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Front Cover — Pirmas viršelio psi.
M. K. Čiurlionio paveikslas iš ciklo “Pavasa

rio sonata” — Scherco. (Tempera).
Daugiau skaitykite 22 psl.

Scherzo from the cycle “The Sonata of 
Spring” (1907) by Mikalojus K. Čiurlionis.

M. K. Čiurlionis was born on September 
22, 1875 in Varėna, Lithuania. He grew up 
in Druskininkai, a health-resort on the banks 
of the Nemunas in southern Lithuania. Čiurlio
nis showed unusual musical ability from early 
childhood. In 1888-93 he attended an orchestral 
school founded by Prince M. Oginsiki in Plunge. 
Later he studied music at the conservatories of 
Warsaw (1893-1899) and Leipzig (1901-1902).

Shortly after, Čiurlionis became interested in 
painting and in 1904 studied briefly at the Kau- 
zik Art School. Later he enrolled at the War
saw Academy of Fine Arts, where he soon at
tracted the attention of his teachers and won 
prizes for his paintings.

In 1907 he settled in Vilnius. There he parti
cipated actively in Lithuanian cultural life. He 
directed the “Rūta” choir, organized the Lith
uanian Art Society and its exhibits, and con
tributed numerous articles to leading Lithua
nian periodicals.

In 1908 M. K. Čiurlionis moved to St. Peters
burg, Russia. There he participated in the ex
hibitions o>f the Mir I skustva (The World 
of Art) group and was enthusiastically accept
ed by artists and critics of his day.

In the winter of 1909, Čiurlionis became seri
ously ill and was taken to Druskininkai. Later 

he was moved to a sanatorium in Pustelnik, 
near Warsaw, where he died on March 28, 1911.

M. K. Čiurlionis left about 250 paintings. His 
works, including graphic art, drawings and 
sketches, number over 300. Most of his pain
tings are in a gallery in Kaunas, Lithuania.

Čiurlionis’ highly original paintings antici
pated the abstract art of Europe and are char
acterized by mysticism and symbolism. Being 
a musician, he incorporated principles of music 
into his compositions and often gave musical 
titles to his paintings.

In music, M. K. Čiurlionis has composed 
about 270 pieces for piano, orchestra, groups of 
string instruments, and choir. His best known 
works are the symphonic poems Miške (In 
the Forest), which won first prize in the Za- 
mojske contest in Warsaw, and Jūra (The 
Sea), also various 'shorter compositions for the 
piano. Čiurlionis was also very much interested 
in Lithuanian folk songs; he arranged them 
and used their motifs in some of his later com
positions. (More on p. 22.).

Back Cover — Paskutinis virš. psl.
Prisikėlimo bažnyčia Kaune. Priešais matyti 

Kultūros Muziejaus dalis, toliau — besistatan- 
tis Kaunas nepriklausomybės metais.

Daugiau skaitykite 7 psl. — apie Prisikėlimo 
parapijos klebono kan. F. Kapočiaus sukakti.

A view of Kaunas during the last years 
of Lithuania’s independence. In the foreground 
is the Museum of Culture, in the background 
— the Church of Resurrection.



d a vi i m hi, a,-/ 
VYTAUTAI RASTOMI 
mat haisen, 
VYTIIIS M. VASYLIŪNAS,/—

Smuikininkas Iz. Vasyliūnas ir pianistas Vytenis Vasyliūns (dešinėje) su 
komp. Julium Gaideliu prie plakato, skelbiančio ketvirtąjį lietuviškos muzi
kos koncertą Jordan salėje, Bostone. Programą sudarė tik J. Gaidelio kū

riniai — smuikui, klarnetui ir kt. instrumentams. (Daugiau žiūr. 20 psl.)
Violinist I. Vasyliūnas, composer J. Gaidelis, and pianist V. Vasyliūnas 

before a recital of Lithuanian music which was given in Boston, Mass.
Foto K. Daugėla

Lietuvai ir lietuviui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės III seimo komitetas trumpai krei

piasi į visus lietuvius tokiais žodžiais:
r Tautiečiai — rugpiūčio 30, 31 ir rugsėjo 1 ir 2 dienomis, Didžiajame 
New Yorke, šaukiamas P. L. B. semas.

Seimo paruošiamieji darbai yra pareikalavę daug bendruomenės 
lėšų ir pastangų.

Manome, kad kiekvieno lietuvio pareiga yra seime dalyvauti, o 
rinktuosius seimo atstovus įtaigoti, su visu rimtumu, mus atstovauti 
ir siekti daug didesnės, nei iki šiol, bendruomeniškos darnos ir veik
los. To reikia lietuvybei ir jos kultūrai išlaikyti bei puoselėti.

Bendruomeniškas balsas taip pat turi būti svarus ir mūsų bendroje 
kovoje už Lietuvos Laisvę.

Visi kiti — ne seimo atstovai, galėsime pabendrauti gausiuose, sei
mo metu vykstančiuose, parengimuose, paskaitose ir posėdžiuose.

P.L.B. IlI-si seimas tebūnie kibirkštis ugniai įskelti — kovai už 
Lietuvos Laisvę, lietuvybės ir jos kultūros išlaikymą, ir lietuvių tautos 
egzistenciją.

Todėl ryžkimės ir aktyviai dalyvaukime P.L.B. III seime, Didžiaja
me New Yorke.

Prisidėdami prie šio kvietimo, primename savo skaitytojams, kad 
šio LD numerio 5 puslapyje spausdiname seimo programą, iš kurios 

matyti seimo darbų, koncertų ir kitų įvykių eiga.
Visuose kontinentuose yra pasklidę lietuvių: Amerikoje, Europoje, 

Australijoje... Esame pasidarę pasaulio lietuviai. Koks tai bespalvis ir 
bereikšmis vardas — pasaulio lietuviai... Ne Vokietijos, ne Italijos, Ar
gentinos, Brazilijos ar Šveicarijos, bet — pasaulio. Ši sąvoka išveda 
mus iš to ar kito krašto, iš konkrečios aplinkos į kažką neapčiuopiamą, 
nesusietą su žeme, su žmonėmis, su jų interesais. Juk tame pat pasau
lyje yra ir Lietuvos lietuviai. Kodėl jie ne pasaulio? Prie pasaulio kar
tais pridedam laisvojo, ir tai jau įprasmina. Primena: yra dar ir ne
laisvo, pavergto pasaulio lietuvis — Lietuvoje, sovietuose. Tam tikru 
atžvilgiu tatai ir įpareigoja ■ dirbti, siekti, kad neliktų tos nelaisvės 
sienos, kad visi lietuviai būtų laisvojo pasaulio lietuviais. Kad Lietuva 
atgautų laisvę! Kad mūsų pasitraukimas į laisvąjį pasaulį neliktų be
prasmis, savanaudiškas Kad mūsų gyvenimas ir darbas laisvėje būtų 
konkretus ir prasmingas laisvei ir Lietuvai. Iš apsilankymų Lietuvoje 
ir susitikimų su išleistais ekskursijose (sovietų grupėse) matome, kaip 
suniveliuotas, sužlugdytas, išbaimintas ten dabar lietuvis, bijąs net 
savo šešėlio. Tiesiog siaubas ima, pamačius, kuo paverčia žmogų so
vietinė sistema, kai jį gyvą bepalaiko tik baimės ir gyvybės instinktas.

Susirinkę iš viso laisvojo pasaulio kampų lietuviai atstovai, sujunki
me rankas ir širdis, protus ir jėgas, jaunystės energiją bei entuziazmą 
ir subrendimo patirtį, meilę ir ištikimybę Lietuvai ir lietuviui!
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LEONARDAS ŠIMUTIS

LEONADAS ŠIMUTIS 
40 METŲ REDAKTORIAUS KEDEJE

Vienas sunkiausių ir vienas nedėkingiausių 
spaudos darbų yra laikraštininko darbas. Ne 
vienas mūsų talentingų rašytojų, pradėję 
laikraštininko darbą, ilgokam laikui pasi
traukė iš kūrybinio pasaulio, paskęsdamas 
dienos Įvykių ir korektūrų mariose. Nema
žiau sunkus ir alinantis yra ir redaktoriaus 
darbas, kuriame be Įžvalgumo, greitos orien
tacijos, objektyvumo ir kieto nugarkaulio dar 
reikia apsišarvuoti ir milžiniška kantrybe, 
tausojančia nervus. O ant jų Įvairiausiais in
strumentais groti kėsinasi ne tik artimieji re
dakcijos bei administracijos bendradarbiai, 
bet ir tūkstančiai skaitytojų, kurie nori, kad 
laikraštis rašytų tik taip, kaip jis galvoja...

Gegužės 23 dieną “Draugo” dienraščio 
redakcijos nariai ir leidėjai surengė išleistu
ves savo vyriausiam redaktoriui L. Šimučiu| 
apdovanodami išeinanti “pensijon” sent’ 
mentais ir dovanomis, dienraščio redakcijos 
vadovui pabrėžiant, kad L. Šimutis visada 
pasiliksiąs artimu dienrašiui “Draugui”.

Tas pats redaktorius, pasirašydamas Pr. 
Gr. inicialais, tos dienos vedamajame tarp 
kito sako: “Su Draugo redakcija atsisveikina 
ilgametis jo redaktorius Leonardas Šimutis, 
keturiasdešimt metu išdirbės prie šio dien- 
raščio ir penkiasdešimt su viršum metų prie 
redakcijos stalo. Tai plačios veiklos visuo
menininkas, didelių sugebėjimų laikraštinin
kas ir nepalaužiamas kovotojas dėl geresnės 
Lietuvos ateities... Pradėjęs spaudoje reikštis 
nuo 1911 m. dar tėvynėje, neužlaužė plunks
nos ir iki šių dienų, net sulaukęs septynias
dešimt penkerių metų (g. 1892). Atvykęs A- 
merikon, tuoj Įsijungė Į Kataliko redakciją. 
Suorganizavus Vyti, kuri laiką buvo jo re
daktorium. O nuo 1918 m., nepaisant visokių 
paiskeitimų ir sunkumų, redaktoriaus kėdėje 
išbuvo iki šiol, pradžioje redaguodamas Gar
są, vėliau dirbdamas Ryto redakcijoje Kau
ne ir nuo 1927 m. — dienrašty Drauge.

...Nuolat jis svarų žodi tardavo savo reda
guojamuose laikraščiuose vedamaisiais 
straipsniais, gyvai ir taikliai pasisakydamas 
savo mintis aktualiaisiais dienos klausimais. 
Per 40 metų laikotarpi vien tik Drauge jis 
yra atspausdinęs daugiau dešimties tūkstan
čių straipsnių... Būdamas poetas (rašė L. Ši 
lėlio slap.), jis sugeba ir apie paprastus daly
kus stilingai kalbėti ir pateikti naujų minčių.

Kaip spaudos darbuotojas jis yra plataus 
masto žurnalistas, neužsisklendžiąs tik vie
noj kurioj srity, bet liečia visą lietuvišką ir 
pasaulini gyvenimą, susijusi su lietuvių tau
tos alimėjimais ir nesėkmėmis, su savo tau
tiečių likiminių klausimų pavaizdavimu ir jų 
sprendimu... Jo ištikimybė principams jam 
padeda rasti spaudoj savitą kelią tautos rei
kalų sprendimams, o jo krikščioniška meilė 
žmogui išlaiko ji tolerantišką ir artimą net 
skirtingų pažiūrų žmonėms. Savo žurnalistini 
talentą L. Šimutis labai tikslingai išvystė ir 
išeiviško gyvenimo sąlygose plačiai pareškė.”

Neminim čia plataus L. Šimučio visuome
ninio darbo, būnant III Lietuvos seimo na
riu, 25 metus Alto pirmininku ir kitų pareigų, 
kurias jis ėjo ir atliko žemaitišku atkaklumu.

Leonardas Šimutis, tikrai yra mūsų vyriau
sias spaudos veteranas, užsitarnavęs nuošir
džios skaitytojų padėkos ir kolegiškos redak
torių pagarbos. Ilgų ramių pensijos metų!
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PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

III-JO SEIMO PROGRAMA
Vieta: Hotel Statler - Hilton, New York, 32 ir 

33 g. ir 7 Ave., New York City 10001, telefonas 
(212) PE 6-5000.
Rugpjūčio 29, ketvirtadienis

Seimo atstovų susipažinimo pobūvis ir regis
tracija.

Vieta: Schvyler Room; laikas: 6 vai. vak.
Rugpiūčio 30, penktadienis

Pirmasis seimo posėdis
Schvyler Room. 9 vai. ryto.
1 vai. 30 min. - 3 vai. p. p. — pietų pertrauka
Antrasis seimo posėdis
Ten pat. 3 vai. p. p.
Pirmoji paskaita — 6 vai. vakaro —

k Dr. J. K. Valiūnas, Vliko pirm. — Laisvini- 
"no kova ir politinės perspektyvos;
Literatūros ir kamerinės muzikos vakaras

Ten pat. 7 vai. 30 min.
Bilietai galima įsigyti iš anksto pas A. Re- 

ventą ir prie kasos. Kaina $3.00.
Programoje — žymiausios literatūros ir mu

zikinės jėgos. Po programos — šokiai.
Rugpiūčio 31 d., šeštadienis

Trečiasis seimo posėdis.
Ten pat. 9 vai. (ryto.
Antroji paskaita — 10 vai. 30 min. ryto —
St. Lozoraitis, Jr. — Okupuotos Lietuvos pa

dėtis itr išeivija;
Jaunimo motorkada — antikomunistinė de

monstracija šūkiu “Laisvės Lietuvai!” Motorka- 
dos sutikimas 3 vai. p. p. — Flushing Meadows 
Park, Queens. Po to paradas, iškilmės, sporto 
varžybos ir mankštos.
Ketvirtas seimo posėdis. Schvyler R. 5 vai. p.p.
Seimo banketas ir šokiai.

Terrace Ballroom. 8 vai. vakaro.
Stalus užsisakyti pas:
Marija Kregždienė, 104-28 89th Ave., Rich

mond Hill, N. Y. 11418, tel. (212) 847-6475;
L. Speirauskienė, 307 W. 30th St., New York, 

N. Y., 10001; telef. (212) CH4-2642.
Banketo bil. kaina $12.50, tik šokiai — $3.00
Čia bus vainikuojama Miss Lituania.

Rugsėjo 1 d., sekmadienis
h Iškilmingos seimo pamaldos
F šv. Patriko katedra, Fifth Ave., 10 vai. ryto.

Trečioji paskaita — 1 vai. 30 min. —
A. Rinkūnas, Kanados LB pirm., — Išeivijos 

kultūros ir švietimo rūpesčiai;
Hotel Statler - Hilton, Penn Top South
Iškilmingas seimo posėdis.

Ten pat. 3 vai. p. p.
Meno kūrinių paroda skaidrėse.
Ten pat. 4 vai. 30 min.

Didysis seimo koncertas
Vieta: Lincoln Center, N. Y. Laikas 7 vai. 30
Bilietų kainos nuo $4 iki $12.
Iš anksto bilietai užsisakoma paštu: A. Reven- 

tas (adr. anksčiau duotas).
Rugsėjo 2 d., pirmadienis

Ekskursija laivu apie New Yorką. $5.00
Vainiko padėjimas prie Laisvės statulos.
Laivas grįžta į N. Y. 5 vai. vakare.
Bus išleistas Seimo vadovas su smulkia pro

grama, sveikinimais etc.
Seime ir paskaitose bei parengimuose kviečia

mi dalyvauti visi lietuviai.

Lietuvių Fondo Taryba, š. m. gegužės 26 d. po- 
džiavusi Čikagoje, paskyrė šiems metams $25.000 
lietuviškiems reikalams remti.

Sudaryta skirstymo komisija iš dr. J. Valaičio, 
dr. K. Ambrozaičio, inž. V. Kutkaus (LF atsto
vai) ir T. J Borevičiaus, SJ, mok. J. Kavaliūno 
ir agron. A. šantaro .(Liet. Bendruomenės at
stovai). šiuo metu L. Fonde yra 450 tūkstančių 
dolerių pagrindinio kapitalo.

LIETUVIŲ FONDAS

Lithuanian Foundation

Gegužės 26 d. Chicagoje įvyko Lietuvių Fon
do Tarybos posėdis, kuriame aptarta eilė reika
lų ir pristatyta piraėjusiams tarybos posėdyje iš
rinkta naujoji valdyba pasiskirsčiusi pareigomis 
taip:

dr. A. Razma — pirm., A. Rėklaitis — vykd. 
vicepirm., dr. VI. Šimaitis — vicepirm., A. Mo
tuzas — sekr., inž. V. Naudžius — ižd. Šiame 
posėdyje valdyba dar papildyta Kl. Girdvila — 
finansų sekretoriaus pareigoms.

Nuo š. m. sausio 16 d. iki posėdžio į LF įsto
jo daugiau kaip 200 narių su $49,000 įnašų.

Iš valdybos narių pranešimų pažymėtina kai 
kurie veiklos momentai, davę fondui konkretaus 
pelno; vienas iš tokių — Chicagoje suruošta iš
kilminga vakarienė naujai įstojantiems ir savo 
įnašus papildantiems nariams pagerbti. Ta pro
ga gauta $14,000 najų įnašų. (Vakarienės išlai
das padengė fondo tarybos nariai-daktarai, jau 
ne pirmą kartą savo aukomis parėmę fondo už
simojimus).

Palaikydama kontaktą su nariais, įgaliotiniais 
ir vajų komitetais, valdyba Velykų proga išsiun
tė per 3000 laiškų. Gegužės mėn. Chicagos ir 
apylinkių vajaus komitetų bei įgaliotinių ir L. 
Bendruomenės veikėjų pasitarime aiškintasi fon
do vajaus suaktyvinimo reikalu. Nuolatinis fon
do reikalų priminimas per spaudą, atrodo, yra 
būtinas, tik kiek perbrangus, kai reikia už visa 
tai mokėti kaip už skelbimus. Įvairiose vietose 
palaikytinas asmeninis kontaktas su asmenimis,. 
Jis duoda gerų rezultatų, bet reikia daug laiko 
ir gausių, tam reikalui pasišventusių, žmonių.

LF Tarybos nariai, dalyvavę posėdyje. Iš kai
rės: inž. V. Naudžius, inž. V. Kutkus, dr. E. Len
kauskas, A Rėklaitis, dr. A. Razma (valdybos 
pirmininkas), dr. G. Batukas (tarybos pirm.), 
H. Daras (investavimų patarėjas); Il-je eilėje —■ 
S. Rauckinas, K. A. Girvilas, dr. B. Poškus, dr. 
F Kaunas, J. Kapočius (LB tarybos pirm.), dr. 
K. Ambrozaitis, dr. V. Šimaitis, dr. P. Kisielius.

Foto A Gulbinsko
Board of Directors of the Lith. Foundation.

Nepaisant įvairių kliūčių, Lietuvių Fondas au
ga ir jo pagrindinis kapitalas artėja prie pusės 
milijono dolerių. Padėjus pastangų, šiais metais 
turėtų būti pasiekta naujų gerų rezultatų. Čia 
pareiga ne vien įgaliotinių ar komitetų, bet kiek
vieno lietuvio. Kad atskiras aukotojas, stojas 
fondan su savo įnašu, būtų kaip nors ryškiau at
žymėtas, nutarta išleisti nario liudijimus ir ženk
lelius. Tai turėtų būti tam tikru įnašų paskati
nimu.

Iš numatytų pagaminti trijų jubiliejinių meda
lių serijų pirmasis medalis jau nukaltas ir parda
vinėjamas. (Apie jį rašyta Lietuvių Dienų sausio 
nr. 11 psl. Jis skelbiamas ir kituose laikraščiuose)

Šiame tarybos posėdyje plačiau nagrinėtas ka
pitalo investavimo klausimas. Investuojant kapi
talą į vertybės popierius, pirmiausia žiūrima jo 
saugumas. Siekiant didesnio pelno, kizika didėja. 
Jos vengiama. Šiuo metu investuotas kapitalas 
yra gerame stovyje ir duoda užtikrintas pajamas. 
Pagal jas šių metų pelno skirstymui numatoma 
paskirti $25,000.

