaldų, buvo visa
eilė pobūvių, susitikimų, konferencijų,
posėdžių, priėmimas šv. Kazimiero kolegijo
je, Marijonų sodyboje ir kt.
Po oficialių ir neoficialių programos dalių to
je jubiliejaus iškilmių savaitėje nebedaug beliko
laiko Romos ar kitų vietovių lankymui.
Norėdamos pamatyti daugiau Italijos, kai
kurios ekskursijos prisidėjo dar po savaitę
ekstra (prieš iškilmes ar po jų).
Du susitikimai su spaudos ir televizijos
žmonėmis informavo iškilmių planą, tikslą ir
prasmę. Vatikano, italų laikraščiai bei televizija
davė aprašymų ir vaizdų iš jubiliejaus įvykių
ir komentarų. Tai buvo milžiniškas informaci
jos ir “propagandos” žiupsnys apie Lietuvą ir
jos katalikiškąją bažnyčią. J Lietuvą daug
medžiagos (aptarimų, pasikalbėjimų ir kitomis
formomis) davė Vaticano “Voice of America”
ir Muencheno “Free Europe” radijai.

Praėjo septyni, šeši ar mažiau šimtmečių nuo
Lietuvos krikšto, turime pirmąjį palaimintąjį
lietuvį, turime giliai tikinčią ir dėl tikėjimo
besiaukojančią tautą, turime viltį, kad ne
amžinai bus “naktis be aušros”, pasak Mairo
nio. Džiugu prisiminti Popiežiaus žodžius iš
pamokslo: “... Su džiaugsmu... priimame
lietuvius iš išeivijos, kurie atvyko skaitlingai
iš įvairių kontinentų, kad liudytų savo išti
kimybę tėvų priimto Krikšto dovanai ir
parodytų brolišką vienybę katalikiškai bendri
jai tėvynėje...”
Šeši šimtai metų klūpo
Skundžias randai kruvini...
Bet vilties malda ant lūpų,
Dieve, Tu mus gaivini.

—

Krikšto vandeniu nuplautą.
Laimėn pakviestą dangaus,
Apkabink mažytę tautą, —
Ji naujų jėgų įgaus.
Šeši šimtai metų trykšta
Mums gyvenimo versme!
Už tikėjimą, už Krikštą
Tedėkoja ši giesmė!

(LKB Kronika, nr. 73)
Tedėkoja šis neužmirštamas didingas
sukakties jubiliejus!

(X.X.)

15

Kunigas Juozas Prunskis pakeltas į
prelatus

Dr. V. A. Dambrava apdovanotas

Sv. Grigaliaus Didžiojo ordinu

Prel. Juozas Prunskis įvilktuvių į prelatus metu
Pasaulio Karalienės (Queen of the Universe)
bažnyčioje.
Msgr. Juozas Prunskis at the Queen of the
Universe church.

Prelatas dr. Juozas Prunskis, pastoracinio ir
spaudos darbuotojas per 50 metų su viršum,
šiais metais Bažnytinės vyriausybės įvertintas
ir pagerbtas suteikiant prelato laipsnį. (Rugp.
9 d. įvyko įvilktuvių į prelatus Queen of the
Universe bažnyčioje iškilmingos pamaldos.
Gimęs 1907 m. gruodžio 22 d. (taigi dar
neturįs 80 metų amžiaus!) Utenos apskr. Kauno
kunigų seminarija baigė 1937 m. ir pora metų
pabuvęs Kupiškio parapijos vikaru ir vidurinės
mokyklos kapelionu, pakviestas į Kauna, į
“Mūsų laikraščio” redakcija. 1936-9 m. buvo
“XX amžiaus” redaktorium, 1939-40 m.
Katalikų veikimo centro spaudos direktorium.
Komunistams užėmus Lietuva, 1940 m. kun.
J. Prunskis pasitraukė į užsienį ir atvyko į JAV.
Čia tuojau įsijungė į pastoracinį darba, kartu
tęsdamas studijas Katalikų un-te Washingtone
ir 1945 m. už disertacija “Comperative Law,
Ecclestical and Civil in Lithuania” gavo
daktaro laipsnį. Taigi, labai retas iš mūsų
laikraštininkų yra tokio akademinio
išsilavinimo, kaip prel. J. Prunskis.
Nuo 1946 m. dirbo “Draugo” redakcijoj,
redaguodamas kultūros priedą, kartu ben
dradarbiavo ir kitoj spaudoj, pasirašinėdamas
pavarde ir daugeliu slapyvardžių, gausiai
teikdamas medžiagos ne tik lietuvių, bet ir
kitataučių spaudai. Daug vietos užimtų jo
išleistų knygų sarašas, o ką jau bekalbėti apie
raštus periodikoje.
Nuo 1971 m. pats pradėjo finansiškai remti
spauda ir spaudos bei kultūros darbo žmones,
teikdamas premijas, išleidęs daugiau negu
100,000 dol. Visa tai jam nenukrito “iš
dangaus”, visa tai jo buvo uždirbta kruopščiu,
nenuilstamu, talentingu žurnalistikos ir
pastoraciniu darbu.
Šia bažnytinės sėkmingos veiklos įvertinimo
proga sveikiname savo nuolatinį bendradarbį
prelatą J. Prunskį ir linkime sveikatos ir
neišsenkamos energijos.
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Caracas kardinolas Jose Ali Lebrun įteikęs Šventojo Grigaliaus Didžiojo Riterio ordino dokumentus,
dr. V. Dambrava, Unda Dambravienė, Elena Urbšytė-Gutauskienė ir inž. Bronius Deveikis.
Caracas, Venezuela, Cardinal Jose Ali Lebrun presents the High Order of Saint Gregory to Dr. V. Dam
brava, also present Unda Dambrava, Elena Urbsys-Gutauskas, and Bronius Deveikis.