Iki šiol pinas buvo skirstomas mažesnėm su
momis, bet didesniam skaičiui. Ryškėja nusista
tymas skirti stambesnes sumas didesniem dar
bam paremti. Pieno paskirstymui tinkamiau pa
siruošti sudaryta komisija: dr. K. Ambrozaitis, 
inž. V. Kutkus ir dr. J. Valaitis — Lietuvių Fon
do atstovai; kun. J. Boirevičius. J. Kavaliūnas ir 
A. Šantaras — Lietuvių Bendruomenės atstovai. 
Komisijos pirmininkas — dr. J. Valaitis, sekre. 
torius — inž. V. Kutkus. (S. R.)
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KRUVINOS KOMUNISTŲ PĖDOS
Komunistų žudymų metodai tie patys visur

Birželio metinių proga 
1941 m. birželio 22-23 dienomis Lietuvoje 

rusų komunistų partija, bėgdama nuo vokie
čių Hitlerio, savo mielo kolaboranto, paliko 
baisius žudynių pėdsakus Rainių miškelyje, 
Telšių apylinkėse, Pravieniškėse ir kt. Taip 
pat lietuvių tauta niekados neužmirš 1941 
metų birželio 13 - 18 dienų deportacijų, kai 
lietuviai iš savo lietuviškų žemių buvo varu 
varomi, tremiami į tolimą Sibirą vargui, ba
dui ir mirčiai.

1941 metais Katyne, prie Smolensko, rusų 
komunistų partija išžudė per 14 tūkst. lenkų 
karininkų belaisvių ir juos palaidojo masi
niam kape. Ir tie lenkų karininkai, kurie at
bėgo gelbėdamiesi į Lietuvą nuo vokiečių 
Hitlerio ir rusų komunistų partijos bendro 
Lenkijos dalybų karo, buvo rasti išžudyti. 
Sovietų Rusija, okupavusi Lietuvą, tuos in
ternuotus lenkų karininkus išvežė mirčiai.

Niekados Sovietų Rusija Rainių, Pravieniš
kių, Katyno ir daugelio kitų žudynių nusi
kaltėlių nepersekiojo ir nenubaudė. Būdama 
pati žudikė, rusų komunistų partija nusikal
tėlius globoja ir gina!

Š. m. sausio 31 d. komunistų Vietkongo 
armija pradėjo savo ofenzyvą i pietų Viet
namą. Tuo puolimo metu neteko per 40.000 
karių. Visa komunistų Vietkongo armija 
ginkluota naujausiais rusų ginklais.

Miestas Hue, senoji Vietnamo imperatorių 
sostinė, buvo komunistų armijos okupuota 
per ilgas 24 dienas. Tas miestas buvo gražus 
ir turtingas imperatorių pastatais. Per miestą 
bėga vandeninga Perfumes upė. Vėliau visa 
komunistų armija baisioje panikoje pabėgo. 
Miestas buvo išlaisvintas.

Komunistų armijai tik okupavus miestą, 
tuoj Įkandin atėjo slaptosios milicijos agentai 
ir partijos aukšti pareigūnai, būtinai foto 
aparatais nešini. Pradėdavo krėsti pagrindi
nai visus namus iš eilės. Kai buvo okupuotas 
Hue miestas, prasidėjo areštai. Per 1000 
žmonių buvo areštuota ir jie išvežti. Jų liki
mas nežinomas. Hue mieste gyvenimas virto 
baisiu pragaru! Gyventojams tos 24 dienos 
virto amžinybe!

Išvadavus Hue miestą, buvo rasta per 19 
masinių kanų, kuriuose rasta ir jaunų ir senų, 
darbininkų ir mokytojų, vyrų ir moterų, per 
1000 lavonų. Rastus kapus atkasė ir lavonus 
tvrė daktarų komisija, kuri vėliau spaudai 
davė rastus duomenis.

Rasta lavonų, kuriems gyviems nukirstos 
galvos. Daktarai, dalvvavę komisijoje, priėjo 
vieningos nuomonės, kad laimingiausi nušau
ti, nes jie išvengė kankinimų, žinomų tik ru
sų komunistų partijai. Daugumas surištomis 
rankomis po 10 - 15 krūvon ir palaidoti gyvi. 
Sužalojimai lavonų baisūs! (Rainių miškelyje 
irgi lavonai sužaloti neatpažįstamai!).

Viename kape iš 15 rasta 10 lavonų palai
dota gyvi, baisiomis išsprogusiomis akimis, 
surištomis rankomis, ir jų burnos prigrūstos 
purvo ir skudurų.

Masiniam kape prie Ap Dong Gi rasta pa
laidota 100 lavonų. Visi jie palaidoti gyvi ir 
stačiomis. Kai kurių rankų plaštakos ar pirš
tai kyšo žemės paviršiuje. Ši kapą atkasus, 
vaizdas buvo sukrečiantis. Baisus!

Vienas budistų vienuolis, pasislėpęs pago
doje, dieną ir naktį girdėjo baisius riksmus, 
pagalbos šauksmus. Ypač buvo baisu nakti

mis. Vėliau, miestą išvadavus, nurodytose 
vietose rasta 13 masinių kapų, kuriuose rasta 
67 lavonai. Vienam kape rastas žiauriai nu
kankintas Nguyen Ngok Ky, pietų Vietnamo 
tautinių grupių vadas.

Vasario 23 d., okupacijos metu, komunis
tų partija sušaukė darbininkus į mitingą. 
Vėliau, miestą išlaisvinus, visi pašaukti dar
bininkai buvo rasti nužudyti ir palaidoti 
Duong Xuan Ha apylinkėje prie mokyklos.

Mokytojas, 60 metų amžiaus, buvo rastas 
su kitais 8 vietnamiečiais palaidoti gyvi prie 
Duong Xuan Thuong. Jo sūnus tarnavo pie
tų Vietnamo kariuomenėje.

Redemptoristų bažnyčioje sulaikė pasislė
pusius 20 vietnamiečių, kurių tarpe buvo 
moterų ir vaikų. Juos visus pėsčiomis nuvarė 
2 mylias ir prie Ap Lang Xa Con gyvus pa
laidojo. Jų tarpe rastas senatorius Dien.

Prie imperatorių Tu Due ir Dong Khanh 
kapų rastas masinis kapas, kuriame buvo už
tikta 201 lavonas. Jų daugumas palaidoti gy
vi, krūvomis po 15, rurištomis rankomis ir 
baisiai sužaloti. Tame kape rasti nukankinti 
2 prancūzai benediktinai vienuoliai.

Kaip matome, rusų komunistų partija nuo 
Rainių, Pravieniškių ir Katyno žengia per 
Vietnamo žemę, palikdama kruvinas pėdas.

J. Prūsas

LIETUVIAM NEBĖRA VIETOS PALANGOJ
Romualdas Lankauskas, pradėjęs rašyti 1951 

metais ir gerai pasireiškęs savo novelėmis, “talry- 
binių” Lietuvos rašytojų antologijoj savo auto
biografiją pradeda šiais žodžiais:

“Kartais stebiuos, kaip neperseniausiai griau- 
dėję Įvairūs pasmerkimai neužgniaužė manyje 
noro rašyt.” (“Tarybų Lietuvos rašytojai, Vilnius, 
1967, 520 psl.) Dar negalima išvardinti, kas 
taip “griaudėjo”, rašytojus pasmerkinėjo ir gal 
išdavinėjo rusiškajai čekai. Bet gal netrukus ir 
Lietuvoje, kaip ir Čekoslovakijoje, bus galima 
atverti burnas ir pasakyti teisybę.

R. Lankauskas nėra koksai kovotojas, kaip 
rusų Ginzburgas, Sinyavsiky, Daniel ar kiti. Bet 
ir nekovodamas jis pasako tiesos. Neseniai jis 
parašė 3 pav. tragikomediją “Viskas baigsis 
šiandien”, kurioje vietomis apnuoginamas buržu
azinis sovietų gyvenimas. “Pergalės” žuirnalas 
tą veikalą perleido per savo puslapius, o J. Mil
tinio teatras Panevėžyje pastatė. Štai ištraukėlė, 
vieno monologo. Gerdrūda, motina, dirbanti 
prekyboje, savo vyrui aiškina:

“Aš nesakau, kad Palangoj blogai. Bet tam 
mūsų gintariniam pajūry jau greit vietos musei 
nutūpti nebebus, tiek iš Maskvos ir Leningrado, 
Minsko ir Pinsko privažiuoja. O turguj brangu
mas, o tos eilės valgykloj! Daugiau pavargsti, 
negu pasilsi. Juk pats žinai, kokia tenai dabar 
maišalynė.”

ĮTARTINAS SUPUOLIMAS

Tuo pat metu, kai Lenkijoje vyko studentų 
riaušes ir protesto demonstracijos dėl A. Mic
kevičiaus “Vėlinių”, Vilniaus universiteto bib
liotekoje kilo gaisras, kuriame žuvo poeto A- 
domo Mickevičiaus kūrinių rinkiniai.

Kaip praneša “Komjaunimo Tiesos” korespon
dentas, gaisras kilo naktį iš kovo 31 d. į balan
džio 1 d. ir apėmė universiteto biblotekos polo- 
nisltikos skyrių, kuris buvo turtingiausias pa
saulyje už Lenkijos ribų.

žuvo daug knygų bei rankraščių ir gerokai 
nukentėjo bibliotekos rūmai. Gaisro priežastys 
esančios aiškinamos, bet, tur būt, paaiškės tik 
po rusų okupacijos (Europos Lietuvis, 1968 m. 
gegužės mėn. 7 d., nr. 19).
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Spaudoj ir gyvenime

AR TIK 12 NUSIPELNIUSIŲ?

Lietuvių Foto Archyvas išsiuntinėjo spaudai
pranešimus, vardu “Lietuvių Foto Archyvas ruo
šia dokumentinį filmą vardu ‘Dvylika’ ”. Tarp
kitko ten sakoma, kad tai busianti “bene pirmoji
planinga pastanga pasitelkti kamerą lietuvių iš
eivijos dokumentacijai Jungtinėse Amerikos
Valstybėse. Pradžioje nutarta visą dėmesį su 
kaupti į vyresniąją kartą ir filmu pristatyti dvy
lika ryškesnių profilių — dvylika meno, politikos 
ir visuomeninio darbo veikėjų...

...Pirmieji planuojamo filmo projektai buvo ap
tarti šią žiemą ir balandžio mėnesį prasidėjo 
filmavimo darbai šiuo metu redaguojama filmi-
nė-garsinė medžiaga kan. Mykolo Vaitkaus ir 
Vaclovo Sidzikausko fragmentams. Netrukus nu
matoma filmuoti prof. Juozą Žilevičių, PLB pir
mininką Juozą Bachuną ir kitus.” 4

Toliau sakoma, kokio ilgio filmą numatoma" 
po kiek minučių skiriama kiekvienam fragmen
tui, kas juos režisuoja (B. Pūkelevičiūtė), kas 
prie kameros (A. Kezys, S.J.), kas garsus tvar
ko (J. Ralys). Gale sakoma: “Tikimasi, kad iš
eivijos visuomenė parodys šiam žygiui jautraus 
prielankumo ir jį visokeriopai parems.”

Kadangi filmo gamintojai laukia “visokerio
pos” paramos, kitiems palikdami kitą paramą, 
mums, kultūrininkams, norėtųsi filmininkus “pa
remti” parenkant asmenis ir nustatant jų skai
čių. Visų pirma — kodėl tik dvylika? Ar kad bu
vo dvylika apaštalų? Ar kad metai turi dvylika 
mėnesių? Ar kad Blokas parašė poemą “Dvy
lika”?

Kai kas manys, kad daug geresnis skaičius 
dešimt. P. Kubilevičius, redaguodamas nepri
klausomybės pirmo dešimtmečio poezijos anto
logiją, į ją įdėjo 18 poetų, pagerbdamas Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo — aštuonioliktuo
sius — metus. Susimildami! Tik jau nekrėsiki-
me juokų. Ir, jeigu yra 14 ar 15 ar 20 nusipelniu
sių vyresniosios kartos veikėjų, nepalikime tų,
kurie virš dvylikos, už durų! 
nusversime, kuriuos įterpti į 
palikti ad calendas graecas?

Prie kan. M. Vaitkaus, V.

Pagaliau, kaip čia
dvylika, o kuriuos

Sidzikausko, J. Ži
levičiaus ir J. Bačiūno, redakcijon užėjęs mūsų 
bendradarbis greitosiomis parašė eilę naujų: 
A Varnas, A. Galdikas, S. Pilka, M. Krupavičius, 
L. šimutis, P. Grigaitis, A. Aleksis, V. Jakubėnas, 
H. Kačinskas, J. Kačinskas, A. Kutkus, V. Jo- 
nuškaitė, A. Galdikienė, S. Raštikis, A. Dirman- 
tas, R. Skipitis, J. Rajeckas, S. Santvaras, L 
Kardelis, P. Daužvardis, J. Bielskis... ■

Tai jau ir 25! Tas skaičius mums daug labiau 
patiko. Beit ar jau visi veikėjai ir kultūros dar
buotojai, verti užfiksuoti ir įamžinti? Ar nereik
tų organizuoti lėšas ir jėgas, į darbą paleisti ne 
vien Pūkelevičiūtę su Keziu — yra žmonių, bai
gusių filmavimo mokslus, kaip P. Jasiukonis 
Hollywoode, išliažas Bostone ir kt.

Filmuoti galėtų įvairiose vietose ir įvairūs 
asmenys; Lietuvių Fondas galėtų tam skirti 
atitinkamą sumą pinigų, kompetetinga komisija 
darbus priimtų ir apmokėtų išlaidas. Galėtų būti 
ir kitokia procedūra; ne tai svarbu — svarbu, 
kad darbas būtų atliktas.
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JIS STATE LIETUVAI PAMINKLĄ
Birželio 3 dieną minime kam 

Felikso Kapočiaus 50-ties metų 
kunigystės sukaktį ir beveik tris 
ketvirčiaus amžiaus nueito gyve
nimo kelio, kai ten toli-toli mūsų 
brangiojoje Tėviškėlėje, kur per 
lygius laukus, krantus žalumy
nais pasipuošusi, vingiuoja Aukš
taičių Šventoji, Žemaitkiemio pa
rapijos Veltūnų kaime gegužės 
31 d. (1895) Kapočių šeima pa
didėjo dar vienu vaikučiu (o bū
ta jų šešeto) — Feliksu, kuriam 
pasiekus 24 metus, vyskupas Ka
revičius suteikė kunigo šventi
mus.

Kan. Feliksas Kapočius 
Prisikėlimo parapijos klebonas.
Rev. F. Kapočius, Rector of the 

Church of Resurection.

LIETUVIŲ DIENOS, 1968, GEGUŽIS

Po 22-jų kunigavimo metų, 
1940 metais jis jau buvo bebai
giąs statyti savo ilgai pouselėtą 
svajonę — Kristaus prisikėlimo 
katedrą Kaune, kaip lietuvių tau
tos laisvam ir nepriklausomam 
gyvenimui prisikėlimo apoteozę.

Dvejus metus pasidarbavęs Šė
tos parapijoje, kur tuo metu ne 
vien šiltinė siautė, bet ir atitrū
kę nuo savo dalinio raudonieji, 
1920 metais kun. Kapočius buvo 
atkeltas į Kauno katedrą vika
rauti. Čia padirbėjęs septynerius 
metus, buvo paskirtas Prisikėli
mo parapijos Žaliakalny klebonu, 
kur jo margaspalvę veiklą taip 
ir susiurbė septyniolika metų.

Suminėti straipsny kunigo dar
bų virtinės per 50 metų neįma
noma; jie sudarytų atskirą knygą, 
todėl aš jų ir nemanau skaičiuoti. 
Kas nori smulkesnių žinių, tepa
žvelgia į enciklopediją. Šia pro
ga, mano manymu, svarbiau bū
tų pabrėžti apaštalautojo darbų 
metodai, sėkmės ir laimėjimai. 
Stebint kan. F. Kapočiaus veik
lą, atrodo, kad jam svarbiausia 
buvo sukurti lietuvišką parapiją 
nelietuviškoj aplinkoj, — nes tuo
met Žaliakalny gyveno kažkokia 
tautybių mišrainė, plius dar su 
sentikių raudonų plytų nediduke 
bažnytėle. Sunkiausia, žinoma, 
su taip vadinamais “tuteišais”.

Kai 1919 m. pradžioje iš Vil
niaus atsikėlė i Kauna Lietuvos c c

-4b- K. Varnelis. -— Didžiojo altoriaus projektas Prisikėlimo bažnyčioje.
Project for the main altar of the Church of Resurrection prepared by 

artist K. Varnelis.

| Prisikėlimo bažnyčia Kauno panoramoje.
(Dabar bokštą bolševikai esą nugriovę, o bažnyčią pavertę fabriku.
The nearly completed Church of the Resurrection in Kaunas during the 

last days of Lithuania’s independence. (The church was converted into 
a factory when Soviets occupied Lithuania.)

vyriausybė, lietuvių skaičius šia
me mieste ėmė augti nebe me
tais, bet mėnesiais; negalėdami 
visi išsitekti senamiesty, skverbė
si įsikurti Žaliakalny, iš kur leng
vai galėjai pasiekti vidurmiestį.

Čia naujam Prisikėlimo para
pijos šeimininkui reikėjo daug 
kantrybės ir takto, kad ir kitoniš
kai namie kalbantieji išsitektų 
lietuvių bažnyčioje, kur visos pa
maldos nuo pat parapijos įsikūri
mo buvo atliekamos lietuviškai.

Kai Žaliakalnio koplytėlėj 
žmonės nebetilpo, nors mišios 
būdavo laikomos sekmadieniais 
nuo 6 vai. 30 min. ryto ligi 13 
vai., buvo pastatyta triskart di
desnė bažnytėlė, — labai papras
ta, švari ir šviesi, o kunigai vis 
tebegyveno aname mažučiame 
namuke, kuris net sandėliukui 
būtų buvęs permažas.

Nukelta Į 12 psl.
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PAULIUS JURKUS

Iš baigiamos spausdinti legendų knygos 
“Ant Vilnelės tilto’'

KAI NUVARGINS tave bažnyčių 
didis puošnumas, senovės rūmai ir vardai 
galiūnų, užeik i kavinės sodelį, kur obelai
tė žydi, kur žmonės poilsiauja. Jie geria ar
batą ar kavą arba žiūri į geltono vyno stiklą.

Ir ten praeities pilna, bet ne tokios, kuri 
štai nuvargino tave. Į tuos kavinės stalus, kė
des, suolus įrašė savo raides ir paprasti Vil
niaus žmonės, kurie čia kadaise gyveno. Čia 
prie tų stalų sėdėjo poetai, rūkė pypkutes, 
kalbėjo, posmavo daineles. Dainavo apie 
jaunystę ir savo miestą. Prie didelių miesto 
vardų pridėjo ir mažą vardą. Pritardami gi
tara, lyg trubadūrai, dainavo apie Sietyną, 
tą mažą mergaitę iš malūno.

Štai paklausykit tos poetų dainos.

☆

Sietyną buvo dvylikos metų mergaitė. Ji 
nevažinėjo karietom, tarnų lydima. Neturėjo 
nei dvarų, nei žirgų. Bet ji buvo dora ir ge
ra mergaitė. Mėgo žaisti su savo šuniuku, 
mėgo laistyti gėles.

Gyveno ji Vilnelės šlaituose, kur sukosi 
malūnas. Jos tėvas buvo našlys. Jis mylėjo 
savo mergaitę ir malūną. Greit jis pagarsėjo, 
kaip didžiai teisingas ir doras žmogus. Net 
pats vaivada ar kokia kita jo mylesta nepra
važiuodavo pro šalį, nepasikalbėję su Sil
vestru, malūnininku.

Po tą malūną bėgiojo Sietyną. Iš tvenkinio 
sėmė vandenį ir laistė darželio gėles, laistė 
ir dainavo. Jai niekas daugiau nerūpėjo — 
tik gėlės, šuniukas ir kad saulė gražiai nusi
leistų už miesto bokštų, žadėdama gražią 
dieną.

Vilnius jau tada žinojo, kad gali būti ir 
negražių dienų. Mieste jau buvo buvę dide
lių gaisrų, bado ir maro metų. Buvo ir karų. 
Iš tų laikų liko rūpestis visiem, tik ne Sie
tynai.