1987 m. gegužės mėn. 18 d. Venezuelos
Lietuvių Bendruomenės Garbės pirmininkas ir
Lietuvių Katalikų Misijos globėjas dr. Vytautas
Antanas Dambrava iškilmingame akte gavo iš
Caracas arkivyskupo kardinolo Jose Ali Lebrun
dokumentus, kuriais Šventasis Tėvas Jonas
Paulius II j į skiria Šventojo Grigaliaus Didžiojo
Ordino riteriu — vadu (“Equitem Commendatorem Ordinis Sancti Gregorii Magni”).
Paskyrimas padarytas š. m. kovo mėn. 3 d.,
kurį popiežiaus vardu pasirašė ir per
Nunciatūrą atsiuntė kardinolas Casaroli.
Iškilmingas aktas vyko arkivyskupijos
rūmuose.
Daug vietos šiam įvykiui aprašyti skyrė
didžioji vietos spauda ir televizija. Seniausias
Venezuelos dienraštis La Religion įdėjo platų
iliustruotą pranešimą ir du kart dienraštyje
kartota Tėvo kapucino Manuel Diez vedamąjį:
“El Amigo Vytas” (Mano draugas Vytautas).
Jis rašo apie katalikų bažnyčiai ir žmogaus
teisių gynybai pašvęsta dr. Dambravos
gyvenimą, apie jo diplomatinę karjerą,
dabartinį įtakingą reiškimąsi vietinėje spaudo
je ir apie pasišventimą lietuviams, nes jisai yra
jų bendruomenės “siela ir gyvenimas”.
Gegužės mėn. 24 d. du televizijos kanalai po
perduotų sekmadienio pamaldų specialioje pro
gramoje skyrė gana daug laiko apibūdinti dr.
Dambravos asmenybei, kuris “pilną laiką skiria
ginti žmogaus teisėms”.
Dr. Dambrava labai daug laiko skiria
straipsnių ir vadinamųjų “kolumnų” rašymui
Venezuelos dienraščiams. Jis yra pagrindinio
dienraščio El Universal — tarptautinės
politikos reguliarus kolumnistas. Nesenai jis

parengė ispanišką redakciją kun. dr. P. Gaidos
knygos apie arkivyskupą Teofilių Matulionį, o
lietuvių, ispanų ir anglų kalbomis — brošiūrėlę
apie švento gyvenimo jaunuolį Petrą Perkumą.
Dabar jis ruošia ispanų kalba apybraižą apie
krikščionybę Lietuvoje, kurioje dėmesys
telkiamas į dabartinę katalikų bažnyčios ir
tikinčiųjų padėtį pavergtoje tėvynėje.
Anksčiau jis parengė ispanų kalba
monografiją “San Casimiro” (atspausdintos
dvi laidos) ir studiją: Kriminalinis psichiatri
jos naudojimas Sovietų Sąjungoje), skaitytą
Lietuvių Katalikų Mokslų Akademijos
suvažiavime (Los Angeles, 1986 metais).
VLKMT

NAUJOS KNYGOS
“Beržas už lango” — Dalilos Mackialienės.
Romanas, 324 pusi. Kaina 10 dol. Išleido “Nida”
Londone.

Juozo Keliuočio “Dangus nusidažo raudonai” —
pirmosios tremties memuarai: Laisvę praradus”.
Išleido “Į Laisvę” fondas, Čikagoje. 360 pusi.,
kaina 12 dol.
Dr. Kęstučio Girniaus mokslinė studija
“Partizanų kovos Lietuvoje”. Išleido! Laisvę Fon
das, Čikagoje, 422 pusi., gausiai iliustruota. Kaina
10 dol., persiuntimas 1.50 dol.
Užsakymus siųsti A. Pargauskui,
8908 Butterfield Ln., Orland Park, IL 60462.
“Tarp ilgesio ir tėviškės” Alės Rūtos kelionės
į Lietuvą įspūdžiai, 358 pusi., kietais viršeliais —
13 dol., minkštais viršeliais 12 dol.
Išleido Nidos Knygos Klubas,
2 Ladbroke Gardens, London W11 2PT.
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Solistas Antanas Pavasaris

Solistas Antanas Pavasaris
Soloist Antanas Pavasaris

Amerikos prezidentas R. Reagan priima dovaną Lietuvos Krikšto 600 m. jubiliejaus proga
— Vyt. Kašubos sukurtus medalijonus. Viduryje Lietuvos atstovas dr. S. Bačkis, dešinėje
— Medalijono Komiteto pirmininkė — Loreta Stukienė.
President Ronald Reagan accepts a gift commemorating the 600th anniversary of the Baptism
of Lithuania. The medallion is the work of Vyt. Kasuba. In the middle Lithuanian representative
Dr. S. Backis, on the right, Medallion Committee president Loreta Stukas.

DEMONSTRACIJA VILNIUJE
Iš Lietuvos pranešta, kad viešas MolotovoRibbentropo Pakto sukakties minėjimas š. m.
rugpjūčio 23 d. Vilniuje praėjo sėkmingai.
Demonstracijai prasidėjus vidudienyje, buvo
susirinkę apie 500 žmonių, bet iki 4 vai. jų
skaičius pasiekė apie 3000.
Pagrindinė kalbėtoja buvo Nijolė Sadūnaitė,
kuri paneigė sovietų spaudos ir televizijos tvir
tinimus, jog demonstracija, neva, suorganizavę
užsienio lietuviai, (ypač piktai buvo jų
puolamas, Pasaulio Pabaltiečių Santalkos Infor
macijos Biuro Europoje direktorius, Algis
Klimaitis).
Sadūnaitė pabrėžė,
kad
demonstracijos rengėjai buvo “mes keturi” ir
“kiti lietuviai patrijotai”, o ne lietuviai
Vakaruose. Anot New York Times (rugp. 24
d.) korespondento, Bill Keller’io, Sadūnaitė
atidarė minėjimų reikalaudama “laisvės
Lietuvai, Latvijai ir Estijai”, į kų minia
atsakė entuziastingu pritarimu.
Buvo sugiedota “Lietuva brangi”, “Mari
ja, Marija” ir Lietuvos himnas.
Sadūnaitė taip pat padėkojo sovietinei spaudai
už “mobilizacijų” ir už tokius “išsamius”
pranešimus.
Trumpai kalbėjo ir Robertas Grigas, prieš
keletu metų atsisakęs tarnauti sovietinėje ar
mijoje, ir už tai persekiotas jaunuolis.
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Milicija bei KGB elgėsi korektiškai ir Vilniu
je niekas nebuvo areštuotas.
Rygoje, kur demonstravo apie 8000 žmonių,
12 buvo suimti ir, netrukus, paleisti. Latviai
televizijoje galėjo stebėti brutalų milicijos
elgesį.
Demonstracijos Taline sutraukė apie 2000
dalyvių.
Po demonstracijų sovietai mėgino trukdyti
telefono ryšius su užsieniu, nakties metu
neatsakė net Maskvos telefonai. Ryšis telefonu
buvo atstatytas tiktai pirmadienį.
Vilniuje ruošiamas demonstracijas aršiai
puolė TASSo agentūra, bet demonstracijas
plačiai paminėjo Europos spauda, radijo ir ir
televizija.
Straipsniai apie demonstracijas pasirodė
rugp. 24 d. New York Times, Washington
Post, Washington Times, Los Angeles
Times, Chicago Tribune ir kiti.

Nauji žodynai
Gavome “Draugo” išleistus didesnio formato
žodynus: Lietuvių—Anglų k. žodynas 18 dol.
Anglų-Lietuvių k. žodynas 18 dol.
Užsakant paštu pridedama persiuntimui po 1.50
dol.
Lietuvių Dienos, 4364 Sunset Blvd., Los Angeles,
CA 90029, tek. (213) 664-2919.

Šiais metais sol. A. Pavasaris dainavo solo
ir duetus Chicagos Lietuvių operos
pastatymuose.
Los Angelėse A. Pavasaris dažnai išpildo
programas įvairiuose parengimuose.
Birželio 21 d. dainavo šv. Kazimiero parapi
jos rengiamoje Lietuvių Dienos programoje.
Birželio 14 d. Latvių namų salėje, išpildė
lietuvių programų visų trijų tautų (latvių, estų
ir lietuvių) rengtame Tragiškųjų Birželio
minėjime.
Antanas Pavasaris baigė konservatorijų
Venezueloje. Baigęs konservatorijų dainavo
valstybinėje operoje Caracas mieste, iki pat
emigracijos į JAV. Dabar su šeima gyvena
Pietinėje Kalifornijoje, Los Angeles
priemiestyje.
Solistas yra labai populiarus, jo lyrinis
tenoras visuomet puikiai nuteikia klausytojus,
kurie garsiais ir ilgais plojimais solistų ir
pasitinka ir nuo scenos palydi.
♦**

Lietuviška radijo valanda anglų kalba
Seton Hall Universiteto, South Orange, New
Jersey, radijo vadovybei, yra malonu pranešti,
kad po keletos mėnsių pertraukos, nuo š. m.
rugsėjo 14-tos dienos, vėl bus transliuojama
lietuviška radijo valanda anglų kalba, pava
dinta — “The Music of Lithuania”. Programa
bus duodama kas pirmadienį, nuo 6-tos iki
7-tos valandos vakaro, 89.5 FM banga.
Jau 22-eji metai. Šiai programai vadovaus dr.
Jokūbas Stukas, Seton Hall universiteto pro
fesorius emeritas. Programos tikslas:
supažindinti Didžiojo New York'o ir New
Jersey amerikiečių visuomenę su lietuvių
kultūra, veikla, bei troškimais. Programose bus
duodama lietuviškos dainos bei kūriniai, ir bus
kalbama apie lietuvių kultūrines vertybes,
istorijų, kalbų, papročius; taip pat apie
pastangas atgauti Lietuvai laisvę ir
nepriklausomybę.
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SEC T I O N
THOUGHTS ON THE 600
YEAR
JUBILEE
OF
LITHUANIANS
CHRISTIANIZATION

On June 17, 1987, with 7 members of my
religious community, I had the privilege of
joining a tour to Italy and, at the same time to
attend the beatification of Archbishop Jurgis
Matulaitis along with the celebration of the 600
Jubilee of Lithuania’s Christianization.
I had never been in Rome before, nor had
I ever attended a Papal Mass. I had never
witnessed the process of beatification wherein
a person is called “blessed”. It was all new
to me and therefore it was breath-taking. It was
like drawing aside a curtain to witness the on
going love and worship of Christians who, for
many centuries, had been there in the very heart
of Christianity.
The immensity of St. Peter’s Basilica was
over-powering. The beauty of its architecture,
the altar with its golden candelabras, and the
profuse array of flowers were reminders of the
deep reverence for God shown by His
creatures. A procession of scarlet-clad car
dinals, the Vatican Diplomatic Corps, and
many priests and bishops drew the attention of
all eyes as they walked slowly through the
center aisle to their appointed places.
Many people were surprised to learn that the
Commissioner of Religious Affairs in Com
munist occupied Lithuania finally gave permis
sion to Bishop Antanas Vaičius and 8 priests
representing each diocese in Lithuania to attend
the services, although it seems that nothing was
changed in banning the Pope’s visit to
Lithuania.
It was estimated that between 3 to 4 thousand
Lithuanians living outside their homeland were
present, some coming from the United States
and Canada, others from South America, West
Germany, France, Belgium and England, and
other countries. The Lithuanian Opera Group
from Chicago, Illinois, supplied the inspiring
music. Another choral group, through a superb
rendition of Amazing Grace, made us realize
the precious moments of grace experienced
within the vast crowd of worshippers.
Pope John Paul II spoke in Italian but copies
of his homily had been distributed in Lithua
nian. Visiting priests and prelates had the op
portunity to speak in other languages to satisfy
all those attending the services. However, a
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A bronze memorial on Matulaitis' sarcophagus in the Marijampolė church. The body was
moved from the Kaunas Cathedral in 1934.

Bronzinė lenta ant arkivyskupo J. Matulaičio sarkofago Marijampolės bažnyčioje.
Jo palaikai buvo perkelti į Kauno katedrą 1934 m.
thrilling moment ensued when, during the
Mass, John Paul II declared Archbishop Jurgis
Matulaitis “blessed”. Thunderous applause
filled the basilica as the church bells rang out
to proclaim the joyous moment.