☆

Kartą į malūną atskubėjo šv. Jono varpi
ninkas. Sietyną žinojo, kad jis lanko aukš
čiausią bokštą mieste. Iš to bokšto gali toli 
toli matyti. Tad ji, nieko nelaukdama, sėdo 
šalia pasiklausyti, ką jis pasakys.

Varpininkas buvo išsigandęs. Jis pasakojo, 
kaip įlipo į bokštą, iš kur, rodos, gali saulę 
pasiekti. Ten jis ir pamatė saulę didžiai pa
raudusią ir supykusią, kam žmonės taip pa

gedo, kam žmona niekina vyrą, kam vaikai 
tėvų neklauso. Saulutė kalbėjo rūsti: aš tol 
deginsiu, kol nuvalysiu miestą.

Silvestras nuėjo prie malūno tvenkinio ir 
pamatė, kaip iš vandens kyšo pilki akmenys, 
kurių anksčiau nebuvo. Jis pasišaukė Siety
ną ir tarė:

— Žiūrėk į šiuos akmenis. Jais ateina badas 
pas mus. Badas nemėgsta sušlapti kojų. Jis 
ateina išdžiovintų upių akmenim. Bet mes 
nesitrauksim iš miesto. Mes turime grūdų ir 
miltų. Mes ginsimės ir kitus gelbėsim.

Tą vakarą saulė labai paraudusi užlindo 
už bokštų. Pasikėlęs vėjas plakė Vilnelės žil
vičius, nešė kelių dulkes.

Vilnelėje seko vanduo. Akmenys labiau iš
lindo ir didėjo. Pilki juodi akmenys. Malūnas 
sustojo, ir tada iš miesto skubėjo karietos, 
skubėjo arkliai ir ožkos, ir jaučių jungai kuo 
toliausiai į girių tankumyną, prie ežerų.

Miesto sienos pilkėjo ir nyko, aptilo baž
nyčios, kiemai ir namai.

Tuo metu pasirodė raitelis. Vakaro sute
moje jis įlėkė į miestą lyg koks šauklys ir 
krito aikštėje.

Vilnius klaupės ir žegnojos. Visi varpai 
siūbavo baisiam nelaimės šauksmui:

Maras! Maras!
Maras!
M ...

☆

— Mes ir dabar nesitrauksime iš miesto, — 
kalbėjo tėvas Sietynai. — Mes eisime žmo
nėm padėti.

Paėmę duonos ir miltų, jie ėjo į gatves, 
dalijo visa, laidojo mirusius. Bet vieną kar
tą tėtis, dalindamas baltus miltus, pajuodo 
ir puolė į akmenų grindinį. Ir jį nunešė kiti 
tyliai. Net šventam Jone nepaskambino, nes 
ir varpininko nebebuvo.

Sietyną viena tada grįžo į malūną, pasiė
mė kibirėlį ir nuėjo prie tvenkinio, kur tarp 
akmenų buvo šaltinėlis. Pasėmė vandens ir 
laistė gėles. Ir ašaros liejosi drauge. Kaip ji 
gyvens viena malūne? Kokie dideli malūno 
laiptai! Kokie baisūs šešėliai!.

Bet tėvelis sakė: mes nesitrauksime iš 
miesto, mes jį gelbėsime!

Ji verkė didžioje malūno vienumoje. Nuo 
jos raudų, rodos, malūnas atgijo ir ūžė. Kai 
nurimus pažvelgė pro langelį į Vilnių, ji su
prato, ką reikia daryti.

Pasiėmė pintinėlę su miltais, grūdais ir iš
ėjo. Bet čia pat, prie malūno durų, nugriuvęs 
žmogus. Senis su balta barzda. Ji tuoj atne
šė vandens, nuplovė dulkes nuo jo veido, 
pagirdė ir davė duonos.

— Gelbėk mane! — kuždėjo jis dusdamas.
—Aš visus turiu gelbėti.

— Ne, tik mane vieną.
Kai mergaitė nuėjo su krepšeliu pas kitus, 

jis pamažu užkopė į malūną ir pasikasė barz
dą. — Esama čia daug grūdų!

Tuoj užrakino aruodus, užrėmė pagaliais 
ir pats susirado didelę lazdą.

— Dabar aš čia visa tvarkysiu! — tarė jis 
grįžusiai Sietynai.

—Man reikia grūdų!
Tu nieko negausi! Tu suksi girnas.
Malūno kampe stovėjo senos rankinės gir

nos. Prie jų ir prirakino mergaitę, liepė jai 
malti, malti duoną jam. Ir kad būtų klusnes
nė, mušė ją lazda ir virve. Paskui linksmas 
sėdėjo ir žiūrėjo į miestą. Miestas išmirs, o 
jis gyvens!

Tuo metu prie durų subildėjo. Jis pravėrė 
ir pamatė — trys. Išbadėję, pajuodę. Tikriau
siai maru apsikrėtė. Atėjo išmaldos, tų miltų, 
kuriuos prakeikta dalijo! Senis užsimojo di
dele lazda, kad jie daugiau nesikeltų, bet už 
jo nugaros pasigirdo baisus balsas.

Sietyną matė tuos suvargusius ir griūvan
čius prie durų. Ne pati nepajuto, kaip šoko 
nuo girnų ir nutraukė rankų grandines. Ji 
sušuko didžiu balsu.

— Neliesk! Jie turi gyventi.
Seniui iškrito lazda iš rankų. Net susver- 

dėjo, atsišliejo į sieną. Jis negalėjo pajudėti, 
kol mergaitė apžiūrėjo nelaiminguosius. Ji 
nuplovė jų veidus, pagirdė, davė duonos 
kraukšleli ir liepė pailsėti malūno pavėsyje. 
Kai ji dirbo, ašaros ir kraujas iš jos sužeistų 
rankų krito ant gulinčių, išvargusių žmonių. 
Jie pravėrė akis.

— Ačiū tau, geroji mergaite, — ištarė jų 
lūpos.

Dabar senis sujudo. Jis vėl griebė sav^ 
lazdą ir nutempė mergaitę prie girnų, k^^ 
tuos tris paliktų prie akmenų gulėti. Jų n^^ 
bebuvo. Jų vieton, tartum pakviesti, nuo Su
bačiaus vartų rinkosi kiti. Kiti valkatos, nu
plyšę!

Griebe senis kirvį, užkalė vartus, užvertė 
medžių šakom ir griaudė, grįžęs į malūną.

— Jei tu sutraukei grandines, tai suksi di
deles girnas ir priverksi tvenkinį. Jis turi bū
ti pilnas ašarų. Malūnas turi malti, malti.

Keikdamas nutempė mergaitę prie didžių
jų girnų, pririšo už kaklo geležies grandine, 
padėjo kibirą ašarom ir ėmė mušti ją. Mušė 
ir keikėsi.

Dabar mergaitė sušuko našlaitės balsu:
— Dieve, pasigailė mano rankų rankelių, 

mano nugaros, kuri visa sukruvinta. Siųsk 
savo angelą ir liepk mane pasiimti pas brolį 
Sietyną.

Tada naktis išgirdo našlaitės raudą, ir pa
sijudino Viešpaties galybė. Žaibas nusileido 
į miestą, apšviesdamas liūdnus padūmavu
sius namus. Tuoj kitas pervėrė iš rytų ir va
karų, degindamas liepsna. Ir tada perkūnas 
trenkė. Seniai begirdėtas perkūnas daužė Vil
nelės šlaitus, skaldė akmenis, kuriais atėjo 
badas.

Lietus sušniokštė. Senos girnos pamažu 
suūžė. Malūnas subildėjo.

Senis šoko ir bėgo, griebė ir žarstė. Miltai, 
miltai, miltai. Kišo juos į burną, grūdo 
marškinių.

Išgirdę malūno dundesį, atskubėjo žmo
nės. Rado jie mergaitę su grandine ant kak
lo. Prie jos kojų nugriuvęs senis.

— Padėkit pirma jam, — prašė Sietyną. — 
Tegu gyvena.

Bet jis nebegyveno.
Išlaisvinta mergaitė liepė imti visa ir nešti 

visiem. Tegu nebūna alkanų ir užmirštų.
Tą pačią naktį pasitraukė maras iš miesto. 

Gėlės vėl kuždėjo darželyje. Sietynos rankos 
vėl buvo darbščios, o žaizdos užgiję.

Tos geros mergaitės vardu žmonės pava
dino patį malūną, kad visi prisimintų anuos 
baisius metus ir tas dosnias rankas. Jos vardą 
įrašė į Vilniaus miesto knygas, poetai sudėjo 
eiles apie jos širdies didžią meilę. Skulpto
riai gi Subačiaus vartuose iškalė Sietyną — 
visą žvaigždyną — ir pridėjo dar vieną 
žvaigždelę. Tai jų mergaitė, kuri gelbėjo 
miestą.

Ir dabar dar Sietyną vaikšto Vilnelės pa
krantėm, laisto gėles ir dalija duona visiem 
vargšam.
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“LIETUVIŲ POEZIJOS"
antologijos papildymai 
(žiūr. balandžio nr. 9 — 12 puslapius)

VYDŪNAS
1868 — 1953

ANGA

□

Lietuvos sostinei Vilniui skirta naujoji P. 
Jurkaus knyga “Ant Vilnelės tilto”, kurioje su
dėtos 26 neilgos legendos.

Autorius sustoja ant Vilnelės tilto — ten jį 
mėnesienos naktį nuveda poetas ir padovanoja 
mažą dėžutę su Vilniaus paveikslėliais. Tą dė
žutė lydi autorių į tremtį, į neviltį, į vargo die
nas. Ir kai jam liūdna, jis atsidaro dėžutę ir 
pamato senąjį Vilnių, jo bokštus, rūmus, kuni
gaikščius, didžiūnus, elgetas, poetus, dailininkus. 
Jis kviečia visus, kuriems kasdienybė atsibojus, 
sustoti ant Vilnelės tilto ir keliauti į pasakų, 
legendų kraštus.

Autorius pradeda nuo seniausių laikų, net nuo 
milžinų šalies, kurie įkūrė Lietuvą. Toliau jis pa
sakoja Vilnelės istoriją, Vyties atsiradimą, Vil
niaus herbą, <šv. Kazimierą... (Beržai, Keleiviai, 
Nakties žiedai, Trys rankos...)

Toliau plačia panorama atsiskleidžia Vilniaus 
istorija — įvairiose epochose autorius suranda 
ką nors įdomaus: štai laikai, kai Vilnius statėsi 
gynimosi sieną (Dovana); senųjų laikų studen
tai ir jų išdaigos (Karoliai); seni ritieriai, jų 
drąsa ir meilė (Septyni ritieriai).

Prieš valdovus oportunistus pastatomas sąži
nės balsas (Paukštė); “Pumpuruose” vaizduo- 

didelė žemės meilė. Aušros Vartų temą 
'IJmtinkame “Keršte” ir “Mėnulyje”, o garsiam 

karo vadui Katkui skirtas pasakojimas apie ka
laviją. Į Antakalnio šv. Petro ir Povilo bažnyčią 
nuveda pasakojimas “Du tūkstančiai ir vienas”.

Romantikos, giedrios nuotaikos randame pa
sakojime apie jėzuitus bei protestantus Radvi
lus (žvaigždė), gi skaudiems 1710 karo ir maro 
metams skiriami pasakojimai apie skulptorių 
Joną (Sugrįžimas) ir apie gerąją Sietyną (žiūr. 
šiame nr. spausdinamą “Sietyną”).

“Dulkė” parodo didybės trapumą, “Varpinė”— 
Vytauto Didžiojo nuliedintą varpą, kuris pasiekė 
ir mūtų laikus. “Pirmieji gaidžiai” užsklendžia 
knygos puslapius — šiame pasakojime sudėta 
senoji Vilniaus romantika, skirta Simanui Dau
kantui, pradėjusiam lietuvių tautinį atgimimą.

P. Jurkaus pasakojimai pilni meilės ir šilu
mos. Jie iš pasakotojo burnos rieda kaip gyvas 
tekantis šaltinis. Stilius laisvas, nesuvaržytas 
dirbtinumo. Kalba daili, taisyklinga, vietomis 
poetiškai puošni. Knyga žavės ir seną ir jauną 
skaitytoją, kuris dažniausia čia ir liečiamas. 
Malonu, kad yra rašytojų, kurie tėvynės ilgesį, 
jos praeities didybę, grožį ir romantiką paverčia 
meno kūriniais, kurie ilgam liks gyventi.

Pats autorius yra nupiešęs knygai keletą ilius
tracijų, papuošiančių pasakojimų puslapius. □

Iš “Prabočių šešėliai”

Ir įžengiau į angą. 
Pasiilgims vadino. 
Įvest žadėjo į šventyklą. 
Tai jį sekiau. — — 
Betgi dabar — —
kur štai ir vėl esu? — kaip jau nekartą! 
Aplinkui tankūs, painūs tankumynai! 
Ir draiko vien rūkus po tamsią plynią!

Nuleidusi sparnus sustojo siela. 
Nebelekia tolyn. 
O laukia — nieko nesulaukdama. 
Ir veik pati taip negyva, 
kaip ši šalis visa.

Kodėl tik nepasilikau, kur buvęs? 
Be sunkenybių gyvenu. 
Ko tai nerimst širdis, 
Kad viskas taip ramu?

Ar iš tikrųjų dirbčiau 
tik svetimųjų dirvoje, 
ir dagą svetimiems berinkčiau, 
palikdamas savuosius?

Ar aš gyvybės pasiilgęs 
kaip koks želmuo, kursai svetur 
beaugdams vargst ir nyksta, 
Tikrų šaknių lyg neturėdams?

Ar svetimi visi draugai, 
kad nesiliaudama širdis vis ieško 
toli savųjų — oi, toli — — 
kaip ir ant antro jūrų kranto, 
kur, kaip atrodo, bus tėvų namai, 
bus tėviškė, tėvynė Prosenių, 
bus amžina ramybės Romuva.

Betgi, paklusdamas širdies, 
tik vis atsidusiu, kur skleidžiasi rūkai, 
kur plynios ūkstosi tamsa! 
Ir grįžčiau, — kad ne lyg liepsnelė, 
sušvitusi širdyj, tikėti lieptų, 
juk man dar sielos akys atsivers 
staiga— kaip žaibs sušvinta — 
gyvybės, — amžių slėpiniams išvysti.

Tikt gaila! Neatsiveria! 
Nepraregiu. 
Pasilieku, 
kaip buvęs — aklas. 
Tuštumą tematau 
ir negyvumą! 
O kur gausa lyg rodėsi, 
če tamsūs miegt vargų bedugniai! 
Ir kur gyvybė tarsi mojo, 
če šmėkšo tik šešėliai, 
ir balsta griaučiai negyvųjų!

Kodėl tu, pasiilgime, 
kodėl tu šišion atvedi mane? 
Ar, kad rymodamas 
širdies jausmus suteikčiau 
nudžiūvusiajam stuobriui? 
Ar, kad sukelčiau negyvybėj 
gyvybės atgarsį, 
o tamsoje sužadinčiau 
atsispindėjimą šviesybės? — — 

Juk kartais lyg per sapną 
regiu tos plynios tamsoje 
sublizgančią stebėtiną šviesybę, 

kuri lyg esant pati palaima, 
pasiilgimas pats gyvasis! — 

Betgi tai sapnas, vis tik sapnas!
Kad atveriu tikrai akis, 
tai visa niekas — tuščias niekas! — — 
O tik — turėtų būt — lyg tveriama 
nežinoma kokia esybė! —

Kada, kada gyvai Tave išvysiu! 
Nors kartą apsireikški regimai, 
kas šišion atveda mane!
Tave seku, kaip kūdikis paklusdams. 
O tai tik vėl palikts pasijaučiau, 
lyg būčiau suklaidintas, suvedžiotas! 
Ar niekumet ir neišvysiu, 
kas mano amžiaus slėpinys, 
kas taip stebėtinai apsiauč mane 
ir neapsakomai man mano vidų pildo, 
kad ir visa širdis gyva jame! 
Ak, duoki susitikti šišion!

JOKŪBAS LIAUDA

RYTAS

Dar tik dabar nakties baidyklės sutemas nusinešė 
Dar vis lopais tamsos prarūgęs kvapas sklinda.. 
Prakuto Lietuva, bet kur visa Didingoji, 
Kadais nuo Azijos ir nuo Europos atsigynusi?—

Ji žengs dar kartą žingsniais dideliais
Per savo pergalių ir pralaimėjimų kapus;
Atseks Traidenio paliktus takus, 
Nušėls audra senaisiais Algirdo keliais.

Barbarams kris iš rankų mūsų žemės, 
Pavergtieji broliai jų pačių krauju 
Nusimazgos jų raugą senąjį.

Prašvis nauji laikai gyvenimu nauju:
Pax Lituana suklestės ant viso Nemuno
Ir išbujos plačiai lietuvio genijus šaunus.

1936.

PETRAS BABICKAS

RYTAS LIETUVOJ

Sugrįžo Rytas kaip husaras jaunas, 
Ilsėtis Naktį palydėjęs...
Rasa (išdykęs vaikas!) drugį pasigauna
Ir maudo jį kaip gėlę...

Kvapių pušaičių miškas tyliai kelias, 
Į ežerą ateina...
Ir bėga tarp berželių skambantis upelis, 
Užtraukęs linksmą dainą...

Ir ošia, skamba, siaučia, šnara, ūž a
Pabudę kaimai, miestai.
Malūnas guodžias, kad sparnai palūžę, 
Mėgina vis ištiesti...

Palauk, malūne, atsiras tuoj vėjas, 
Įsuks tave verpetuos!
Tai šaipos gluosnis paravėje, 
Parėmęs mano petį.

O Rytas šypsos kaip husaras jaunas 
Ir Saulės žirgu joja...
Ko nešypsoti jaunam husarui 
Jaunoje Lietuvoje?!.

1938.
(Bus daugiau)

LIETUVIŲ DIENOS, 1968, GEGUŽIS 9



M. Vaitkus

VYDŪNAS IR JAKŠTAS PRIE VIENO STALO
Žiupsnelis atsiminimų

Kas bent kiek geriau pažino 
Jakštą ir bent tiek pat pažįsta 
Vydūną, tam šis vaizdas “Vydū
nas ir Jakštas prie vieno stalo” 
kvepia truputį sensacija. Ar tai 
galėjo kuomet atsitikti, ir kuo tai 
būtų turėję baigtis? Juk tuodu 
vyrai tokie skirtingi savo ideolo
gija ir mąstysena, o Jakštas, nors 
sielos gilumoj švelnus, kaip ir 
Vydūnas, bet lengvai užsidegąs 
ir tuokart pasidarąs griežtas bei 
šiurkštokas: ne be reikalo Jakšto 
bijodavo daugis mūsų įžymiųjų 
vyrų. Tad iš tikrųjų ne vienas 
gali stebėtis: “Vydūnas ir Jakš
tas prie vieno stalo? Na, na!”

O vis dėlto tai tikrai įvyko. O 
kuo baigės, tuoj pamatysite.

Buvo tai 1928 metų pradžioj. 
Tuomet, kovo 22 dieną, buvo su
kakę Vydūnui 60 metų. Toks žy
mus rašytojas, tautos mokytojas, 
auklėtojas ir vadas — reikia tin
kamai paminėti tas sukaktuves. 
Bet negirdėti, kad būtų rimtai 
bei plačiai tam ruošiamasi. Tokie 
jau mes, lietuviai, esame! patys 
būdami drovūs, nesiveržiame į 
garbę, pagaliau — ir nesugebėda
mi jos siekti, mes ir savo vertin
gųjų vyrų nesiskubiname, o ir 
nemokame pagerbti, taip jog, iš 
šalies žiūrint, atrodo mus pačius 
nepažįstant savo didžiųjų žmo
nių ir esant lig jų dar nepriaugus.

Kaip ten yra, taip — vis tik 
prieš 20 metų lietuvių visuome
nėje kilo viena-kita pastanga pa
minėti mūsų Vydūno šešiasde- 
šimtmetes sukaktuves. Tarp kit
ko, ir taip vadinamas ponios 
Čiurlionienės rašytojų bei kalbi
ninkų būrelis pasiryžo ta proga 
Vydūną pagerbti.