I learned later that the Pope had timed the
declaration of blessedness to coincide with the
ringing of the bells at Saint Peter and Saint Paul
Church in Lithuania. The people of that nation,
though not permitted to go to Rome, were able
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to be united in heart and mind to the celebra
tion occuring at St. Peter’s Basilica.
I realized the meaning of “blessedness”
when in a strong clear voice, the Pope men
tioned the name of Archbishop Jurgis Matulaitis
in the Eucharistic Prayer of the Mass along with
the names of the Blessed Virgin Mary, Saint
Joseph, the Apostles, Martyrs, and other
Saints. What an honor for all Lithuanians, what
a joy for all the People of God!
A large life-like painting of the Archbishop
was seen high above the altar during the ser
vices. Standing in the center with a large
crucifix at his right and St. Peter’s Basilica in
the background, the Archbishop’s lowered
hand points to an open Bible on a step. A
likeness of our Lady, the Mother of Jesus, was
painted in a circular inset above it. The pain
ting depicts the deep devotion of Lithuanians
to Jesus Crucified, to his Mother, and to His
Church on Earth.

But it was not always like this. Six centuries
ago, after being baptized, many Lithuanians,
accused of resisting Catholicism if they resisted
polonization of the Church, complied with the
imposed condition. However, those living in
East Prussia found it possible to be both Lithua
nian and Christian but they were known as
Lutherans. Then, with the termination of the
Polish-Lithuanian Alliance, the ascendancy of
Czarist domination, and the imposition of Or
thodoxy in Lithuania, the majority of the peo
ple came to their senses.
Bishop Motiejus Valančius, with the creation
of an underground press in East Prussia and the
organization of book-smugglers and secret
school teachers in Lithuania, showed the peo
ple a way of being both Catholic and Lithua
nian. The people, aware of their ancient past,
valued their cultural treasures and were proud
to speak the oldest living language in the world.
Noted for their tolerance and acceptance of
other people, Lithuanians in the Middle Ages
found it possible to rule lands stretching from
the Baltic to the Black seas. They persecuted
no one for their religious practices or ethnici
ty, nor did they impose themselves on anyone.
In fact, force and violence were not tolerated
by them.
When hordes of invading Moslems tried to
force their Islamic faith upon the Baltic peo
ple, they were repulsed and routed by Lithua
nians who were instrumental in preserving
Christian civilization. When the same methods
of force were used by Christian Livonian
Knights they were also repelled and later
disbanded as a military order of the Church.
It was through the use of love and acceptance
offered by the Poles that Christianity gained a
foothold in pagan Lithuania. However, their
benefactors exacted a great price. It was not
freely given.
In exchange for tne gift, Lithuanians were
* slowly being deprived of their identity, of their
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land, and of their status of equality with each
other. Their ancient and revered capital,
Vilnius, was converted into a Polish Diocese.
When Rev. Jurgis Matulaitis was appointed by
the Apostolic See as Bishop of Vilnius, he
foresaw what awaited him. Throughout the
years since Lithuania’s Christianization, no city
in Europe was fought over more bitterly, nor
more obstinately contested for by rival
nationalities.
In his diary the Bishop wrote: “It is now 5
years that I have been Bishop of Vilnius. As
the forces of warring factions raged, especial
ly during the first 3 years, I lived through
various changes of government, through hard
ships and privations, in continual poverty, fear,
and uncertainty, and, at times, in peril of my
life...
“Since my arrival, there have been 8 govern
ments. After the Russians were the Germans,
the Lithuanians, then briefly Poles, and again
the Communists, and the Lithuanians... The
Diocese was a field of battle and devastation. ”
Bishop Jurgis Matulaitis had accepted his ap
pointment, as he wrote, “ to promote the good
of humanity on earth, to work for the salva
tion of mankind, to serve all equally, especial
ly the common people from among whom I
have been chosen and for whom I had been
commissioned.” He emphasized that “Christ
died for all without exception”. Yet he was
condemned by the chauvinists because of his
Christian love for everyone, and was finally
forced to leave his position as Bishop of
Vilnius. His resignation was regretfully ac
cepted in Rome.
On June 28th, 1987, the celebration of the
600 Jubilee of Lithuania’s Christianization and
the beatification services in Rome have ended.
The tourists from various countries have return
ed to their homes. But the memory of the gracefilled experience will linger. Many Catholic
Diocese in the United States and throughout the
free world have commemorated the 600 Jubilee
of Lithuania’s Christianization and others will
yet celebrate the event throughout the year.
During the celebration more and more Chris
tians are being made aware that a Church of
Martyrs still exists, that long-suffering and en
durance are the marks of a nation that has borne
and is still experiencing persecution for her
faith and for her identity as a people. The truth
of Lithuania’s heroic life-and-death struggle to
retain her faith in God is being made known
to everyone.
In his Sermon on the Mount Jesus declared
“blessed” many heroic souls who are not in
cluded in the calendar of saints. They are
beatified by the Son of God who said: “Bless
ed are you when men reproach you. persecute
you, and speaking falsely say all manner of evil
against you for my sake. Rejoice and exalt
because your reward is great in heaven.”
(Matt. 5: 11-12)
Sister Virginia Marie Vyteli, CJC

Monumental cross commemorating the 600 year
Jubilee of Lithuanian Christianity, erected near the
Hartfor, CT, cathedral. A celebration, including
prayers, a concert, and the blessing of the cross,
was held on May 17th.

Paminklinis kryžius paminėti Lietuvos 600 metų
krikšto sukakčiai, pastatytas prie Hartfordo
(Conn.) katedros. Iškilmės-pamaldos, koncer
tas ir kryžiaus pašventinimas — įvyko š. m.
gegužės 17 d.
Photo —A. Dzikas

The Papal Honor bestowed upon Lithua
nian poet-laureate Bernardas Brazdžionis
Well known Lithuanian poet-laureate Bernar
das Brazdžionis has received a letter from Most
Reverend Roger Mahony Archbishop of Los
Angeles, informing him that he has been
bestowed the Papal Honor Pro Ecclesia et Pontifice, for his long and commited service to
Christ and to the Church.
The official public announcement of those
receiving this Papal Honor will take place on
Thursday September 3rd.
Sometimes following the visit of the Holy
Father appropriate ceremonies will be arrang
ed to bestow Papal Honors and its associated
Medal.
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Baltimore is known as a city of ethnic
minorities. This proud heritage is exemplified
by the Festival of Nations held each summer,
where the various members of Baltimore’s
ethnic communities highlight their cultures in
weekend offerings of food, music, and danc
ing. The 1987 summer festivals presented an
impressive array of over nineteen ethnic gather
ings. Just as the city is undergoing a period of
urban renewal, so is each of its ethnic com
munities. This strong interest in Baltimore’s
ethnic heritage is not a new phenomena as it
can be traced back to the 1940’s “I am an
American Day” celebrations.
The 15th Lithuanian Festival was held on
June 6-7 at the specially built Baltimore Festival
Hall. Participants in this year’s program includ
ed the Lithuanian Hall Association, Taryba —
Council of Lithuanian Societies, BendruomeneLithuanian-American
Community
of
Baltimore, the Lithuanian American Legion
Post Number 154, BALFAS — United Lithua
nian Relief Fund, the Lithuanian Museum, the
Baltimore Lithuanian Athletic Club, the Lithua
nian Melody Time Radio Program, Daina
Chorus, Malūnas Dance Group, Ratelis
Children’s Dance Group, and the K. Donelaitis
Lithuanian School. The festival as usual was
a complete success with thousands of
Lithuanian-Americans and their guests having
an outstanding time.
Though not the largest Lithuanian communi
ty in the United States, no ethnic community
in the natioi. is more proud of its heritage than
Baltimore. The earliest Lithuanian visitors to
the city were General Thaddeus Kosciuszko and
several officers who accompanied General

ANNUAL

BALTIMORE

LITHUANIAN FESTIVAL
By Henry L. Gaidis

Al Grintalis and family members in front of a tradi
tional Lithuanian Road Side Crosses that he cast
in steel. These crosses are the center piece of
Baltimore’s “Little Lithuania Park”. Foreground —
mosaic Vytis Shield.
Al Grintalis su šeima prie kryžkelės kryžių,
kuriuos jis išliejo iš plieno. Priešakyje Vytis
(mozaika).

The 1987 Baltimore Lithuanian Festival committee: Aldona Pilius, Jonas Kardokas, Nijole Kaltreider,
Kestutis Chesonis, and Elena Okas.
Baltimorėje surengto lietuvių festivalio komitetas: Aldona Pilius, Jonas Kardokas, Nijolė Kaltreider,
Kestutis Cesonis ir Elena Okas.
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Pulaski’s Legion that served with great distinc
tion during the American Revoliutionary War.
Baltimore’s permanent Lithuanian settlement
can be traced to the late 19th century when im
migrant tailors moved to the city from New
York. Since that time Lithuanian family names
can be found on Maryland military rosters from
the Civil War, the Spanish-American War, both
World Wars, and Vietnam.
As was the case with most European migra
tion, the Lithuanians settled in Baltimore for
economic reasons. Poverty, unemployment,
and wars beset the old country. For the Lithua
nians there was the additional yoke of Czarist
and later Soviet oppression. By the turn of the
century approximately 10,000 Lithuanians had
settled in Baltimore, largely around the Hollins
Park area, which became known as “Little
Lithuania”. Since that time the descendants of
these Lithuanian immigrants can be found in
every walk of life.
A famous non-Lithuanian resident of “Lit
tle Lithuania” was the noted author and
political humorist H. L. Menken. Menken lov
ed the area and held his adoption into the local
Lithuanian community with great respect. The
original Lithuanian community began to
disperse during World War II but the communi
ty was supplemented thereafter with over 700
Displaced Families fleeing Soviet oppression.
These newer Lithuanian immigrants have
followed in the footsteps of earlier generations
and presently take a proud part in the life of
the city.

Baltimore Lithuanian Museum curator Al Grintalis,
setting up a wooden cross display. Grintalis, a
noted artist, also conducts art classes in wood
carving, painting, and Lithuanian egg coloring.
Lietuvių muziejaus direktorius, Baltimorėje, Al
Grintalis paruošia kryžių parodą. Grintalis,
Žinomas menininkas, taip pat mokina drožinėjimo,
piešimo ir lietuviškų margučių dažymo.
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Alfonsas Adams, Anita Orentas, Al Grintalis; former Baltimore Mayor and now Maryland State Gover
nor William Donald Shaefer; Ben Karpers, Balys and Kestutis Chesonis inside the Klaipeda Room of
Lithuanian Hall. The Klaipeda Room is used for dining and dancing and is a major gathering place for
Baltimore Lithuanians.
Alfonsas Adams, Anita Orentas, Al Grintalis; buvęs Baltimorės burmistras, dabartinis Marylando guber
natorius William D. Shaefer, Ben Karpers, Balys ir Kęstutis Cesoniai lietuvių namuose, ‘ ‘Klaipėdos
kambary, kuris naudojamas įvairiomis progomis.

Today the Baltimore Lithuanian Communi
ty centers around the activities of Saint
Alphonsus Church, located in the heart of the
city, and the Lithuanian Hall, located in the
Hollins Park area. These two locations facilitate
the continuation of the Lithuanian language,
religious tradition, and beneficial programs. St.
Alphonsus is honored with a special dispensa
tion from the diocese allowing its members to
cross territorial districts to attend the ethnical
ly oriented parish. The Hall, founded in 1914,
houses numerous Lithuanian organizations, in
cluding the Lithuanian Library founded in
1908, the Museum, Athletic Club, and
Lithuanian-American Legion Post Number
154. The Legion Post can trace its roots back
to the Lithuanian-American Legion formed im
mediately after World War I and is the only
post in the United States which bears an ethnic
designation.