Iš to tatai ratelio (beje, tuomet 
dar visai mažo) 1928 metais išėjo 
iniciatyva — kad literatai pateik
tų pietus pagerbti šešiasdemtme- 
čiam Vydūnui. Tiksliau sakant, 
tą mintį iškėlė p. Čiurlionienė, 
didelė Vydūno asmenybės ger
bėja, o mes kiti mielai pritarėme, 
ir, žinoma, visą tą triūsą paliko
me jos galvai, tik savo tarpe su
sitarėme dėl pačių principinių 
dalykų: pietūs turi būti grynai 
“vydūniški” — kuklūs, visai vege
tariški ir be jokių svaiginamųjų 
gėrimų; pietuose turi dalyvauti 
vien rašytojai, ir tai v i s o k i o 
amžiaus bei krypčių, kad tuo bū
du būtų ryškiau parodyta, kaip 
plačiai rašytojų šeimoj (ir visuo
menėj) Vydūnas yra gerbiamas.

Mes nė vienas neturėjome aiš
kaus supratimo, kokie turi būti 
tikrai vegetariški pietūs. Kad ne
apsijuokintume, o ir solenizantui 
nesudarytume keblumų, sutarė
me, kad Čiurlionienė susisieks 
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raštu su artimiausiais Vydūno 
žmonėmis, kurie geriausiai pažįs
ta jo kasdieninį gyvenimą, ką val
go, kaip patiekta, kokius valgius 
labiausiai mėgsta ir 1.1.

O kur tuos pietus ruošti? Tik 
jau ne kokioj viešoj patalpoj, o 
intymiai, šeimyniškai, nedide
liam būriui gerai parinktų žmo
nių, kad nepatektų koks priešas, 
peštukas, išsišokėlis. Būtų gera 
pačios Čiurlionienės bute — bet 
jis per mažas. Pas kurį kitą rašy
toją? Bet pirma reikia nusistaty
ti, kuriuos, būtent, rašytojus pa
kviesti, ir sužinoti, kurie sutiks 
dalyvauti. Savaime suprantama, 
pirmiausia reikia kviesti repre- 
zentatyvinius tos pat kartos, kur 
ir Vydūno, rašytojus, vadinas, — 
Jakštą, Maironį ir Vaižgantą, iš 
pomaironinės kartos — Krėvę, Gi
rą, Putiną, Sruogą, Kirša, Vytau
tą Bičiūną. Truputį svyruota dėl 
Jakšto: begu bus jiedviem malo
nu — ryškiems ideologijos prie
šams — susitikti prie vieno stalo ? 
Dėl Vydūno — nebijojom: net 
nemaloniausioj situacijoj jis nė 
nevyptels. Bet Jakštas? Aš, paži
nęs šį vyrą nuo 1906 metų ir ma
tęs jį įvairiausiose gyvenimo ap
linkybėse, įtikinėjau, viską eisiant 
kaip per vandenį, nes žinojau po 
šiurkštoku kevalu Jakšte esant 
aukso širdį, o pagaliau jį esant 
taip krikščioniškai išsiauklėjusį, 
jog ir tas kevalas, savininkui nor
maliai santykiaujant su žmonė
mis, pasidaro tiesiog šilkinis, ir 
vien tuokart Jakštas apsivelka 
kietaisiais savo šarvais, kai tenka 
stoti į kovą dėl brangiausiųjų 
savo įsitikinimų. Vargiai bebū
čiau įtikinęs p. Sofiją: ji pati bu
vo savo laiku patyrusi, kaip 
šiurkščiai paglosto Jakštas netgi 
ponias ir paneles, jeigu jos pasi
rodo per toli atsitraukusios nuo 
jo estetinių ar kitokių idealų; 
mat, p. Čiurlionienė-Kymantaitė 
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dar prieš 1907—1908 metus buvo 
parašiusi poezijos kūrinėlį “Siela- 
kibirkštėlė”, ir Jakštas savo 
“Draugijoje” ją negailestingai su
kritikavo, taip jog jiem abiem bu
vo labai nepatogu viens - antram 
ir i akis pažvelgti. Taip buvo ligi 
kokių 1920 - 1921 metų. Tuokart 
p. Čiurlionienė kreipės į mane 
su prašymu, ar aš negalėčiau pa
skolinti jai iš Jakšto vieną retą 
lietuvišką spaudinį, kuris jai esąs 
reikalingas jos studijoms, o ku
rio niekur kitur negalima begau
ti. Aš atsakiau, kad Jakštas tokių 
spaudinių niekam neduodąs iš 
savo buto išsinešti; leidžiąs vien 
ten pat pas save pasiskaityti ir 
reikiamas ištraukas nusirašyti. 
P. Čiurlionienė pareiškė tai esant 
neįmanoma: ji tiesiog bijote bi
janti Jakštui net pasirodyti. Var
gais negalais įtikinau Jakštą toli 
gražu nesant tokį baisu, o kadan
gi jinai yra tikrai narsi moteris, 
tad ir ryžos nueiti. Ir nuėjo, ir 
laimingai grįžo. Ir visai pakeitusi 
savo nuomonę apie Jakštą, tie
siog susižavėjusi jo džentelmeniš
kumu. Tad ir dabar lengvai da
vės įtikinama esant nepavojinga 
suleist Vydūną su Jakštu akis į 
akį. Kilo abejojimų ir dėl Balio 
Sruogos: jis buvo labai nepalan
kiai atsiliepęs (bene “Skaitymuo
se”) apie Vydūno kūrybą.

Kviestinuosius pakviesti, susi
tarti dėl patalpos ir pačių pietų 
patiekimu pasirūpinti ėmės p. 
Čiurlionienė.

Ir ką gi, Jakštas, pats Jakštas 
sutiko dalyvauti! Tad ką bekal
bėti apie Vaižgantą: juk be jo, 
kaip jis pats yra man sakęsis, nė
ra apsėjęs Lietuvoje joks skanda
las. Sutiko ir Putinas su Kirša 
bei Bičiūnu. Nebeatsimenu da
bar, kodėl nedalyvavo Maironis, 
Krėve ir Gira. Kad nedalyvavo 
Sruoga — lengvai suprantama.

Kur ruošti pietus, tą klausimą 
dabar buvo lengva išspręsti: 
Vaižgantas tuomet jau buvo Vy
tauto bažnyčios kūratu — turėjo 
gana padorų butą, savą virtuvę, 
pakankamai didelį valgomąjį, 
kiek daugiau išteklių, nei mes ki-

Kovo 22 d. suėjo šimtas metų 
nuo Vydūno gimimo.

Sukakties proga Melbourne Aus
tralijoje, surengta pirmoji Vydūno 
paminėjimo akademija. Rengiamas 
paskaitų ciklas. Ruošiamasi išleisti 
10 tomų jo raštų.

Kan. M. Vaitkaus atsiminimuo
se Vydūną matome rašytojų tarpe.

iiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin^

ti, na, ir, kas svarbiausia, tą savo 
vaižgantinę aukso širdį ir aukš
taitišką vaišingumą, o ir Vydū
nui jis, kaip šeimininkas, buvo 
malonus. Tad viskas buvo aišku, 
ir buvo galima kviesti patį su
kaktuvininką. Tai atliko irgi p. 
Čiurlionienė. Vydūnas sutiko. 
Tik nebeatsimenu, ar toji mūsų 
ikilmėlė buvo jųdviejų susitarta 
atlikti kovo 22 dieną, ar kurią 
kitą.

Skirtoji diena atėjo. Vydūnaj^k 
atvyko į Kauną. Pietų vai and 
susirinkome pas mieląjį Vaižgan
tą, kur žmogus visada jausdavais 
kaip namie, kaip pas brolį. Lai
mingąjį būrelį sudarėme p. Čiur
lionienė, Vaižgantas, Jakštas, Pu 
tinas, Kirša, Bičiūnas ir aš. Šne
kučiuojame — ir truputį nerimas 
ima. Vydūną pažinome, man
ding, visi, bet gal daugiausia 
vien iš atsto, iš tribūnos ir kated
ros — kaip kalbėtoją ar paskaiti
ninką. O visi žinojome ir jautė
me, kad tai yra nepaprasta dva
sia. Ir štai tuoj pat tėkš susitikti 
veidas į veidą, žvelgt į jo žvilgį, 
paspausti tą sudvasėjusią ranką, 
išgirsti tau tartą žodį, jam atsa
kyti... Jausti atmosferoj įtampą... 
Kaip visa pasiklos?.. Žiūriu į 
Jakštą: jam veidas timpčioja. 
Žiūriu į p. Sofiją — ji maloniai 
šnekas su Jakštu (jai, vienintelei 
būrelio poniai, pietų šeimininkei,

Nukelta į sekantį psl.

1. Vydūnas kalba. 2. Paskutinę sau
ją žemes ant Vydūno karsto užberia 
Vasario 16 gimnazijos dir. A. Gied
raitis 1953 m. vasario 26 d. Detmol- 
do ev. lt. kapuose.

1. Dr. Vilius Storasta - Vydii našioj 
famous Lithuanian philosopher and 
writer.

2. Mourners paying tribute to Vy
dūnas at the Detmold cemetery in 
W. Germany.
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tenka garbė ir pareiga “bevyti” 
vyriausiąjį svečią); bet ir jai 
skruostai nekasdieniškai iškaitę. 
Žiūriu į Putiną ir Kiršą (o dva
sioj ir į save patį), — tariamai 
natūraliai šnekamės, stengiamės 
netgi šypsotis; bet visa tai yra 
vien kaukė nerimui užmaskuoti, 
o šiaipjau mūsų savijauta — kaip 
mokinių prieš egzaminą... Vien 
Bičiūnas kaip paprastai ramus, ir 
jo veido pilnatis kaip paprastai 
truputį sarkastiškai šypso... Visa 
laimė, kad šeimininkas Vaižgan
tas—kaip žuvis vandeny—gyvas, 
patenkintas, linksmas, ir tai visa 
_ nnedirbtina. Na, manau sau, jis, 
reikalui esant, išgelbės padėtį: 
jis gali skirtis nuomonėmis, gali 
dėl to karštai su tavim pasigin
čyti, netgi širdingai apsibarti, o 
žiūrėk — apsisukęs jis vėl bus su 
tavim apsikabinęs besibučiuojąs.

Pagaliau — skambutis... Šeimi
ninkas bėgte bėga (kitaip jis ne
moka judėti) į priemenę... Bal
sai... Taip, tai Vydūnas, tai jo 
tilžiškė tarmė...

Štai įeina...Lieknas, kaip nend
rė siūbuoja; liesas ir lengvas — 
rodos, pūstels vėjas ir pagavęs 
nuneš kaip lapą į tolį... Išblyšku
siam kaip ligonio arba asketo 
veide liepsnoja pranašo akys, bet 
ne gūdžios, tik šviesios ir šiltos, 
kaip tėvo ar bičiulio... Maloniai 
sveikinas su kiekvienu. Ir su 
Jakštu. Ir šį, matyt, teigiamai, 
paveikė sukaktuvininko ramus ir 
nuoširdus gerumas: ir Jakštas į 
malonų Vydūno šypsulį atsako 
šviesiu šypsniu.

Po trumpo pašnekesio einame 
i valgomąjį. Šeimininkas sodina 
solenizantą stalo gale, toliau že
myn — Jakštą vienoj, Čiurlionie
nę antroj pusėj, o dar toliau že
myn jau patys susėdame mažes
nieji, kur kam pakliuvo.

Dabar reikėjo pagaliau žvilg- 
terėt ir į tą įdomųjį vegetarišką
jį stalą — ko ten esama ? O gi žali 
ir rauginti ar vekuoti daržų bei 
girių padarėliai — kopūstai, a- 
gurkai, burokai, morkos, grybai 
— viskas i gražias lėkštes sudės
tyta, dailiai sugrupuota, grakš
čiai supiaustyta... Pradedame ne
drąsiai vaišintis, imame kukliai 
griaužti kiškių griaužalus... “Kad 
čia būtu stiklas skaidriosios ir sil
kės uodegėlė!” šnibžda Bičiū
nas... Atgaruoja sriuba, asketiš
kai liesa, vien daržovių syvais gy
va. Ačiū Dievui! duonos ant sta
lo yra — tad galima valgyti! Pas
kui seka toks nat keistas daržo
vių šiupinys. “Kad čia kokiu ste
buklu pasirodytų geras gabalas 
karpio ar, blogesniu atveju, ly
dekos”. kužda gundytojas Bičiū
nas... Padoriems pietums reikia 
ir saldžiųjų davinių. Na, ir ka gi! 
prašom — įvairių uogu, konfitū
ru. Pasaliau — mielieji vaisiai iš 
lietuviškųjų ir nelietuviškuių so
dų. “Kad taip kur gavus butelį 

saldaus vyno!” nenurimsta Bičiū
nas... Teikitės atleisti, gerbiamie
ji skaitytojai, jei prisipažinsiu, 
kad ši mano pateiktoji davinių ei
lė yra veikiau simbolinė, nei re
alinė; kas po 20 metų ir dar po 
didesnio skaičiau iškilmingų pie
tų begalėtų atsiminti tiksliai, ku
rie būtent valgiai ir kuria eile pa
teko tuokart į mūsų nuostebusias 
ir susiraukusias (žinoma, manda
giai) burnas; bet, imant iš esmės, 
taip ir buvo, nes anie atmintinie
ji pietūs buvo grynai daržovi
niai. Papietavus, revoliuciškai 
kurkė skilviai; manėme — sirgsi- 
me (bet, nuostabu, nesirgome). 
Bepietaujant, ką veikęs, ko ne
veikęs, vis žvilgčiojau į soleni
zantą: veidas — kaip be vieno 
lašo kraujo — lyg po ilgos bei 
sunkios ligos. Na, manau sau, tu, 
Kūrėjau, neilgai begyvensi! Šalia 
sėdi aštuoneriais metais vyresnis 
Jakštas ■ šio veido spalva — malo
nu pažiūrėti — tikrai sveiko žmo
gaus... Bet štai, po 20 metų, pa
sirodė, kad veido spalva gali 
būti apgaulinga: 1947 m. Augs
burgo tremtinių rašytojų suva
žiavime mačiau Vydūną visai to
kį pat silpnutį ir išblyškusį, kaip 
ir per anuos pietus 1928 metais, 
— vadinas, jis galėtų dar gyventi 
mažiausia 20 metų, jeigu tai par
eitu nuo veido spalvos. Ak, juk 
ir kai kurie krikščionių asketai 
atrodydavo kaip lavonai, o gy
vendavo ligi 120 metu. Taip pat, 
berods, ir indų jogai...

Bet grįžkim prie mūsų pietų. 
Kaip sukaktuviniai pietūs apseis 
be spičių, be toastu! Kas gi pra
bils į solenizanta? Turėtų pats 
vyriausiasis — Jakštas. Tai Įdo
mu! Ką ir kaip jis pasakys?.. Kad 
nepadarytų nemalonios staigme
nos... Pietų metu, juos ten gale 
stalo stebėdamas, mačiau, kad 
jie šnekas toli gražu ne piktai, 
nors ir ne labai gyvai... Kadangi 
šampano neturima, prakalbos tu
rėtu prasidėti, berods, pradėjus 
valgyti desertą ar vaisius...

Taip, štai stojas Jakštas, že
mas, kiek susikūprinęs, žilas, sa
vo ilgaskverniu surdutu apsivil
kęs... Visi nutylame, laukdami... 
Jis atsikrenkščia ir nedrąsiai pra
deda... Pažodžiui nebeįstengčiau 
io trumpos prakalbos atnasakoti; 
bet jos prasmė buvo maždaug ši.

— Mūsų garbingasis ir brangu
sis sukaktuvininke, susirinkome 
čionai, nors kukliai, bet nuošir
džiai Tamstos pagerbti, ne vien 
kaip vertingo savo rašytojo, bet 
ir kaip labai nuonelnm^o tauti
nio veikėjo. Iš tikrųjų, Mažojoj 
Lietuvoj Tamsta esi vienas iš ne
daugelio lietuviu inteligentų, ku
rs, ne tik pats tautiškai susipra
tęs. reiškia ta susipratimą savo 
n?ties gyvenime, bet ir kituose 
tautiečiuose tautine dvasia viso
mis iėgomis plačiai bei sėkmin
gai žadina. Ir ne vien tautinę 
dvasią, bet ir apskritai žmonišku-

VYDŪNAS

mą, ir laisvės savijautą. Mūsų 
broliai Mažojoj Lietuvoj buvo 
įgudę ligi šiol paklusniai vergau
ti Reichui ir kniūpščia garbinti 
Kaizerį (šį sakinį padeklamavo 
Jakštas pakeltu balsu, stengda
masis įdumti sau pačiam entu
ziazmo). Tamsta savo žodžiu ir 
visu veikimu tam priešinais ir 
žiebei savo broliuose sveikus 
jausmus bei nusistatymus. Už vi
sa tai garbė Tamstai! Valio mūsų 
Vydūnas!

Visi sustojome ir po surdina 
šiltai pritarėme: valio! Vydūno 
akivaizdoj atrodė kažkaip nepa
doru garsiai rėkauti.

Su Jakšto apostrofe Reicho bei 
Kaizerio linkui mes sieloj sutiko
me, nors supratome Jakštą čia už
mokėjus duoklę laiko madai: 
tuomet buvo įprasta laikraščiuo
se bei prakalbose pakeiksnoti 
prieš Reichą bei Kaizerį — tai 
buvo viena iš patriotizmo žymių. 
Tad manėme Vydūną savo atsa

kyme visiškai Jakštui pritarsiant. 
Bet pasirodė, kad mes Vydūno 
nebuvome dar reikiamai pažinę 
arba buvom pamiršę, kad Vydū
nas nesivaduoja madomis ar lai
ko polinkiais bei šūkiais ir nesi
tenkina išviršine dalykų išvaizda, 
o stengias įžvelgti gilesnę jų 
prasmę ir pasiekti galutinę teisy
bę. Vydūnas atsakė tikrai vydū
niškai: jis nuoširdžiai dėkojąs už 
tą gražų pagerbimą, bet jaučią
sis jo nenusipelnęs; jis vien sten
gęsis atlikti, kaip mokėdamas 
žmogaus pareigą žmogui - puose
lėjant savy pačiame tikrąjį žmo
niškumą, žadinti jį ir kituose 
žmonėse, ir Mažosios Lietuvos 
broliuose; tik, vardan teisybės, jis 
privaląs išsklaidyti čia vieną klai
dingą Did. Lietuvos brolių nuo
monę apie Mažosios Lietuvos 
brolius, nuomonę, kurią čia štai 
pareiškė net ir labai gerbiamasis 
Jakštas, — kad, girdi, Mažosios 
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JIS STATE PAMINKLĄ...
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Rinkliavos būdavo po kelis 
kartus sekmadieniais; žmonės tą 
parapiją mėgo — rinkosi iš viso 
Kauno. Ir ve nebetilpo. O nuo 
1934 metų klebono svajonė pra
dėjo realizuotis ir 1940 metais 
virš Žaliakalnio iškilo didžiulė 
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia. 
Tik sienos, bet impozantiškos. 
Bent akimirką dirstelkim i keletą 
skaičių:

Ilgis — 70 metrų; plotis — 
22 metrai; bokšto aukštis iki vir
šutinio balkono — 62 metrai; su 
šv. Kazimiero koplytėle bokšto 
viršuje ir Kristaus statula, laimi
nančia tautą — 77 metrai; vidus: 
šoninės navos — po 20 metrų 
aukščio, vidurinė — 45 metrai. 
Nišoje už didžiojo altoriaus turė
jo būti didinga freska — Kristaus 
ir Tautos prisikėlimo — 7x40 
ketv. metrų...

Darbas liko nebaigtas, prasi
dėjus II pas. karui ir Lietuvą iš
tikus bolševikų, vokiečių, o vė
liau — vėl bolševikų okupaci
joms.

Sudarytas paminklinės bažny
čios projektas turėjo siekti tris 
milijonus litų, kas Lietuvos mas
tu iš viso tebuvo antras pastatas; 
pirmas tiek atsiėjo Vytauto Di
džiojo vardo muziejus. Tokios 
bažnyčios statyba, aišku, išėjo iš 
parapijos ribų. Tam Įvykdyti rei
kėjo ne tik ryžto, drąsos, bet ir 
kantrybės bei ištvermės, o svar
biausia — idėją pamilusios šir
dies! Jos kan. F. Kapočiui ne
trūko. Trūko laiko, bet tai jau 
nebe mūsų rankose.c

Eucharistinis kongresas, Įvykęs 
Kaune 1934 metų vasarą, taip 
pat vyko Prisikėlimo parapijos, 
vadovaujamos kun. F. Kapočiaus, 
ribose.