Regular religious services are held in Lithua
nian at St. Alphonsus Church and cultural func
tions at the Hall. Social functions include such
events as dinners, dances, and athletic events
with participants frequently coming from across
the United States. Lithuanian cultural groups
utilizing the Hall include the choir Daina and
folk dancing groups Aras, Kalvelis, and
Ratelis. Not to be outdone by large cities,
Baltimore has even designated the small park
across from the Hall as “Little Lithuania
Park’’. The park features Lithuanian
folkcrosses and various sculptures from Lithua
nian mythology.
The Lithuanian community regularly takes
part in the Baltimore Festival of nations held
LITHUANIAN DAYS, 1987, SEPTEMBER

each summer. The Lithuanians, following a
long tradition, are the lead off nationality that
begins the summer festival during the first
weekend in June. Visitors to the city are
welcome to take part in the free cultural ex
change of numerous ethnic peoples throughout
the summer. A visit to the Baltimore festivals
is like taking a vacation around the world in
one place. Beyond any doubt the Baltimore
Lithuanian community insures that Lithuania
is proudly represented among these nations.

Henry L. Galdis, Curator of Baltimore’s Lithuanian
Military Museum, with a 1918 “Lithuanian
Volunteer” uniform that was displayed at the 1987
Festival.
Lietuvos Karo Muziejaus direktorius Baltimorėje,
Henrikas L. Gaidis, prie manekeno aprengto 1918
metų Lietuvos savanorio uniforma.

Gavome iš Kanados
“Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva” — kantata. Išleido
specialus komitetas Montrealyje. Muziką parašė
komp. A. Stankevičius, žodžiai A. Nagio.
Kantatos tekstas atspaustas lietuvių, anglų ir
prancūzų kalbomis. Kaina 5 dol. Gaunama Lietuvių
Dienos, 4364 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90029.
Tel.: (213) 664-2919.

Lithuanian-Canadian choir with orchestra and soloists performing the cantata “Lithuania of the Crosses
and Carvings of the Pensive and Sorrowful Christ” written and produced by Montreal poet H. Nagys
and composer A. Stankevičius.
Jungtinis choras išpildęs kantatą “Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva ’’ su orkestru ir solistais; parašytasukurta čia savų: poeto H. Nagio ir muz. A. Stankevičiaus.
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THE LINNAS CASE
IS SOVIET “EVIDENCE”
RELIABLE?
The merits of Soviet-supplied evidence
are discussed in a letter, dated April 20,
1987, from William J. H. Hough III,
expert on international law, to Time
magazine.

In your recent article, “Problems of Crime
and Punishment: Should the United States use
Soviet evidence against accused war
criminals?’’, Time quoted Mr. Eli Rosenbaum,
a former O.S.L prosecutor, as saying: “not
once in 40 years has anyone proved a case of
Soviet forgery or perjury by the Soviet-supplied
witness.” Mr. Rosenbaum’s statement is
misleading and designed to lull the public into
the mistaken belief that the U.S.S.R. and its
prosecutorial officials have scrupulously avoid
ed the use of falsified evidence. Such is not the
case.
In the lawsuit stemming from Soviet efforts
in 1943 to gain control of the privately-owned
Estonian vessel, The Florida, fraudulent
telegrams were sent from Soviet-occupied
Estonia to the United States. The telegrams,
ostensibly signed by the ship’s shareholders,
called on the ship’s master to relinquish con
trol of the vessel to Soviet agents in the United
States at the port of New Orleans. Later,
several of the men whose names appeared on
the cable escaped from Estonia to Finland,
where they signed affidavits in which they
described the threats made by the Soviet
authorities against themselves and their families
so as to procure the sending of the telegrams.
The Fifth Circuit Court of Appeals rejected the
Soviet-supplied cables and ruled that they had
been sent as a result of “duress.” The Court
noted that Soviet nationalization decrees in
Estonia had been effective because those who
failed to comply were “considered traitors to
the state and subject to dire penalties, and...
their families and near relatives would be held
responsible for their disobedience.”
In a similar case in Great Britain, The Jaak
and other vessels, decided by the Shipping
Tribunal in 1949, the Tribunal rejected an
alleged revocation of the power of attorney by
an Estonian living in Soviet-occupied Estonia.
The Tribunal declared that the revocation, “if
genuine, was sent as the result of some form
of coercion or undue pressure.”
More recently, in connection with cases
brought by the O.S.L in the United States
courts, American judges have reached the con
clusion that statements made by Soviet
witnesses to Justice Department lawyers are innacurate, imprecise, and frequently faulty. In
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the case of U.S. v. Kungys, the federal district
court for the Northern District of New Jersey
concluded that “the Soviet Union uses special
procedures in political cases such as this,
which, one occasion at least, result in false or
distorted evidence in order to achieve the result
which the (Soviet) state interest requires.”
Frederick Neznansky, a former official in the
Soviet procurator’s office, and a member of the
Moscow bar for 15 years, has testified that in
Soviet prosecutions of political cases involv
ed, inter alia, inhabitants of the Sovietoccupied Baltic nations of Estonia, Latvia and
Lithuania, evidence is often remolded to sup
port the desired rezult:

“In those cases, the whole illegal arsenal of
investigation and trial is being used by the
authorities. The political cases are investigated
mostly by the investigative arm of the KGB...
Witnesses are indeed trained to testify accor
ding to the wishes of the prosecution.
Sometimes they are threatened... and evidence
is falsified also on occasions... The way it is
explained to the witness is quite often very lof
ty. The accused is a criminal against the Com
munist Party, against the State, and is pro
bably... an enemy of the people. So it is the
civic duty of the witness to testify in the ap
propriate way.”
(from ELTA, May 1987)

CAPTIVE NATIONS WEEK
IN PENNSYLVANIA

From I. to r.: Charles Bojanic, Chairman of the PA Heritage Affairs Commission; Governor Robert P.
Casey; and Dr. Shalom Shaub, Executive Director of the PA Heritage affairs commission. In the
background are representatives of Ukrainian, Lithuanian, Polish, Vietnamese, Serbian, Slovac, Hispanic,
and Korean ethnic , communities.
Iš. k.: Charles Bojanic Pennsilvanijos Tautybių Reikalų Komisijos pirmininkas; gubernatorius Robert
P. Casey ir dr. Shalom Staub, Tautybių Reikalų Komisijos direktorius. Užpakalyje stovi: ukrainiečių,
lietuvių, lenkų, vietnamiečių, serbų, slovakų, ispanų ir korėjiečių atstovai.

Harrisburg, June 24.
Pennsylvania Governor Robert P. Casey to
day proclaimed July 19 to 25, 1987, as “Cap
tive Nations Week” during ceremonies held in
the Governor’s receptions room in Harrisburg.
The Governor’s proclamation addressed the
concerns of ethnic communities in Pennsylvania
which are striving for freedom and justice in
their homeland, and recognized the rights
Americans possess.
The proclamation of “Captive Nations
Week” began in 1959. A joint resolution ap
proved by Congress authorized and requested
the President of the United States to issue a pro
clamation each year until freedom and in

dependence are achieved for all captive nations.
Citing the proclamataion, Casey noted that,
“As Americans, we must not forget the
millions of people who are denied freedom in
their homelands, and are forced to live in
silence, hunger and fear. During Captive Na
tions Week, all citizens must renew their hopes
and efforts to free those countries oppressed by
communist ideology and totalitarian govern
ments and continue to support those countries
which today are facing soviet expansionism.”
Representatives from Pennsylvania’s ethnic
communities attending the ceremony included:
German, Ukrainian, Lithuanian, Slovak,
Polish, Vietnamese, Hispanic, Korean, and
Serbian.
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LIETUVIŲ DIENOS

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMOS
kurios bendradarbiauja su “Lietuvių Dienomis"

Žurnalo ir knygų

PLATINTOJAI

AMERIKOS BALSAS
(VOICE OF AMERICA)

J. A. V-se
Chicago, III.—Patria, “Gifts Interna
tional”, “Parama”, “Marginiai”
Cleveland, Ohio—Andrius Mackevi
čius
Detroit, Mich.—St. Anthony’s Parish
Library
Los Angeles—P. Domkus
Rochester, N.Y.—A. Sabalis
Waterbury, Conn.—“Spauda”
Woodhaven, N.Y.—“Romuva”

AUSTRALIJOJE
Lewisham — Msgr. P. Butkus
Norwood—K. Pocius
Adelaide, Edwardstown—A. Kubilius
Melbourne-St. Kilda—F. Sodaitis
Mirren, S.A.—J. Rupinskas

KANADOJE
London, Ont.—A. Puteris
Toronto, Ont.—V. Aušrotas, A.
Kuolas,St. Prakapas
Montreal, Que.—P. Rudinskas
(Parish Library)

Rytinė laida 6 vai. 15 min. ryto Lietuvos
laiku (10:15 vakaro Vašingtone) 31, 38, 42,
ir 49 metrų bangomis.
Pirmoji vakarinė laida 18 vai vakaro
Lietuvos laiku (10 vai. ryto Vašingtone) 20,
25 ir 31 metrų bangomis.
Antroji vakarinė laida 20 vai. vakaro
Lietuvos laiku (12 vai. vidurdienį
Vašingtone) 14, 15, 20 ir 25 metrų
bangomis.
Šie laikai vasaros metu. Žiemos metu tiek
Lietuvoje, tiek Vašingtone reikia laikrodį
atsukti vieną valandą.

VOICE OF AMERICA
Lithuanian Service
Washington, D.C. 20547

BALTIMORE, MD.
“RADIJO PROGRAMA LIETUVIAMS”
Girdima sekmadienio rytais nuo
10:30 iki 11:00
WBMD—750 Kilocycles
Šios programos vedėjai:
Albert J. Juškus—4515 Wilmslow Rd.
Baltimore, M D 21210
Tel. 366-4515
Kęstutis Laskauskas, 1312 Birch Ave.
Baltimore, MD 21227
Tel.: 242-1779

BOSTON, MASS.
Lietuvių Radijo Valanda
LAISVĖS VARPAS
Sekmadieniais
9-10:00 ryto iš WCAV-FM 98
Petras Viščinis, vedėjas
173 Arthur St., Brockton, MA 02402
Telefonas: (617) 586-7209

CLEVELAND, OHIO
LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA

TĖVYNĖS GARSAI
Girdima sekmadieniais 6:00-7:00 vai. vak.
Stotis WCPN, banga FM 90.3

Vedėjas—Juozas Stempužis
4249 Lambert Rd., Cleveland, Ohio
44121
Telefonas: (216) 382-9268

DETROIT, MICH.
Lietuviškas Balsas—Lithuanian Voice
WCAR-1090 BANGA LIVONIA
Sekmadieniais 8:30 iki 9:00 vai. ryto
Visais programos reikalais kreiptis:
KAZYS GOGELIS
13436 Garfield, Detroit, Ml 48239
Telef.: 535-6683

MONTREAL, CANADA
LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS
Kiekvieną trečiadienį nuo 11 vai. 30 min.
CFMB stotis — Banga 1410
Programos vedėjas L. Stankevičius
1053 Cr. Albanel, Duverney, P.Q., Canada
Telefonas: 669-8834

NEW YORK ■ NEW JERSEY
“LIETUVOS ATSIMINIMAI” radijo vai.
girdima kas ketvirt. iš WNYM stoties
New Yorke, nuo 7-8 v.v. 1330 AM banga
Taip pat klausykite “Music of Lithuania”
programos kas pirmadienį nuo 6 iki 7 v. v.
iš Šėtono Hali universiteto stoties
89.5 FM — banga
Direktorius — dr. Jokūbas J. Stukas
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060
Tel.: (201)753-5636

PITTSBURGH, PA.
The First Lithuanian Radio Program in
Pittsburgh, Pennsylvania
Pittsburgh, PA — WPIT—730 kc.
sekmadieniais 12:30-1:00 p.m.
PROGRAMOS VEDĖJAI:
Povilas ir Gertrude Dargiai
Visais reikalais kreiptis:
2040 Spring Hill Rd., Pittsburgh, PA 15243

ROCHESTER, NEW YORK
DAINOS AIDAS
Sekmadieniais 9:00 iki 9:30 vai. iš ryto
stotis WZZI-FM 9I.5 mc

LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ RADIJO VAL

CHICAGO, IL
Sophie Barčus Radijo Šeima

LOS ANGELES, CALIF.
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ RADIJAS
LITHUANIAN MELODIES
Stotis KTYM, banga 1460 AM
Šeštadieniais 12:30-1:00 p.p.
VLADAS GILYS, pirmininkas
Programų koordinatorius
HENRIKAS BAJALIS
207 N. Windsor Blvd.
Los Angeles, CA 90004
Tel.: (213) 467-6467

“LIETUVOS GARSAI”
Sekmadieniais
nuo 7:30 vai. iki 8:30 ryto
iš WCEV stoties 1450 AM banga
Programos vedėja:

Aldona Barcus-Daukus
Transliuojama iš nuosavos studijos
7159 S. Maplewood, Chicago, IL
60629
Tel.: (312) 778-1543

***************************************************

HOLLYWOOD

LOS FELIZ

Vokiečių Maisto ir Delikatesų krautuvė
5126 Hollywood Blvd., Los Angeles, CA 90027
Puikios dešros—Fred Reich ir Vienos skanumynai
Duona—German and Lithuanian Bakery

Alus, vynas, kosmetikos reikmenys. Įvairūs dalykai dovanoms, kristalas.
Šalti užkandžiai baliams ir šeimos šventėms.
Atidaryta: ant.-ketv. nuo 9-6, penkt. 9-7, šešt. 9-5.
Sekm. ir pirm, —uždaryta.
Tel.: (213) 663-4747
Krautuvę perėmė nauji savininkai.

BALTIC BAKERY
JUOZAS ir ALDONA ANKAI—savininkai
4627 S. Hermitage, Chicago, IL 60629-Teief. (212) LA 3-1510
--------- įr-------2616 W. 69th St., Cicago, IL 60629-telef. (312) 737-6734
Siunčiame duona ir raguolius į visas Amerikos dalis

PRAŠOME!
Pagal savo išgalės aukoti TAUTOS FONDUI

IŠLAIKO LIETUVIŲ RADIJO KLUBAS

WPON — 1460 AM
Pirmadieniais ir penktadieniais nuo 3-4 vai.
vak.
Programos ved. Algis Zaparackas
Bendradarbiai: Ant. Zaparackas, Algis
Lapšys, Edv. Skiotys.
2222 Franklin Rd.
Bloomfield Hills, Ml 48013

TORONTO, ONT., CANADA
HARTFORD, CONN.
“TĖVYNĖS GARSAI”
Connecticut vist. liet, kultūrinė valandėlė
WRYM—840 AM
Kiekvieną sekm. 4:30-5:30 vai. p.p.
Programos vedėjas A.Dragūnevičius
132 Wellington Dr., Farmington, CT 06032
Tel.: (203) 677-8567
Pranešėjai:
Zita Dapkienė, Alfonsas Dzikas ir
Longinas Kapeckas
ižd. Alis Simonaitis

HOT SPRINGS, ARK.
LIETUVIŠKA RADIJO PROGRAMA

“LEISKIT | TĖVYNĖ”
Lithuanian Broadcasting SPA

Girdima sekmadieniais 7:00-7:30 vai. ryte
iš KXOW radijo stoties, 1420 AM banga,
vedėja ir pranešėja
Salomėja Šmaižienė
204 Hilltop Dr., Hot Springs, Ark. 71913
Telefonas (501) 321-9641

“LAISVĖS ŽIBURYS”
Girdima kiekvieną sekmadienį nuo 9 iki
10 v. ryto iš WNWK stoties 105.9 FM
banga
ROMAS KEZYS
217-25 54th Ave., Bayside, N.Y. 11364
Telefonas: (718) 229-9134

LIETUVOS AIDAI

atsistatyti, 6-šiomis kalbomis ELTOS informacŲoms leisti, radijo
transliacijoms į okupuotą Lietuvą finansuoti ir politiniams kaliniams
gelbėti. Nepamirškite tam tikrą procentą ir savo testamente Įrašyti:
Non-profit, Tax Exempt Corporation

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio
8:30 vai vakaro
Visos laidos iš tos pačios stoties
WCEV 1450 AM banga
511 SO. NOLTON AVĖ.
WILLOW SPRINGS, IL 60480
tel.: (312) 839-2511

P.O. Box 21073, Woodhaven, NY 11421
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TĖVYNĖS PRISIMINIMAI
Sekmadieniais 1:30 iki 2:00 vai. po pietų
Visos programos transliuojamos iš
Toronto stoties CHIN, banga 100.7 FM
Programos vedėja:
Violeta Simanavičiūtė-Laurinavičienė
51 Patricia Di., Toronto, Ont. M4C 5K2,
Can.
Telefonas:(416) 690-3416

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Bendruomenės radijo valanda

savo uždaviniams vykdyti Lietuvos Laisvės Iždui—laisvąja] Lietuvai padėti

LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION

Klubo valdyba: Al Gečas, pirm., R.
Kiršteinas, vicepirm., J. Krokytė, sekr.,
Rūta llgūnaitė, ižd., L. Laukaitienė, narė
320 Durnan St., Rochester, N.Y. 14621

“LIETUVOS PRISIMINIMAI”
Sekmadieniais nuo 8:00 iki 8:45 v. ryto
WWC0 — 1240 AM

Vedėjas: ANTANAS PALIULIS
33 Chipman St., Waterbury, CT 06708
tel.: (203) 756-1874

ROMA, ITALIJA
ROMOS RADIJAS
Transliuojamas 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, ITALIJA
Programa transliuojama 8 kartus savaitėje
Sekmad. rytais 10:30-11:00 Lietuvos laiku
ir kiekv. vak. 20:15-20:30 Lietuvos laiku
Bangos: 31, 25, 19 ir 196 metrų

Vedėjas: Kun. V. Kaziūnas
Adresas: Sezione Lituana, Stazione Radio
CITTA DEL VATICANO
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LIETUVOS KRIKŠTO 600 METU JUBILIEJUI SKIRTA
SKULPTŪRA—BARELJEFAS
BAS—RELIEF SCULPTURE TO COMMEMORATE THE 600 YEAR JUBILEE OF
LITHUANIAN CHRISTIANITY