Didelių kan. F. Kapočiaus už
mojų neatėmė nė tremtis, išvvki- 
mas i Vakarus. Čia kan. F. Ka
počius darbavosi kaip popiežiaus 
PPiiaus XII Įsteigtos 3-čiosios 
Misijos delegatas Vokietijoje ir 
Austrijoje; ir čia. kaip Žaliakal- 
nv, “iš nieko” sukūrė Kirche;m- 
Teck, netoli Stuttgarto, Misijos 
centrą, kokio nei broliai latviai, 
nei vengrai neturėjo.

Nuoširdžiai sveikindami neei
lini jubiliatą, linkime jam gra
žios sveikatos ir tariame: Dignus 
ėst operarius mercede sua!

Dr. P. Mačiulis

□ □ □

Vydūnas 
atsako savo sveikintojams.

Vincas Mykolaitis - Putinas

ASTRONAUTIKA

Atkelta iš 11 pusi. 
Lietuvos broliai paklusniai ver
gaują Reichui ir kniūpščia garbi
ną Kaizeri, ir tai esą negera; tik
rovėje esą, anot Vydūno, toli 
gražu ne taip: “Mažosios Lietu
vos broliai, esą, vien ištikimi 
valstybės piliečiai ir gerbia jos 
galvą; gerbia ne tiek tą konkre
čią netobulą valstybę bei tą ydin
gą silpną žmogų Kaizeri, ar pre
zidentą, ar kaip jis ten vadina
mas, tik savo išsvajotą idealą — 
tinkamai sutvarkytą valstybę, 
kaip vieną tobulą šeimą, ir Kai
zeri, jos galvą, idealų tėvą, išmin
tingą, teisingą, ir pilną meilės 
savo vaikeliams — valdiniams.” 
“Būtų didelė laimė”, baigdamas 
pridūrė Vydūnas, “kad ir jūs, 
Did. Lietuvos broliai, turėtumėt 
toki idealą, Į kuri galėtumėt su 
pagarba ir meile kelti savo akis.” 

Tylėjome, susigėdę, ir dvasio
je mąstėme: tiesą sako Vydūnas. 
— Bet ką veiks nūn Jakštas? Ar 
neims ginčytis?

Ir štai Jakštas stojas — ir štai 
ką pareiškia:

— Gerbiamasis Vydūnas mane 
Įtikino. Prisipažįstu klydęs. Nuo
širdžiai ačiū už tiesos žodį!

Ir juodu paspaudė viens ant
ram ranką. Šviesu mums pasida
rė akyse ir šilta paširdžiuose, 
jauku ir gera. Išėjome Į laisvą 
kambarį ir, prieš išsiskirdami, 
dar valandėlę ramiai pasišnekė
jome, gurkšnodami mineralinius 
vandenis. Tik kipšas Bičiūnas ne
ištūrėjo nekužtelėjęs vienam ki
tam i ausį:

— O vistiek dabar nieko nepa
kenktų išgerti geros kavos su to
kiu pat likeriu ir išrūkyti po ha- 
vaninę. Širdys dar skaičiau su
liepsnotu!
1948.

I.
Ir aš norėčiau skristi i menuli
Šią tylią, šviesią naktį
Raketoj, varomoj širdies atomu, 
Norėčiau ten nukakti.

Tenai plikos uolos ramiam pavėsy 
Vienatvėje priglusčiau, —
Ir nieko nebegeisčiau, nieko nesapnuočiau, 
Ir niekad, niekad nepabusčiau.

II.
O gal išklysčiau netikėtai
Iš saulės orbitos
Ir skriečiau pro liepsnojančius žvaigždynus 
Kur traukia saulės kitos.

Ir būčiau aš bekraštėj amžinybėj
Visatos naujas kūnas —
Su plakančia širdim krūtinėj 
Nerimstantis klajūnas.

III.
Tačiau geriausiai man pritiktų
Būt žemės palydovu, 
Naujais keliais apskrieti žemę 
Be gairių, be vadovų.

Paskui pajusti alkio trauką
Ir motiniška krūti — c c

Ir kristi žemėn iš padangių, 
Ir suliepsnot, ir žūti.

IV.
Ak, nenorėki tu pasiekt planetų:
Esi tu žemės sliekas!
Aukštam danguj šviesuliuose žvaigždynų 
Tavęs nelaukia niekas.

Ir ką gi tu į dangų nuskraidintum?
Ar klampų žemės liūną,
Ar godžią širdį, ar liguistą dvasią, 
Ar kirmiui skirta kūną? c c

1959. X. 12.
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DU V. MYKOLAIČIO - PUTINO LAIŠKAI
PIRMAS

Vilnius, 1947.XII.11

Mylima Sesute Medži.
Ilgą laiką susirūpinę spėliojome, 

koks Tavo likimas. Tik visai nese
niai teko nugirsti, kad esi gyva, bet, 
rodos, nevisai sveika. Nežinome nė 
tikslaus Tavo adreso. Džiaugiuosi, 
kad dabar štai pasitaiko proga pa
rašyti Tau laišką. Tikiuosi, kad jis 
Tave kaip nors pasieks.

Mes ir dabar negalime atsigailė- 
ti, kad tą vasarą Tu nebuvai su mu
mis išvažiavusi i kaimą ir negalėjai 
pasilikti Lietuvoj. Kaip matai, su 
mumis nieko blogo neatsitiko. Aš 
tą pat rudenį grįžau į Vilnių į savo 
pareigas Universitete ir Mokslų A- 

^^ademijoj. Butą, tiesa, radome iš- 
^■raskytą, ir viskas, ką jame buvo 

me palikę, žuvo, išskyrus gana 
daug knygų, kurios laiku buvo nu
gabentos į Mokslų Akademiją. 
Mums buvo rezervuotas butas gre
timame Universiteto name, Tauro 
g. N 21, kur ir dabar gyvename. 
Kaune namelis liko sveikas, nors ir 
apnaikintas. Dabar jį aptvarkėme. 
Jame gyvena ir Ortutė, jau baigusi 
mediciną. Ji dirba Kauno Univer
sitete prie akių ligų katedros ir kli
nikos. Iš brolių jau seniai negavau 
laiško, bet ir jie gyvi ir sveiki. Juo
zukas kurį laiką buvo mobilizuotas, 
bet jau seniai paleistas ir gyvena 
savo ūkelyje senoj vietoj. Matai, vi
si esame čia pat,tik tavęs vienos sto
ka. Be galo mums rūpi, koks liki
mas laukia Tavęs, kaip ir daugelio 
kitų atskirtų nuo savo tėvynės. Lau
kia dar didesnis vargas ir skurdas. 
Miela sese, aš tau ir rašau šį laišką, 
kad noriu paraginti Tave kuogrei- 
čiausia pasinaudoti dabar teikomo- 
mis grįžimo lengvatomis ir vykti
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atgal. Su Tavo menka sveikata tu 
ilgai tenai neištversi. Kaip seniau 
gyvenai pas mus ir ruošeisi baigti 
studijas, taip ir dabar galėsi gyventi, 
o jei norėsi ir tarnybą gausi — A- 
kademijoj, Universitete ar bent 
gimnazijoj. Neblogai moki svetimas 
kalbas, o tokių čia labai reikia. Lie
tuvai dabar brangus kiekvienas in
teligentas. Aš ir Ly labai Tavęs lau 
kiame. Rojaus, žinoma, Tau ne 
siūlome. Tenka išgyventi visokių 
momentų, bet neklausyk ir paska
lų. Gyvenimo mes nepasuksime. Jis 
eina ir eis stumiamas didesnių jėgų. 
O mūsų pareiga — būti savo žemė
je ir savo tautoje ir dirbti tai, ko 
reikalauja gyvenamasai momentas. 
Kitaip, gyvenimas nuriedės savo 
keliu, o mes taip ir liksime prie su
kulto puodo. Ketvirti metai slenka 
nuo mūsų atsiskyrimo! Kai pra
slinks dar ketveri, tada daug kas 
paaiškės, bet, deja, bus pervėlu.

Grįžus apsigyvensi pas mus Vil
niuje. Atmaitinsim Tave. Sulauksim 
pavasario. Vasaras mes praleidžia
me netoli nuo Vilniaus labai gražio
je vietoje, prie Neries, pušyne, kur 
yra Akademijos vila ir gegužės mėn. 
ten jau kraustomės. Vietos užteks.

Baigdamas šį laišką, dar noriu 
Tave padrąsinti ir paskatinti. Nebi
jok, nieko bloga tau neatsitiks. Tu 
nesi kokia nusikaltėlė. Gyvensi, 
kaip gyvenam mes visi — bendru 
likimu su savo tauta ir visuomene. 
Man viena aišku: beteisių emigran
tų - pabėgėlių gyvenimas ne leng- 
vės, bet sunkės.

Aš manau, kad Tavęs įtikinėti 
nė nereikia. Tu norėtum grįžti, tik 
nežinai kaip čia pasiryžti, kaip čia 
pradėjus. Norėčiau, kad šis laiškas 
padėtu Tau greit ir ryžtingai apsi
spręsti.

Tad ligi pasimatymo — norėčiau, 
kad jis būtų greitas, o tikrai bus 
džiaugsmingas, bučiuoju Tave karš
tai, karštai Tavo Vy.

Labai labai išsiilgę mes Tavęs 
laukiame. Iki pasimatymo! Ly.

Pastaba: Taip tarp savęs jie va
dindavosi: Putinas — Vy, sesuo 
Magdalena - Medži, brolienė - Ly.

PASKUTINIS

Vilnius, 1967.IV.3
Miela Rasele,

Dėkoju Tau ir tėveliams už svei
kinimus, laišką ir naujienas iš Jūsų 
gyvenimo. Viskas labai įdomu. At
silikau su atsakymais į laiškus, nes 
jaučiuosi vis nesveikas, paliegęs. Ir 
dabar tik trumpai sugebu parašyti. 
P-lė Irena Kostkevičiūtė labai džiau
giasi, kad patiko jos siųstos knyge
lės ir kad siuntinėlis nepražuvo. Ji 
gal pati ir Jums parašys laiškelį.

Įdomu buvo, miela Rasele, skai-
Nukelta į 17 psl.

VINCAS MYKOLAITIS - PUTINAS

PASKUTINIS ATSISVEIKINIMAS

Gyvenime taip jau būna - įstrin
ga kokia detalė atmintin ir, atrodo, 
be jos nėra visumos.

Kiekvieną gegužį rašytojas išsi
ruošdavo į Kačerginę. Jis mėgo tylą 
ir pušų ošimą, spalvingą darželį, 
ypač svatriais dideliais žiedais jurgi
nus, ir sakų kvapą. Ir visad jį, žila
galvį, apsuptą ištekinių pušų, maty
davai einantį šilo takeliais, ilsintis 
ant suolelio ir palydintį nuo balko
no saulėlydį.

— O kokios būna aušros! Nesi- 
miega. Rytais anksti pabundu ir ta
da matau, kaip saulė keliasi, — 
džiaugdavosi jis.

Rašytojas mėgdavo ir ilgesnes ke
liones. Ieškodavo savo naujų aušra- 
kalnių, kad galėtų pasidairyt aplink 
po mūsų krašto platumas, išmargin
tas sodybom ir sodeliais, beržų bū
reliais ir ežeriūkščiais. O gal ieško
davo įvaizdžiu ar ilsindavo akis. Gal 
būt, atnaujindavo meilę savo tėvy
nei, atsiremdamas žvilgsniu į jos 
arimus... Atbudęs nuo įspūdžio, 
kviesdavo artimuosius ilr užsispyręs 
kopdavo į naują kalną...

Ilgainiui kojos apilso. Ir pasi
vaikščiojimų ratas mažėjo ir mažė 
jo. Kartais tekdavo pasitenkinti ir 
vaizdu nuo balkono.

Viena tokia diena, mums atsilan
kius Kačerginėje, šeimininkas nenu
stigo:

— Įsivaizduokit, Laimonas (No
reika. — M. M.) gavo man Čiur
lionio “Mišką”. Prisėskit ir pa
klausykit.

Ir, niekam neleisdamas padėti (ta
da jau buvo gerokai pasiligojęs), pa
kilo ir nužingsniavo iki aparato.

Mažą jo darbo kambarį užliejo 
Čiurlionio muzika. Lygiai kaip per 
pirofesoriaus paskaitas: liejasi Čiur
lionis, o aplink mirtina tyla. Pasku
tiniai akordai. Ilga ilga pauzė.

V. Mykolaitis-Putinas išėjo mus 
išlydėti. Žiūrėjau į jo mostui pakel
tą ranką. Spalvingo namelio, apsup
to pušų vainiko, fone jis atrodė lyg 
valdovas iš savo eilėraščių. Toks di
dis ir didingas, kupinas nežinomos 
jėgos.

...Vežėm į Kačerginę vainikus. 
Raudonos rožės lyg prisirpę saulėj 
putinai... Sako, rašytojui mirus, prie 
jo namelio putinas nuvytęs.

Jis gulėjo gėlių jūroj, ramiai 
spraksint žvakėms. Garbės sargybo
je nuolat keitėsi pionieriai. Buvo 
pavakarys. Ir aš vėl mintyse išvydau 
ji, stovintį balkone ir mojantį ranka 
paskutiniam atsisveikinimui.-------

M. Macijauskienė

Nuotrauka viršuj

(F. Juodikaitienės) ir šis rašinėlis 
paimta iš spaudos Lietuvoj (Jauni
mo gretos, nr. 12, 1967 m.).

Nuotrauka kairėje —
Putinas ant savo namo (Vaižganto 
g. 36 nr., Kaune) laiptų tarp artimų
jų: kairėje — jo sesuo Magdalena 
(dabar gyvenanti Australijoje), Pu
tinas, dešinėje — žmona Emilija, 
viršuj — Emilijos sesuo agr. Euge
nija ir jos vyras Tadas Stanevičius. 
(Nuotrauka iš 1937 ar 8 metų, su
teikė Putino sesuo M. Slavėnienė).

Writer V. Mykolaitis-Putinas and 
Mrs. Mykolaitis among relatives.
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PASTABOS PRIE GEOGRAFINĖS

LIETUVOS ŽEMĖLAPIO

Etnografinė Lietuva apima tuos 
plotus, kurių gyventojai tarpusavy
je susiję bendrais rasės, kilmės, 
tautybės ir kultūros ryšiais.

Etnografinės Lietuvos autochto
nai sudaro bendrą tautinę grupę dėl 
jų tarpusavio bendravimo, bendros 
istorijos ir kultūros sąmoningumo 
Remiantis istorijos, demografijos, 
kalbotyros ir tautybės sąmoningu
mo duomenimis, galima apytikriai 
nustatyti lietuvių tautos etnografi
nę sieną.

Prie Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto sudarytas Lietu
vos Tyrimo Institutas, išvesdamas 
Lietuvos rytines, pietines ir vakari
nes etnografines sienas, rėmėsi is
torikų Z. Ivinskio, J. Jakšto, S. Su
žiedėlio ir geografo K. Pakšto stu
dijomis, be to, — A. Budreckio ir 
M. Gelžinio referatais. Taip pat 
buvo atsižvelgta Į Lietuvos Vakarų 
Sienų Komisijos pirmininko M. 
Brako ir Lietuvos Rytų Žemių Ty
rimo Komisijos pirmininko S. Laz- 
dinio pareiškimus.

Rytuose ir pietuose, kol nėra 
baigta nuodugnūs etnografiniai sie
nų tyrinėjimai, paremti kalbiniais ir 
etnografiniais duomenimis, tuo talr- 
pu tenka imti pagrindu Lituania 
Propria sienas, išvestas 1566 metais. 
Tose srityse vyravo lietuvių kalba ir 
papročiai. Už Lituania Propria sie
nų vietomis pasiliko ir lietuvių gy
venamų plotų, kaip pvz., Dysnos ir 
Naugarduko srityse, tuo tarpu, pvz., 
Sokolkos ir Balstogės sritysesrityse 
lietuvių ir jotvingių elementas buvo 
suslavintas.

Vakaruose politiškai siena vesti- 
na Potsdamo linija, įjungiant Gol- 
dapę ir Ungurą iki Girduvos. Išve
dant šią sieną buvo atsižvelgta į a) 
A. Bezzenbeirgerio lietuvių kalbos 
1882 m. linija, b) Lietuviškųjų pa
rapijų linija, Totznerio paskelbta 
1902 m., kuri liečia 1717-1719 m. 
vakarinę lietuviškų parapijų ribą ir 
c) Lietuviškų namų tipų riba, išves
ta Wilhelmo Pesslerio 1908 m.

Čia spausdinama sumažinta ko
pija žemėlapio, kuriame yra išbrėž
tos Lietuvos etnografinės sienos, 
nustatytos minėto Lietuvos Tyrimo 
Instituto; reikia manyti, kad išsa
mus tų sienų aprašymas bus pada
rytas paties to Instituto narių ir pa
tiektas plačiajai visuomenei susipa
žinti ir padiskutuoti jų tikslingumą, 
kas būtų labai svarbu prieš prade
dant ruošti naują Lietuvos žemėla
pi, specialiai skirtą lituanistikos 
mokykloms. J. Andrius

Padarius šio žemėlapio klišę ir 
atspaudus kopiją, pastebėtos šios 
klaidos:

parašyta: Kruonys, Panemuniai, 
Fraujenburas, Marijenburas, Biržų 
ež., o turi būti: Kruonis, Panemu
nis, Frauenburgas, Marienburgas, 
širvenos ež. — Galimas daiktas, kad 
skaitytojai pastebės ir daugiau klai
dų.
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KNYGOS IR AUTORIAI
LIETUVOS ISTORIJA LENKO

AKIMIS

Ištvermingu darbu ir kova dėl 
nepriklausomybės jos gyventojai 
padarė Lietuvą ne tik turtingesnę, 
bet ir žinomą pasaulyje, trumpai yra 
tokia pagrindinė mintis simpatiš
kos knygos, apie kurią noriu pra
bėgomis pasidalinti įspūdžiais su 
LD skaitytojais.

Jerzy Ochmanski, Historia Litvy. 
Išleido Ossolineum, Wroclaw - War
szawa - Krakow, 1967 m.Knyga turi 
viso 347 puslapius, kur teksto yra 
294 pusi., o kiti — priedai: įvairūs 
sąrašai: literatūros, asmenų, geo
grafiniu vardą. Kaina labai prieina
ma: 75 zlotai.

Knygai panaudota visa prieina
ma literatūra lenkų ir kitomis kal
bomis; nenustumta į šalį ir lietu
viai istorikai ar rašytojai, naudo
jami tremties ir prieškariniai au
toriai, tik nepanaudota vėliausiųjų 
rašinių ir studijų iš Lietuvos isto
rijos, spausdintos mūtų tremties lei
diniuose. šiaip jau lietuviškai rašy
ti istorijos veikalai ir studijos pla
čiai sužymėti literatūros sąraše. 
Kiekvienam knygos skyriui nurody
ta šaltiniai ir literatūra. Plačiai pa
liesta ne tik politikos, bet ir ūkio, 
kultūros, švietimo ir mokslo reika
lai Lietuvoje amžių bėgyje ir visa 
tai be iškraipymų ar tendencijos, 
kas neretai nūdien pasitaiko.

ši knyga gerai supažindina skai
tytoją su lietuvių tautos kovomis ir 
nelaimėmis, jos praeities didybe ir 
pakelta skriauda iš kaimynų pusės. 
Apimama lietuvių tautos senosios 
praeities teorijos; jos artimumas su 
kaimynais, jos savitumai, nurodant, 
kad baltai buvo skirtingi nuo savo 
kaimynų ir savo gyvenamuose plo
tuose siekė ligi Wislos ir Baltijos 
vakaruose, Pripetės upės ir balų — 
pietuose, toliau Volgos, Okos ir Dvi- 
nos (ipsl. 21, 22). Mini, kad apie 
Lietuvą senovėje kalbėjo Ptolomė
jus ir Phyteas (psl. 24), ką vėliau 
pakartojo Tacitas. Sena mūsų tau
tos praeitis atpasakojama, kaip ir 
mūsų istorikai nusako (psl. 25, 16, 
27, 29). Autorius kalba apie ano 
meto tarpsniuose aukšto lygmens 
lietuvišką ūkio organizaciją ir pre
kybą su kaimynais. Kalba apie tai, 
kad daug reikėjo lietuviams kovoti 
su savo kaimynais — vokiečiais ir 
rusais bei lenkais (psl. 35, 36), be
ginant savo žemes ir savo valstybę.

Labai vertinamas karalius Min
daugas, Lietuvos suvienytojas, tik 
beveik nesustojama prie krikščiony
bės įvedimo Lietuvoje; užsimena
ma, kad Mindaugas politinių ap
linkybių dėka pasidarė apostatu, 
nors tam jokių šaltinių, nei įrodymų 
nenurodo (40, 42). Pagal autorių, 
nors Krėvos unija buvo sudaryta, 
bet Lietuva liko iš esmės valstybė 
pačių lietuvių valdoma, lenkai lai
komi svetimšaliais (62). Lietuva 
pasiekė imperijos garbės ir reikš
mės tik Gediminui valdant (46).

Autoriaus nuomone išeina, kad 

Lietuva buvo pakrikštyta tik 1387 
metais Jadvygos ir Jogailos vedybų 
proga. Be reikalo autorius nepa
žvelgia į istorinius šaltinius ir do
kumentus popiežiaus Inocento IV 
laikų prasme, — ten jis būtų galė
jęs rasti, kad krikščionybė, jei ne 
anksčiau, tai jau Mindaugo pastan- 
mis buvo įvesta Lietuvoje 1251 m.

Žalgirio mūšio nulėmimui pirme
nybę skiria Jogailai, kuris esą va
dovavo ir, padedamas į mūšį grį
žusių lietuvių pulkų, sumušė kry
žiokus (69,70).

Apie Vytauto karūnavimą sako, 
kad tai buvo sutrukdyta lenkų, su
laikius imperatoriaus Zigmanto pa
siuntinius su karūna; taip ir mirė 
Vytautas nevainikuotas karalium 
(73). Vytautas labai iškeliamas, pa
brėžiant jo politinį genialumą ir ak
tyvų sumanumą, valdant Lietuvą ir 
taip pat siekiant valdžios.

Vertinamas Lietuvos Statutas, 
kuris turėjo įtakos kaimynų teisy
nams ir pasiliko galioje ligi 1840 
metų (107,108).

1569 metų unija su Lenkija suda
ryta lenkams spaudžiant, bet Lietu
vai pavyko išlaikyti aprėžtą suve
renumą (110). Autorius kalba apie 
baisius Lietuvos naikinimus karuo
se su Maskva 1658-1661 metais 
(130). Lietuvos padalinimą 1795 m. 
autorius Ochmanski laiko Ru.su- 
Prūsų jėgos aktu prieš tautą, kuri 
ėjo pažangos keliu, kuriai buvo pri
mesta priespauda ir išnaudojimas 
(150, 153).

Knygoje plačiai aprašoma Lie
tuvos istorijos bėgyje jos ūkis, kul
tūra, religija, bajorų ir lenkų įsiga
lėjimas Lietuvoje, lietuviai veikė
jai, XIX a. didelis atgimimas, vykę 
prieš okupantus 1812, 1831, 1861 ir 
kt. metų sukilimai, Muravjovas ir 
jo priespaudos ir lietuvių tautos 
persekiojimai (176, 180, 185). Pla
čiai aprašoma XIX a. pabaigos lie
tuvių tautinis atgimimas, socialinis 
veikimas, revoliucijos, Didysis Vil
niaus Seimas, kur dalyvavo apie 
2000 atstovų iš visos Lietuvos (193- 
196; 202-205, 216). Įdėtas 1918 metų 
vasario 16 d. fotografinis Nepri
klausomybės akto tekstas (238) ir 
primenama lenkų veikla Lietuvoje.

Nešališkai kalbama apie lietuvių- 
lenkų santykius 1918 - 1923 metais, 
taip pat ir vėlesniu laiku. Minima 
Suvalkų sutartis ir objektyviai ap
rašoma Vilniaus klausimas (255- 
257) ir visi ginčai dėl Vilniaus 
(262-265). Autoriui atrodo, kad su
sitarti galėjo tik liaudies demokra
tinės jėgos, bet jos negalėję (!..) 
gauti balso (265).

Kalbama apie prieš lenkų ulti
matumą turėtus Lietuvos Lenkijos 
atstovų susitikimus ir jų nesėkmę; 
1938 m. ultimatumo eiga aprašoma 
objektyviai. Kalbama apie “fašistiš
ką Lietuvą” ir Lietuvos likimą, 
įsteigus “Sovietinę Lietuvą”, ku
rios steigimo eiga paminėta labai 
trumpai, nurodant tik istorines da
tas ir nekalbant apie tragišką Lie
tuvos likimą sovietinėje rusų prie
spaudoje ir okupacijoje.

Rašydamas apie nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpio kultūros augi
mą, autorius įvardina Valstybinio 
teatro, dramos ir baleto įsteigimą, 
radijo stotį, provincijos teatrus. 

Kalbėdamas apie meną, jis pastebi, 
kad vyravusi realistinė kryptis — 
P. Kalpokas, P. Rimša, J. Zikaras, 
A. Žmuidzinavičius ir kt. (279), J. 
Zikarą ir K. Grygą mini kaip pa
minklų statytojus; neužmiršta pa
minėti meno muziejaus Kaune, M. 
K. Čiurlionio vardu, įsteigto 1921 
m. (279). Iš kompozitorių mini J. 
Tallat-Kelpšą, B. Dvarioną, J. Kar- 
navičių, S. Šimkų (280). Išvardina 
eilę mokslininkų ir kalbininkų, kaip 
broliai Biržiškos, A. Janulaitis, ?. 
Roemeris, Z. Ivinskis, A. Šapoka, V. 
Maciūnas, J. Puzinas, P. Galaunė, 
K Būga, P. Skardžius, A. Salys, P. 
Jonikas ir J. Bačikonis. Pastebi, 
kad pradėta ruošti didysis Lietuvių 
kalbos žodynas, kurio pirmas tomas 
išėjo 1941 m (280).

Literatūros kūrėjais minimi dau
giau senesnės kartos rašytojai, kaip 
Maironis, Vaižgantas, žemaitė, Peč- 
kauskaitė, Krėvė, Vienuolis, Balys 
Sruoga, Vaičiūnas, Čiurlionienė, Pu
tinas - Mykolaitis, Binkis ir kai
resnės krypties rašytojai, visai ne
užsimenant į laisvąjį pasaulį pasi
traukusių rašytojų, augusių ir kūru
sių nepriklausomoj Lietuvoj; tai 
jau neteisingas, iškreiptas vaizdas.

Bendrai ši knyga sutrauktai ir 
gana objektyviai, nekalbant apie 
turbūt, reikalo nukrypimus į šiokį 
tokį sovietinį istorijos faktų trak
tavimą, aprašo lietuvių tautos ir 
Lietuvos gyvenimą, kovas dėl ne
priklausomybės, kultūros, švietimo, 
mokslo, ūkio ir religinį gyvenimą. 
Autorius pamini ir Dariaus - Girė
no žygį per Atlantą.

Pasiskaitymui praleistas laikas 
apsimoka, prisimenant ir pakarto
jant turimas istorines žinias arba 
sužinant ne tik lietuvių, bet ir len
kų veikmę Lietuvos istorijos raido
je.

Veikalas išleistas visuotinės isto
rijos serijoj, kurioje jau yra pasiro
dę: Danijos istorija (1965), Vengri
jos istorija (1966); čechoslovakijos 
ir Rumunijos istorijos išeina netru
kus. P. V. R.

ŽMOGUS RENGIASI NAUJAM 
ŠUOLIUI

Aloyzas Baronas yra vienas pro- 
duktingiausių romanistų tremtyje. 
Iki šiol jis yra parašęs 19 knygų, iš 
kurių aštuoni romanai. Du jo ro
manai apdovanoti premijomis, bū
tent Lieptai ir bedugnės (1961) ir 
Trečioji moteris (1966). Pirmasis iš 
čia išvardytų išverstas į anglų kal
bą ir išleistas JAV-se Footbridges 
and Abysses vardu.

Naujausias A. Barono romanas 
vadinasi “Pavasario lietus”. Jis tik 
ką pasirodė Londone, Anglijoje, iš
spausdintas Nidos laidyklos. Roma
ne vaizduojamas lietuvių pabėgėlių 
gyvenimas viename Amerikos did
miesty, drauge atskleidžiant ir jų 
praeitį nepriklausomoje Lietuvoje, 
iš kurios juos išginė karo sukelta 
suirutė. Autorius šiame romane su
kūrė keletą ryškių personažų: tai 
Vencius, laukiąs iš Lietuvos savo 
žmonos, dailininkas Pajuoda, flir
tuojąs su svetima žmona, ūkinin
kas čičius ir jo nevykėlis sūnus 
Jurgiukas, Bareika ir kt. Autorius

Dr. Ivar Ivaška, Books Abroad 
žurnalo redaktorius ir jo žmona 
poetė Astride Ivaška (šių metų 
sausio nr. 16 psl. įdėtoje nutrauko- 
je Dr. I. Ivaška yra su Bernice G. 
Dunkan, B. A. red. padėjėja. Už pa
darytą klaidą atsiprašome. Be to, 
ta pačia proga norime patikslinti, 
kad vokačių kalba eilių rinkinys 
“Gespiegelde Erde” yra ne verti
mas, bet vokiečių kalba parašytas.)

Dr. Ivar Ivaška and his wife, 
poetess Astride Ivaška.

Dr. I. Ivaška is the newly ap
pointed editor of Books Abroad, an 
International Literary Quarterly 
edited by Oklahoma University.

(We wish to correct an erroneous 
caption found in the LD January 
1968 issue. In a photograph on p. 16, 
Dr. Ivaška is shown with Bernice 
G. Duncan, assistant editor of 
Books Abroad, and not with Mrs. 
A. Ivaška, as the caption stated.) 

šiuos personažus pavaizduoja egzis
tencialistinėse situacijose, iš kurių 
sunku ar visai neįmanoma surasti 
išeities. Nevienam jų gyvenimas at
rodo beprasmis, kaip Sizifo darbas: 
Vencius ir Pajuoda kasdien mato, 
kaip vienas italas tuščiame sklype 
ritinėja akmenis iš vienos vietos į 
kitą, o paskui vėl į tą pačią vietą. 
Italo personažas ir jo sizifiškas dar
bas sukurti parodyti egzistencine^ 
situacijai, kurią iki kraštutiniausn* 
ribų išryškino filosofai Camus ir 
Sartras. Venciaus atsikviestoji iš 
Lietuvos žmona pasirodo nusveti- 
mėjusi. Ji palieka vyrą ir išteka už 
kito. Nuviltas Vencius išgyvena tra
gišką situaciją.

A. Barono romane daug įdomių, 
aforistinių minčių, gilios gyvenimo 
filosofijos. Jis visas alsuoja lyriz
mu, švelniai ir labai psichologiškai 
išreikštu, štai:

“Tačiau kartais pavasaris melo
dingai sugieda drėgname vėjuje be
sisupančiuose marguose medžiuose, 
atminimai nubėga siaurom vandens 
srovelėm gatvės pakraščiu, žmogus 
rengiasi naujam šuoliui į vasaros 
turtą ir grožį (218).

Visas romano veiksmas, kurį stu
mia pirmyn personažų konfliktai, 
įtikinamai, psichologiškai pagrįs
tas. Todėl knygą skaityti įdomu.

Graži, taisyklinga kalba. Visur 
jaučiamas autoriaus stilius. Veika
las tikro meninio lygio. J. T-is
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IŠEINA THESAURUS LINGUAE 
LITUANICAE

Didysis trijų tomų 
lietuviškai-vokiškas žodynas

Šiomis dienomis išėjo V. Vokieti
joje prof. Aleksandro Kuršaičio 
lietuviškai - vokiško žodyno “The
saurus Linguae Lituanicae I-sis to
mas; antrasis tomas jau spausdina
mas; netrukus išeis ir trečiasis to
mas.

Kuršaičio žodynas išleistas Miun
cheno Universiteto iniciatyva. Žo
dynas atspaustas senoje ir moksli
ninkų pasauly didžiai vertinamoje 
Universiteto leidykloje — Vanden- 
hoeck und Ruprecht Goettingene, 
V. Vokietijoje. Žodyno leidimo 
techniką leidykla parinko turėdama 
omenyje ne tik mūsų kartą, bet ir 
ateities kartas; išorinė fcirma, jo 
antraštinis puslapis, pratarmė ir kt. 
— savi tiek lietuviui, tiek vokiečiui. 
.Pratarmę ir įžanginį žodį apie prof. 
I\. Kuršaitį aš pati verčiau į lietu
vių kalbą.

Žodyno išleidimu rūpinosi ir vi
sas pastangas dėjo Arminas Kuršai
tis, Aleksandiro K. sūnus. Praėjo 
24 metai nuo Aleksandro K. mir
ties. Mirdamas jis paliko savo vei
kalą rankrašty, medžiagą surinkęs 
gyvendamas Tilžėje ir Krance. Di
delė laimė, kad veikalas karo audro
se nežuvo — dabar juo galės nau
dotis kiekvienas privatus lietuvis, 
įsigys Universitetų bibliotekos, 
moksliniai institutai.

Šiais metais sueina 125 metai nuo 
to laiko, kai Kuršaičių šeimos na
riai pradėjo rašyti mokslinius veika
lus apie lietuvių kalbą ir spausdinti 
juos universitetų leidyklose. Šį dar
bą pradėjo Friedrichas Kuršaitis 
1843 metais, išleisdamas savo, visų 
kalbininkų gerai žinomą knygą 
“Laut-und Tonlehre der littauischen 
Sprache” (Koenigsberg, 1943). 1876 
m. pasirodė jo “Grammatik der lit- 
tauische Sprache” (Halle, 1876). Be 
Kuršaičio vardo sunku įsivaizduoti 
lietuvių kalbos tyrinėjimo pradžios. 
Mūsų žodyno autorius prof. Alek
sandras Kuršaitis, prof. Friedricho 
Kuršaičio brolvaikis, augęs prof. 
Friedricho Kuršaičio šeimoje ir jo 
išleistas į mokslus. Be to, Aleksand
ras K. ilgametis ir paskutinysis Lie- 
jįuvių Literatūrinės Draugijos Til
žėje pirmininkas.

A. Kuršaičio žodynas nėra sau
sas mokslinis veikalas, o gyva, įdo
mi knyga, pilna liaudies dainų ci
tatų, aprašymų mūsų liaudies pa
pročių, — A. Kuršaitis, labai mylė
damas savo tautą (jis laikė save lie
tuviu), dažnai užsimiršdavo ir nu
klysdavo į lietuvių liaudies meno 
sritis. Seniai pamirštų mūsų liaudies 
dainų posmai, primiršti papročiai 
vėl atgyja, besklaidant šio veikalo 
puslapius. O ką besakyti apie dau
gybę tų senų, senų, pamitrštų žo
džių, kuriais taip džiagiasi ir di
džiuojasi mokslininkai — jų Kur
šaičio žodyne tiek, kiek gintarėlių 
po audros Baltijos pakrantėje!

Norintieji žodyną įsigyti tepaira- 
šo man, nes žodyno pardavimo rei
kalą Amerikoje leidykla pavedė 
man tvarkyti. Man rašykite lietu
viškai. Mielai atsakysiu į visus pa
klausimus.

I tomo kaina DM 170.— (Pagal 
šios dienos kursą — $42,50). Pini

gus siųsti: Thesaurus Linguae Litu
anicae, Dr. Lucia Baldauf-Jurgu- 
tytė, Volksbank Grafing Kt. Nr. 
8341, Grafing b. Munchen, Ger
many - West. (Mano privatus adre
sas: Dr. Lucia Baldauf-Jurgutytė, 
8018 Gtrafing bei Muenchen, Adal- 
bert-Stifter Str. 14, Germaiy-West).

Veikalą galima pasiųsti ir į Lie
tuvą giminėms ar draugams. Pinigus 
siųsti anksčiau nurodytu adresu, tik 
pažymėti, kam ir kur žodyną siųsti 
Lietuvoje. Atminkite, kad Lietuvo
je gyvenantieji neturi jokios galimy
bės patys žodyną įsigyti.

Šio laikraščio redakcijoje skaity
tojas galės gauti leidyklos išleistus 
prospektus apie žodyną (vokiškai). 
Tiems, kurie sutiks parašyti žodyno 
recenzijas lietuvių spaudoje, leidyk
la sutiko duoti nemokamą egz.

Dr. Liucija Baldauf- 
Jurgutytė,

Miuncheno Universiteto 
lietuvių kalbos lektorė

noiiiiilM

PUTINO LAIŠKAI...

Atkelta iš 13 psl.
tyti Tavo Tėtės eilėmis parašyto 
laiško dali. Sveikinu JĮ kaip savo 
bendradarbį eiliuotoje rašymo for
moje. Aš jau senstu ir man nekaip 
sekasi. Karštai dėkoju Tavo, Rasele, 
mamytei, o mano mylimai Sesutei 
už sveikinimus ir linkėjimus. Para
šyk man daugiau kaip Tau ir Jums 
visiems sekasi. Taip pat dėkui Ma
mytei už spalvuotą nuotrauką ir 
australiškų gėlių puokštę.* Viskas 
labai gražu.

Kol kas likite sveiki ligi kito laiš
ko, kuris ateis greičiau. **

Visus tris karštai bučiuoju.
Jūsų V. M.

Pas mus pavasaris šaltas, drėgnas, 
nemalonus, už tai ir su sveikata sun
kiau.

* Putinui nusiųstoje spalvotoje 
fotografijoje Raselės mamytė stovi 
su didele puokšte gėlių; kitoje pusė
je ji užrašė: “Siunčiu gėlių Tau, Vy, 
už Tavo “Langą”.

** Kitas laiškas nebeatėjo. Tik 
birželio 10 d. rytą Slavėnų namus 
atlankė skaudi telegrama iš Vil
niaus: “Birželio septintą mirė Puti
nas...”

— Anglų kalba prieš keletą metų 
išleista knyga “Guerilla Warfare 
on the Amber Coast” dabar išversta 
į ispanų kalbą ir netrukus pasirodys 
knygų rinkoje.

— Latvių teatras Toronte stato 
Algirdo Landsbergio dramą “Penki 
stulpai turgaus aikštėje”.
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CRANE SAVINGS &

LOAN ASS'N

B. R. PIETKIEWICH,

President

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

coooooocoocooccocoeoococ g
Atvykus Į Kaliforniją, kviečiame Į ■

BEACON MOTOR HOTEL |
Arti prie

Beach, Westwood, Beverly Hills g 
& Hollywood

3020 Wilshire Blvd. Santa Monica, B 
California

EXbruck 4-9144
Mrs. A. Lukšis — Owner and Mgr. g

CLEM'S POLSKIE DELI |
★ Specializing in home made g 

fresh and Smoked Polish Sausage, g 
fancy groceries and choice meats. H

★ Featuring Imported Polish B 
hams, beer, wine and groceries. B

NOW

Daily from our own new 
BAKERY-KITCHEN 

a variety of Polish pastries and 
other home made delicacies.

IT’s CLEM’S
3002 W. Florence Ave., Los Angeles g 

759-5058
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"L. DIENŲ" LEIDYKLOS

KNYGOS

Bernardo Brazdžionio 

poezijos rinkinys

VIDUDIENIO SODAI
Dail. T. Valiaus pieštas viršelis.

Už šj rinkinj paskirta “Aidų” 
literatūros premija. 

Kaina 4 dol.

VYTĖS NEMUNĖLIO

MEŠKIUKAS
RUDNOSIUKAS

dailiai spalvotais piešiniais
V. Stančikaitės iliustruotą 

Gaunama LD leidykloje ir pas 

visus platintojus.

Kaina $3.00

| DIVIDENDAI MOKAMI KAS 90 
f DIENŲ ANT VISŲ TAUPYMO 

SĄSKAITŲ

| TAIP
| TAUPYDAMI PAS MUS, JŪS GA- 
| LITE PASIRINKTI TAUPYMO RŪ- 
g ŠĮ, KURI JUMS PATOGIAUSIA...
1 TAI NEDELSDAMI PASIŲSKITE 
J ČEKĮ DABAR.

4%%
DIVIDENDAI 

PASIUNČIAMI 
KAS 1/4 METŲ 

Už 
INVESTMENTUS 

5% ant bonų sąskaitų

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

ĮSTAIGOSE.

ST. ANTHONY

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

JUOZAS F. GRIBAUSKAS 

sekretorius

Tel.: (312) 656-6330 Ir 242-4395

Daumanto čibo pasaka

ŽAIŽARAS

Iliustravo A. Korsakaitė-Sutkuvienė

Gaunama pas platintojus ir leidyk

loję. Kaina $150.

“Lietuvių Dienų” Leidykla
4364 Sunset Blvd., Hollywood, Calif.
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Muz. S. Sližys diriguoja mer
gaičių chorui gegužės 18 d. Detroito 
Lietuvių namuose surengto koncer
to metu. Foto K. Sragausko

STASIO SLIŽIO VADOVAUJAMAS

MERGAIČIŲ CHORAS DEROITE

4-------------------------
Dir. muz. Stasys Sližys (Detroite).

Conductor S. Sližys, Detroit, 
Michigan.

Mergaičių choro programų sudarė 
dainos ir Budriūno kantatos I dalis. 
Dainų programų paįvairino “šilai
nės” šokėjų grupė, pašokusi keletu 
taut, šokių. (Grupei vadovauja G. 
Gobienė).

Lithuanian women’s choir direct
ed by S. Sližys during a concert in 
Detroit, Michigan.

VEIDAI IR VAIZOA

Urugvajaus lietuvių choras “Aidas” 
kartu su vaikų choru dalyvauja Va
sario 16 minėjime, švenčiant Lietu
vos 50 m. nepriklausomybės sukak
tį.

Prie mikrofono “Aido” ir vaikų 

choro dir. Vytautas Dorelis; prie
šais stovi vaikų tautinių šokių mo
kytoja Rosa Pretkutė.

Minėjimas vyko Urugvajaus Lie
tuvių Kultūros dr-jos salėj; jame 
dalyvavo daug lietuvių su svečiais 

ir keli U. valdžios atstovai. )J. G. (.

Uruguay’s Lithuanian choir “Ai
das” and the children’s choir during 
the February 16 th commemorative 
program.

Raimondas B. Vilčinskas,

Connecticut Bank and Trust Co. 
kontrolės department© tarnautojas, 
dirbęs nuo 1962 metų, neseniai pa
keltas į aukštesnes pareigas.

Baigęs Bentley kolegijų Waltha- 
me, B. Vilčinskas lankė Connecticut 
universitetų; gyvena New Britaine. 
Jis yra LD skaitytojas nuo 1965 m.

R. B. Vilčinskas, employee of 
Connecticut Bank and Trust Co., 
has been promoted to a higher po
sition.
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Motinos Diena Lietuvių TV 
programoj 

-------------------------- *
Motinos Dienos programos orga

nizatoriai, atlikėjai ir vadovai Lie
tuvių TV programoj š. m. gegužes 
15 d. Pačioj kairėj stovi — Lietuvių 
Televizijos vadovas T. šlutas; sėdi: 
(iš kairės) — muz. P. Armonas, 
sės. Bernarda, Balys Brazdžionis, 
Marijos Aukšt. Mokyklos mergai
tės ir vaidintojos; stovi rež. šnei- 
deraitis.

š. m. gegužės 15 d. Lietuvių Te
levizijos programoj Chicagoj buvo 
surengtas Motinos Dienos minėji
mas. Marijos Aukšt. Mokyklos mer
gaičių ansamblis, ved. muz. seselės 
Bernardos, akomponuojant P. Ar
mėnui, atliko šias dainas: Tu mano 
motinėlė (aranž. J. Zdaniaus), Tau 
sudie, žiemuže (J. Karoso), solo — 
Gražina Vindašiutė, Jau pražydo 
sodžiuj vyšnios, Motinai (žodžiai S. 
Džiugo, muz. J. Bertulio) — solo 
aprtiją atliko Dalia Eidukaitė.

Be to, suvaidintas montažas su- 
idarytas Balio Brazdžionio) — Trys 
'Motinos. Pirmoji motina — tremti
nė Sibire, antroji — pavergtoje Lie
tuvoje, trečioji — išeivijoje. Vaidi
no: Audronė Pavilčiūtė, Viktorija 
Dirgėlaitė, Arilda Vailokaitytė, Ri
ta Tautkutė; motinas eilėraščio 
posmais sveikino Kazytė Brazdžio- 
nytė. Dekoracijos buvo J. Kiburio.

B. Sv.

Foto V. Noreikos 
Montažas Trys Motinos. Atlieka— 
V. Tautkutė, Arilda Vailokaitytė, 
Audronė Pavilčiūtė, Viktorija Dir
gėlaitė ir Kazytė Brazdžionytė. 4^- 

Participants of a special Mother’s 
Day program in Chicago, Ill.

Naujoji Lietuvos šaulių Sąjungos c. valdyba. Iš kairės (sėdi): Antanas 
Gintneris, kun. J. Borevičius, SJ, VI. Išganaitis, pirm., gen. K. Musteikis, 
P. Petrušaitis; stovi: St Bernatavičius, Vyt. Bilitavičius, M. Maksvytis, 
J. Grybauskas, inž. Vyt. Galvydis ir K. Žilėnas.

Newly elected Executive Board of the National Guard of Lithuania.

Vaizdas iš Jaunimo šventės, kurioje birželio 2 d. dalyvavo Los Angeles ir 
Santa Monikos liet, mokyklų mokiniai ir L. B. Jaunimo ansamblis. Progra- 
Imoje buvo vaidinimų, choro dainų ir tautinių šokių. Foto L. Kantas

Folk dancing during the Lithuanian Youth Festival in Los Angeles.

Berlyno mažlietuvių grupė su Mažosios Lietuvos Tarybos pirmininku 
E. Simonaičiu. Iš kairės (sėdi): Leškevičienė, E. Babionienė, H. Bra- 
kienė; stovi: E. Simonaitis, Hermanas Stepaitis.

H. Stepaitis yra 86 metų amžiaus Berlyno Liet. Bendruomenės narys, 
kilęs iš Ragainės apskr. (LB apylinkė įsteigta 1965 metais, jos pirmi
ninku dabar yra Mykolas Žilinskas.). Brakienės vyra dail. Adomas Bra- 
kas mirė ištremtas į Sibirą.

A. group of Lithuanians from Lithuania Minor with E. Simonaitis, 
president of Lithuania Minor Council, in Berlin.
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ŽMONĖS, DATOS 
IR DARBAI

LIETUVIŲ DIENOS

Gegužis 1968

— Vytautas Alseika, “Draugo” po
litinio puslapio redaktorius, atosto
gas praleido Los Angeles mieste 
pas artimuosius ir ta proga aplankė 
“Lietuvių Dienų” redakcijų ir lei
dyklą,.

— Keliaudamas per Ameriką, bu
vo trumpam sustojęs Los Angelėse 
rašytojas Antanas Tulys su žmona, 
aplankė LD redakciją ir susitiko su 
kai kuriais kolegomis rašytojais.

— Solistas (baritonas) Arnoldas 
Vokietaitis, anksčiau Los Angelėse 
lankęsis su operos gastrolėmis, š. 
m. birželio 16 d. pasirodė lietuviams, 
dalyvaudamas šv. Kazimiero para
pijos surengtame koncerte. Solistas 
padainavo keletą operų arijų ir tris 
lietuvių kompozitorių dainas lietu
viškai. Publika solistą sutiko šiltai 
ir nuoširdžiai.

Tame pat koncerte parapijos cho
ras atliko dvi B. Budriūno kantatas, 
kurių viena — E. Tumienės žo
džiais — pernai koncerto metu buvo 
užsakyta ir už ją dovaną — $1000 
čia pat įteikė organizatorius Kl. 
Galiūnas iš Santa Barbaros.

— JAV LB Kultūros Fondo atei
ties uždaviniams tarti ir planuoti 
sudaryta planavimo komisija, į ku
rią įeina: profesoriai Vytautas Bie
liauskas, Petras Jonikas, A. Klimas, 
Rimvydas Šilbajoris, Vytautas Var
dys, kun. K. Trimakas ir Karolis 
Drunga.

— šią vasarą, Pasaulio lietuvių 
seimo proga, organizuojama iš Aus
tralijos lietuvių ekskursija keliu 
Sydney — New York. (Trumpai 
bus sustojama Fiji, Honolulu, San 
Francisco, Los Angeles ir Chicago 
miestuose). Užtruks šešias savai
tes— iš Sydney išvykstama rugp. 
18 d., grįžtama spalio 1 d. Kainuos 
apie 770 dol.

Tikimės, kad tolimieji pasaulio 
lietuviai nebus užmiršę savo senų 
pažįstamų ir juos dabar aplankys. 
Manome, kad užsuks ir į Lietuvių 
Dienų redakciją pasidalinti įspū
džiais ir susipažinti su lietuviškos 
spaudos darbais.

onoiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiu

ANTANAS F. SK1RIUS

REAL ESTATE — TAX SERVICE 
INSURANCE

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

Telefonuokite NO 4-2919 

arba apsilankykite įstaigoje 
4366 Sunset Blvd., Los Angeles, 

California 90029.

iiiihiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu
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LIETUVIU FONDAS

LITHUANIAN FOUNDATION

Chicago, Illnois 60629 
6643 So. Maplewood Avenue 

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

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

Apsigalvokime: ką aš paskirsiu 
lietuvybei ir Lietuvai?

Su įnašu kreipkimės į savo kolo
nijos įgaliotinius, į vajaus komitetų 
narius arba tiesiai į patį centrą 
anksčiau nurodytu adresu. (Apie 
L. Fondą daugiau skaitykite 5 psl.).

— Birželio 8 d. Dainavos stovyk
loje paminėta dr. Adolfo Damušio 
60 metų amžiaus sukaktis. Dr. Da
rnusis yra vienas didžiausių tos 
stovyklos organizatorių ir statytojų, 
vienas pastatas pavadintas jo var
du, tat iškilmei labai tiko ši vieta, 
sutraukusi gausų sukaktuvininko 
bičiulių būrį. Buvo svečių ne tik iš 
Detroito su apylinkėmis, bet ir Cle- 
velando, Chicagos, New Yorko.

Dr. A. Darnusis — mokslininkas, 
visuomenės veikėjas, rezistencinės 
kovos dalyvis ir kalinys — yra vie
nas šviesiųjų mūsų bendruomenės 
asmenybių. (Plačiau — kituose LD 
nr.).

— Spauda mini kun. Stasio Ylos 
60 metų sukaktį. Kun. Stasys Yla 
yra plati ir šakota asmenybė, turin
ti gausą talentų ir iniciatyvos. Jis 
teologas, jis visuomenininkas, jis — 
beletristas, išleidęs kaceto pergyve
nimų knygą žmonės ir žvėrys dievų 
miške, iki šiol nepralenktą savo 
medžiagos, faktų ir žmonių trakta
vimu; jis poetas, išleidęs eilių rin
kinį kaceto temomis ir rašąs religi
nėmis temomis; pagaliau jis ir dai
lininkas. Reiškimasis tose visose 
srityse rodo asmens kūrybingumą, 
gilią erudiciją ir nepaprastą ener
giją, kurios neužgesino net nacių 
stovyklos vargai ir kančios.

— šiais metais 60 metų sulaukė 
ir dr. Zenonas Ivinskis, kūrybingas 
ir nepaprasto darbštumo mūsų is
torikas, ilgą laiką dirbęs Vatikano 
archyvuose ir ten atkasęs daug ne
žinotos istorinės medžiagos, liečian
čios Lietuvą, o dabar profesoriaująs 
Bonnos universitete.

— Gegužės 26 d. savo 75-tą gimta
dienį atšventė Jonas Kardelis, bu
vęs Lietuvos žinių, dabar Nepri
klausomos Lietuvos savaitraščio, 
leidžiamo Montrealyje, redaktorius. 
J. Kardelis rašyti pradėjo “Lietu
vos ūkininke 1908 metais, taigi šiais 
metais sueina 60 metų jo žurnalis
tinio darbo. Kolegiškai linkime svei
katos ir ištvermės!
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Vėsinami kambariai; kiekv. kambary nemokamai TV ir telefonas; 
yra kambarių su virtuvėmis; kieme šildomas maudymosi baseinas.

Patogus susisiekimas autobusais ir automobiliais.
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— 70-ties metų sulaukė d r. Jonas 
žmuidzinas, Lietuvos konsulas To
ronte, Kanadoje. J. žmuidzinas yra 
vienas mūsų “raštingųjų” diploma
tų, išleidęs dvi beletristikos knygas 
Lietuvoje, rašąs ir dabar ir, girdėti, 
rengiąs naują savo kūrybos leidinį.

— Organizuojamas Literatūros 
vakarų turas. Jame dalyvauja Vo
kietijoje lagerių metais pagarsėjęs 
ketvertukas: Pulgis Andriušis, Ber
nardas Brazdžionis, Antanas Gus
taitis ir Stasys Santvaras.

Planas toks: Philadelphia — rug
sėjo 27 d., New Yorkas — rūgs. 28, 
Bostonas — rugs. 29d. Clevelan- 
das — spalio 4 d., Hamiltonas — 
spalio 5 d. 3 vai. p. p., Toronto — 
spalio 5 d. 7 vai 30 min. vakare, 
Chicago — spalio 6 d.
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DARBININKAS išeina du kart savaitėje. Prenumerata 
metams $7.00. Naujiems skaitytojams pirmais metais tik $5.00.

DARBININKO administracijoje veikia Spaudos Kioskas, čia gaunami 
naujausi lietuviškų knygų leidiniai, maldaknygės, lietuviški kry- 
želai, gintaro ir odos lietuviški išdirbiniai bei lietuviško 
plokštelės.
Visais reikalais kreiptis

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 Willoughby Avenue • Brooklyn, N. Y 11221 • Tel. GL 2-2923
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
didelio formato savaitraštis, skirtingas savo išvaizda ir turiniu, plačiai 
žvelgiąs į lietuvių gyvenimą.

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

Redaguoja: k. dr. Pr. Gaidamavičius ir A. Rinkūnas.
Leidžia: K. L. K. Kultūros Draugija “žiburiai”.

Prenumerata: metams tik $5.00, pusmečiui — $3.00. Naujiems skaityto
jams daroma nuolaida. Norintiems susipažinti siunčiama keletas numerių 
nemokamai.

Adresas:
Tėviškės žiburiai, 941 Dundas St., W., Toronto 3, Ont., Canada
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Ran, Aia YYlote£ib
1727 No. Western Ave.

Hollywood, Calif. 90027

Telef. HO 4-4154

Savininkai:

Ignas ir Viktorija Gurdinai

BRAZDŽIONIO POEZIJOS
RINKTINEI LEISTI 

KOMITETAS

praneša, kad jis jau pasirašė su
tartį su spaustuve, ir netrukus kny
ga bus pradėta rinkti. Rankraštis 
jau parengtas.

Be anksčiau skelbtųjų, rinktinės 
mecenatais dar įstojo: su $25.00 
įnašais — Juozas J. Bachunas, Jur
gis Bieliūnas, Balys Graužinis, Pra
nas Grušas, J. Masilionis, V. Priž- 
gintas, J. Rimšaitė, kun. K. Senkus 
ir kun. J. Urbonas.

Anksčiau skelbta: Jūra ir Julius 
Jodelės (ne Jodeliai).

Įnašus siųsti adresu: Mrs. Alė 
Rūta, 306 22nd St., Santa Monica, 
Calif. 90402. čekius rašyti vardu— 
Brazdžionio Rinktinė.

Komiteto vardu J. Andrius
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LIETUVIU

DIENOS
LITHUANIAN DAYS

MAY 1968

Special religious services held in 
commemoration of the 50th Anni
versary of Lithuania’s Indepen
dence in Rome, Italy.
Iš Lietuvos Nepriklausomybės su
kakties minėjimo Romoje.

Pamaldose bei minėjime dalyvavo 
eilė aukštų dvasiškių ir svečiu.
Į----------------------

His Eminence Cardinal Samore 
officiated the religious ceremonies.
Jo Eminencija kardinolas A. Samo
re sako pamokslų.

Kardinolas iškėlė tėvynės meilės 
grožį ir pareigų; prisiminė panašų 
minėjimų Lietuvoje 1938 metais; 
ragino nepalūžti kovoje dėl geres
nės Li tuvos ateities; kvietė visus 
lietuvius bendromis jėgomis įkurti 
Romoje Tautinį Lietuvių Centrų, 
kuriame būtų sutelkta ir apsaugota 
visa tai, kų gražaus i vertingo lie
tuviai istorijos bėgyje sukūrė.

Sveikinimus ir užtikrinimų mal
dų prisiuntė kardinolai Beran ir 
Jorio, Kongregacijos Ypatingiems 
Bažnyčios Reikalams sekretorius 
arkiv. Casarolli, kard. Višinskio 
įgaliotinis lenkų dvasiniams reika
lams užisi nyje arki v. Rubin ir kt.

Fotografių Pontificia
Giordani

The Hopes of the Enslaved
Officially and historically, Lithuania is 

dated and known as a Nation from the year 
1251. Throughout her history she has en
joyed renown, suffered several occupations 
and partitionments. On June 15, 1940 the 
Soviets invaded Lithuania. On Aug. 3, 1940 
she was militarily and politically occupied 
by the Russians a second time.

Lithuania and her people today are under 
Russian Communist occupation. Lithuania 
is being re-colonized and her nationals are 
being persecuted and dispersed... Perhaps 
the most painful paradox of the 20th Cen
tury is that the Lithuanians today are ob
liged to smile, praise the “Great Russian” 
culture, be thankful for morsels as they 
watch the destruction of everything dear to 
Independent Lithuania.

The oppressed people of Lithuania place their 
deep-rooted hope in the sympathetic understand
ing of the people who live in freedom. They 
dare not speak of this openly and often are 
fearful to think of these hopes lest in their 
sleep they might make known what they most 
desire, and if accused, would be subject to judi
cial action. However, reluctant as they may be 
in expressing their hopes, from private conver
sations and from other sources, the consuming 
desires of the enslaved peoples can be summa
rized as follows:

a. The first and most important yearning is 
that the free world’s radio, press, television and

theatre would make known their sufferings and 
that a concerted issue be made for religious and 
national freedom as well as for freedom of con
science. Concrete and sympathetic support by 
the communications media is their one great de
sire.

b. Public protests, demonstrations, resolutions 
against their oppressors seem to act as a moral 
force, which in turn, for a time, seems to lessen 
the ferocity of the persecutors. They pay atten
tion to world opinion. This fortifies the en
slaved with renewed hopes.

c. Frequently, the question is raised as to 
why those who live in freedom do not demon
strate for the freedom of the house-arrested Bi
shops Julius Steponavičius and Vincas Sladke
vičius, why the Cathedral in Vilnius is not per
mitted to offer religious services, why there are 
no protests against the closing of so many 
churches, why religious books are not permitted 
to be printed. They, in Lithuania, would like to 
see protests made for permission to receive Lith
uanian prayerbooks and missals, devotional 
pamphlets, Lithuanian books and newspapers 
from the free world just as the flagrant lies of 
Communist propaganda are sent out of Lithua
nia to the free world.

If the free press would pointedly print the 
shocking cruelties against man and humanity, 
against God and religion, against international 
relationships, then Communism, of itself, like 
the walls of Jericho, would the sooner crumble.

LITHUANIAN DAYS, 1968, MAY 21



THE SONATA OF ICARUS

Julrgis Gliauda, The Sonata 
of Icarus. Translated from the 
Lithuanian by Raphael Sealey. 
Introduction by Charles Angoff. 
Illustrations by M. K. Čiurlionis. 
(New York: Manyland Books, 
1968.) 169 pages. $5.00.

Due to Lithuania’s remoteness 
from art centers of Western Europe 
and its tragic political fate, long 
years of Russian domination inter
rupted by only a birief period of in
dependence, its cultural and spirit
ual achievements are little known 
to the western world. A case in 
point is the great Lithuanian com- 
poser-painter Mikalojus K. Čiur
lionis (1875-1911) who during 
his brief creative life has made 
some truly significant contributions 
to the heritage of modern painting. 
As a highly original painter of sym
bolic visions, which frequently 
reached into cosmic spheres, he 
was a forerunner of abstract art 
and surrealism years before these 
movements appeared on the Eu
ropean scene. Being a composer and 
feeling an interrelationship between 
music and painting, he incorpo
rated principles of music into his 
paintings, producing a novel form 
of artistic expression. However, his 
paintings were never exhibited out
side of Lithuania, Poland and Rus
sia, and at the present time are not 
available to the western world. 
Thus, the artist remains virtually 
unknown to the world at large.

In 1938, American art historian 
and critic George M. A. Hanfmann 
noted that “The life of Čiurlionis 
would make a fine novel, a psycho
logical novel au par with the drama 
of Van Gogh.” French writer Ro
main Rolland, a great admirer of 
Čiurlionis’ art, planned to come to 
Lithuania to write a biography 
about the artist. Unfortunately, the 
outbreak of World War II prevent
ed this project.

Lithuanian novelist Jurgis Gliau
da undertook the challenging task 
of portraying the great Lithuanian 
painter and his artistic philosophy 
in a fictional biography, entitled 
The Sonata of Icarus. The book 
was published in the Lithuanian 
language in 1961, the 50th anni
versary of Čiurlionis’ death. It is 
now available in the English lan
guage, due to a very fine transla
tion made by Prof. Raphael Sealey.

In The Sonata of Icarus, the 
reader is introduced to Čiurlionis 
and his artistic achievements in a 
rather unusual way. The novel cen
ters mainly around a small group of 
contemporary Bohemian artists, ad
mirers of Čiurlionis and his crea
tive genius. Glimpses into the life 
of Čiurlionis (beginning with 1905, 
the turning point in his life, and 
ending in 1910, the onset of his 
tragic illness) alternate with events 
in the life of the auxiliary charac
ters of the novel.

Segments dealing with Čiurlio
nis’ life are written in the usual 
narrative form. The rest is written 

in the first person and consists 
mainly of introspective passages, 
meditations, dialogue. If the former 
deals mainly with the outward life 
of Čiurlionis and his milieu, the 
latter is devoted almost entirely to 
an analysis of his inner being, the 
forces that lift genius to creative 
heights or plunge him into despair 
and self-destruction. (Thus, the 
novel can also be construed as a 
study of an artist’s mission in life 
and its manifold problems, making 
it timeless and universal in its 
appeal.) Presented simultaneously, 
these two plots supplement each 
other and offer the reader some in
sight into Čiurlionis’ inner life 
which remains such a mystery to 
us.

Discussing Mr. Gliauda’s fiction
al technique, Prof. Charles Angoff 
correctly stated that “The novel is 
wiritten in the spirit of the subject. 
It is not a straight narrative, in the 
classic novelistic sense. Neither is 
it a mood piece of fiction. It is in 
a class by itself. Perhaps the most 
accurate way to describe it is to 
say that it is a literary Theme and 
Variations. The theme is the soul 
of Čiurlionis, and the variations are 
the auxiliary characters, and the 
stages in the development of the 
artist’s philosophy as well as his 
actual change in his medium.”

The novel cannot be considered 
light reading, by any means, fcir it 
requires the reader’s close attention. 
Because of the novel’s nature and 
intent, the thoughts and conversa
tions of the auxiliary characters do 
not deal with mundane matters. 
Living in a realm created by the art 
of Čiurlionis they often meditate 
about Čiurlionis and “Čiurlionism”. 
They turn to his visionary canvases 
in sealrch of revelation, seeking the 
creed of his doctrine, and hoping 
to complete the task of his unful
filled aspirations. Believing that 
Čiurlionis is a reincarnation of the 
legendary Icarus, they too soar on 
the wings of Icarus but, like their 
prototype, perish, expiring half-way 
“without finishing what must be 
said”. But “That is something to be 
proud of... since whoever is in his 
right mind for everyday life is a 
paupeir; only he who lives in the 
madness of Icarus has the might 
of eternity”.

Many passages in the novel are 
highly abstract, metaphysical. They 
contain numerous thought-provok
ing aphorisms, surprising insights, 
poetic images. The novel, read 
slowly and thoughtfully, or better 
still reread from time to time, be
comes a truly rewarding experi
ence.

The translation of this book into 
English by Prof. Raphael Sealey is 
excellent. He accomplished the task 
admirably well and is to be com
mended for introducing the great 
Lithuanian painter-composer to the 
English-speaking world.

Because of numerous references 
to Čiurlionis’ paintings found 
throughout the book, several black 
and white reproductions have been 
included in the English edition. It

Jurgis Gliauda, author of The So
nata of Icarus, winner of three 
novel contest awards.

Jurgis Gliauda, romano “Ikaro 
sonata” autorius. Tai antras jo ro
manas angliškai; pirmasis buvo 
“Namai ant smėlio”.

is regrettable, however, that they 
wetre not reproduced in their natu
ral color. Čiurlionis’ paintings do 
not lend themselves to black and 
white reproduction and this is 
especially true now since they are 
somewhat faded. It is impossible, 
therefore, to feel their beauty or to 
asses their true value.

In conclusion, I would like to 
quote Prof. Charles Angoff again 
who summed up so accurately by 
stating:

“Good fictional biography is raire 
and The Sonata of Icarus is one 
of those rare occasions. It delves 
deeply into the innermost being of 
one of the greatest artists of Lithu
ania, Mikalojus Konstantinas Čiur
lionis (1875-1911), a composer and 
a painter, and a master in both 
worlds.”

“Altogether, The Sonata of Icarus 
offers a novel experience in fiction 
reading. It is adult, it is fresh, it 
is filled with arresting apercus, its 
men and women breathe and leap 
across the pages — and there emer
ges a person and an artistic philo
sophy that the world must reckon 
with.”

Rita M. Bureika

Books & Periodicals
Casimir C. Gečys, Two Worlds. Intro

duction by Georges S- Counts. The Insti
tute of Contemporary Russian Studies, 
Fordham University, Bronx, New York 
10458. 414 pages. 1964.

Lithuanians in Canada. By Pr. Gaida, S. 
Kairys, J- Kardelis, J. Puzinas, A. Rinkti
nas, J. Sungaila. Canada Ethnica, V. 1967. 
Ottawa, Toronto. Jacket design by T. Va
lius-

LITHUANIANS IN THE PRESS

On the occasion of Lithuania’s 
declaration of independence, the 
Philadelphia press published sever
al articles.

In the editorial “Anniversary of 
Freedom Lost,” The Philadelphia 
Inquirer, (Feb. 11, 1968), stated: 
“Now is a proper time to call upon 
the Soviet Union to restore the 
freedom of the Balts and abandon 
imperialism as have Breat Britain, 
France and other truly democratic 
countries.”

In its February 12 edition, The 
Philadelphia Inquirer .summarized 
the speech of Rep. Richard S. 
Schweiker (R. Montgomery) in 
which he urged that the United 
States renew demands that Russia 
liberate Lithuania, occupied by the 
Soviets during the Second World 
War. Schweiker addressed the 
Lithuanian Day rally at Drexel In-| 
stitute of Technology. He said that 
the United States should “again 
denounce the Soviet Union for its 
wanton conquest of free Lithuania 
23 years ago.”

The Evening Bulletin, Feb. 17, in 
its editorial “Captive Nations” 
stated: “To the credit of the United 
States, and of other Western coun
tries like France, Great Britain, 
Canada, Italy and West Germany 
is the fact that we and they have 
never honored with diplomatic re
cognition the callous Soviet action 
which continues to treat decent 
neighbors as if they were imperial
ist colonies... The respect of our 
people remains with these victims 
and not with their oppressors.”

Another editorial that appeared 
on Feb. 16 in The Catholic Standard 
and Times emphasized: “Lithua
nians and Lithuanian-Americans 
have not given up hope for a second 
restoration of independence to 
their beloved country.”

On March 10, The Evening Bulle
tin, in an article “Baltic Group As
sails Soviets at Friendship Banquet 
Here,” wrote: “The Baltic-Ameri
can Committee, sponsor of the, 
affair, cited four men for their' 
work on behalf of the Baltic States 
and their people. Honored were 
John Cardinal Krol, head of the 
Philadelphia Archdiocese; Rep. 
Daniel J. Flood (D.-Pa.); Dr. Gay
lord P. Harnwell, president of the 
University of Pennsylvania, and 
Paul Jones, editorial writer and 
columnist for The Bulletin”

CONGRESS OF BALTIC STUDIES

The first Congress of Baltic stu
dies is scheduled to take place on 
August 841 at the University of 
Maryland. The purpose of the Con
gress will be to analyze the Baltic 
problems in the West as well as 
to introduce Baltic studies on a 
larger scale to the American aca
demic community. Noted Lithua
nian, Latvian and Estonian scholars 
will present lectures on political, 
legal, historical, literary, and other 
subjects.
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IN THE ALTAR SHADOWS
Excerpt from a novel
by Vincas Mykolaitis-Putinas

Translated from the Lithuanian 
by Milton Stark

■mmbmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

/ Continued from the April issue

The change that had been worked in Vasaris not 
only surprised Lucy but pleased heir as well. At the 
beginning of their acquaintance, until the time of this 
leisit, one might say, besides interest in the childlike 
priestling in the spirited girl’s heart, there was also 
a strong admixture of contempt. It was the kind of 
contempt that is felt by every girl toward a boy of 
the same age but of less maturity and practicality.

She herself would not have been able to say why 
she had directed her womanly inteirest toward Vasa
ris, particularly, and not toward another more mature 
and more interesting cleric or priest. Perhaps this was 
one of those incongruities and waywardnesses of the 
heart which ordain so much in life and which incline 
one to act contrary to sober reason. Perhaps her 
vivid imagination was caught by the subtle dishar
mony between the priestly soutane, Vasaris’ counten
ance and his spiritual essence, at least as her intui
tion made it out to be. It is possible that she was 
attracted by his peculiar quietness and withdrawment, 
reflected in the expression of his face and emanating 
from somewhere deeper rather than by his boyish 
shyness and immaturity. We shall find no answer to 
this.

Similarly, in answe'ir to another question, we can 
only speak in conjectures. Why did Lucy, a young 
and pretty girl, hardly wakened to life and love, from 
the very beginning feel an attraction toward the 
frocked, clerical class of society? Perhaps because she 
had grown up with and around priests, had gotten 
used to them, and the laity appeared too distant and 
strange to her. Ok perhaps for the very reason that 
she breathed the church atmosphere, she regarded 
the responsibilities of priesthood like any other occu
pation, the priest like any other man, for the character 
of class distinctions was totally blunted in her con
sciousness. We might seek out further conjectures, 
but in all probability here, too, there would be a 
peculiar illogicalness of heart, quite often observed 
in certain women and ruining the life of more than 
one.

The Reverend Trikauskas had been the first more
passionate infatuation of Lucy’s, but, on the contrary, 
the infatuation had not gone too far. Although she 
was coquettish, she was not yet a naughty girl. And 
partly because he had on a couple of occasions too 
rashly and openly ventured to prove the passionate 
feelings of his heart to the pastor’s niece, she began 
to shun the vicar priest. Besides, she did not like the 
Rev. Trikauskas’ empty pride, often reaching the pro
portions of arrogance. And she began to dream of a
more gentle soul that would not stifle her own self, 
that would allow her will if not her very caprices to
express themselves. And it was at this time that two 
candidates crossed her path: the student Brazgys first.
followed by
Brazgys for
Trikauskas

cleric Vasaris later. She was not fond of 
the same faults she found in the Rev. 
moreover, he was importunate. So she

leaned toward cleric Vasaris, still completely raw 
material, interest in whom could only be found in 
elderly coquettes or, as in this case, in a roguish 
girl with a volatile imagination.

A half-hour having elapsed since the pastor’s de
parture, the gloomy walls of the seminary parlatorium 
could barely contain her voice and laughter.

“Pavasarėlis!” she shouted, “I want to see how you 
live here. Take me through the seminary, sir, and 
show me! Surely we’re not just going to sit here in 
this uncomfortable hall?”

“It is not permitted, Miss Lucy!” both clerics in
sisted. “It is strictly forbidden for civilians, espe
cially so for women, to go beyond this point.”

“Phew! What is this that is forbidden! Ha, we’ll 
go and think no more about it! I know that the young 
people won’t say anything; and if I should see some 
old man, I’ll pretend I’m a cleric. Do you think I 
don’t know how to walk like a priest? Here, I’ll show 
you” — dropping the skirts of her coat, striking a 
devout mien and cocking her head, she began walking 
across the hall with great, heavy strides. All three 
broke into laughter once more.

Presently cleric Petryla rose to go upstairs, saying 
he wanted to prepare some books which the pastor 
had asked him to purchase, as he might come in at 
any time. But Lucy barred his way out the door.

“Sit you here. When you go, Pavasarėlis will run 
away from me. He’s so timid. Oh! and what will we 
two talk about?

There was much of the comic in her concern, but 
there was a good deal of truth in it, too. She had 
foreseen that difficult time when a well-advanced 
friendship makes conjunction with a feeling that is 
just budding, when two alone suddenly lack the 
courage to look openly into each other’s eyes, when 
ordinary words become too banal, and when the 
wcirdless language of the heart has not yet matured.

Petryla left, nevertheless. Vasaris cleared his throat 
nervously, searching for the first sentence, but Lucy 
saved the situation.

“I’m glad he’s gone. I’ve been waiting for that,” she 
said, lowering her voice and becoming serious her
self. “I brought you... Lord! Pavasarėlis, I don’t 
dare! Phew! What’s come over me! Helre — I brought 
you a present from myself, too.”

She rummaged through her bag and pulled out 
a pair of handmade mittens with pretty imitation fur 
trim. .

“Here, so your fingers won’t get cold. Don’t think 
they’re bought. I knitted them myself. I said, if you’re 
good, I’ll give them to you; if not, I’ll take them 
back with me. You were good. Here!”

For cleiric Vasaris this was a direct blow from 
which he could not recover. A gift from Lucy for 
him? No! This he had never expected. He mumped 
some sort of thanks, took the mittens and did not 
know what to do with them or how to act. But Lucy 
did not laugh at his confusion now. She understood 
that this confusion was justified. And it was well that 
it was so. For her it was dearest of thanks. Judging 
how Vasaris was, as she found him now, he could 
have refused the gift altogether or accepted it lightly, 
with a jest. And she was happy that it did not happen 
that way.

They could find no common ground folr conver
sation until Petryla had returned. The mittens were 
already relegated to the pocket in Liudas’ soutane. 
They began to jest again, but it was not as much fun 
as it had been before. However, before long, the 
pastor himself came. He looked irritated and dis
pleased. Apparently the visit to the bishop had not 
turned out very well. He took the books, dug up a 
five-ruble note each for the clerics for the holidays, 
and they all said goodbye.

(To be continued)

son

— On February 16, 1968, news 
commentator Donald Barnhouse, 
during CBS-TV’s late evening news, 
gave a brief summary of Lithuanian 
history. He emphasized that in the 
Middle Ages, when the process of 
nation-formation was still very 
fluid in Europe, Lithuania was al
ready a united and recognized na
tion. It grew in size, and at one 
time it stretched all the way from 
the Baltic Sea to the Black Sea. 
Later it joined with Poland and 
was an important buffer state be
tween the Germans and the growing 
power of Russia.

After some five hundred years of 
nationhood, about the time that the 
United States were breaking free 
of British colonial rule, three great 
land powers — Russia, Prussia, 
and Austria — attacked and di
vided up the Polish-Lithuanian 
Commonwealth.

After several unsuccessful insur
rections, Lithuania was finally able 
to regain her independence after 
the close of World War I. But after 
only 22 years it was again occupied 
by Russia and forcibly incorporated 
into the Soviet Union.

TheUnited States, however, has 
never recognized the Soviet annex
ation of Lithuania and Donald 
Barnhouse concluded: “As much 
as any nation in Europe has 
the right to be called a nation, 
Lithuania has a right to be called 
a nation.”

® “Litauische Kunst im Exil” 
(Lithuanian Art in Exile) an arti
cle written by art historian Dr. Po
vilas Rėklaitis appeared in the 
1968 No. 2 issue of the Digest des 
Ostens, a monthly magazine pub
lished in Koenigstein, W. Germany. 
The article reviews trends and 
developments in Lithuanian exilic 
art and is illustrated with work 
done by V. K. Jonynas, V. Kasiulis, 
and A. Valeška.

LADIES AND GENTLEMEN
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Hair formula JIB is Pat
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Registered in U.S.A, and 
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ening Hair, Root growth, 
and restoring NATURAL 
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or grey. 100% Guaranteed.
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In 1938, celebrating the 20th anniversary of its independence, Lithuania 
issued a series of 4 stamps and 2 souvenir sheets. Here are shown:
1. Dr. J. Basanavičius reading the Proclamation of Independence on Feb. 16, 
1918, before members of the National Council. 2. President Antanas Sme
tona, on the left — Lithuania in ruins after World War I, on the right — 
Vytautas the Great Museum in Kaunas. Designs by Adomas Varnas.

Lietuva, švęsdama 20 metų nepriklausomybes sukaktį, 1938 m. išleido 4 
pašto ženklų ir dviejį blokų serijų, čia matome du p. ž.: 1. Dr. J. Basana
vičius skaito nepriklausomybės paskelbimo aktų; 2. Valst. prez. A. Smeto
na. A. Varno piešiniai.
3. Polish army leader Marshal E. Rydz-Smigly, whose army threatened to 
Invade Lithuania during ultimatum issued on March 18, 1938.

Lenkijos karo vadas maršalas E. Rydz-Smigly, kurio armija grasino įsi
veržti į Lietuvų, nepriėmus lenkų ultimatumo.

LITHUANIAN HISTORY IN STAMPS

Lithuanians participating in the Loyalty Parade in Hartford, Conn.
50 lietuviškų vėliavų, dalyvavusių lojalumo parade Hartforde, primenai^B| 

Lietuvos 50 metų sukaktį nuo nepriklausomybės paskelbimo. Foto A. JaraW^

By A. Bernotas

Part

In 1938, the 20th Anniversary of 
the Restoration of Lithuania’s In
dependence was being celebrated. 
But due to the tense international 
political situation there were no 
large scale festivities. Only slight 
mention of the event was made. 
Letter senders noted that a spcial 
series of postage stamps was issued 
commemorating the event.

Since October 9, 1920, when Po
land broke the Treaty of Suvalkai 
and occupied the Vilnius Territory, 
all diplomatic relations between 
Lithuania and Poland ceased. 
There was no flow of traffic 
across the demarcation line, not 
even any mail exchange. A state 
of war existed between the two 
countries. Lithuania refused to re
sume diplomatic relations with Po
land until Poland returned the oc
cupied Vilnius Territory. Further
more, Lithuania did not like the 
Polish cultural influence which had 
existed during the last two centu
ries in the Polonized Lithuanian 
Church and towns. After indepen
dence was regained, Lithuania 
spent several years stamping out 
the Polish language in churches, in 
daily communication, and in some 
of the schools. During the following 
years, the influence of the Polish 
language and culture declined to 
a minimum and remained no longer 
a threat.

But, as the years passed by and 
international tension mounted, as 
well as relations with neighboring 
Germany became unfavorable, some 
thought that Lithuania should re
vise her attitude toward Poland and 
find some kind of modus vivendi 
with her southern neighbor. Some 
Lithuanian diplomats and officials 
already had had some slight con
tacts with Poland, though unoffi
cially. Some had even visited Po
land secretly looking for a possible 
solution to this unpleasant and 
mutually disadvantageous situation.

On March 18, 1938, however, Po
land suddenly and abruptly issued 
an ultimatum, giving Lithuania on
ly 24 hours to accept or refuse her 
demands, namely, to resume diplo
matic relations, to open the de
marcation line, and to resume re
gular flow of traffic across the 
border. To give the demand a

CVI

stronger effect, Poland concentrat
ed alongside the demarcation line 
a considerable number of army 
units, threatening to invade Lithu
ania if Lithuania, refuses to accept 
the ultimatum.

Lithuanians were shocked and 
the entire army was placed in a 
state of alarm awaiting Poland’s 
attack, while diplomats were trying 
to find a solution to this grave situ
ation. Lithuania alone was not 
strong enough to resist Poland’s 
attacks. It was clear, however, that 
no help could be received from the 
outside. Nazi Germany was un
friendly, Latvians and Estonians 
did not wish to be involved in this 
incident, and Soviet Russia might 
have helped but nobody wanted 
contacts with her. So, on March 19, 
having no alternative, the Lithua
nian government announced the ac
ceptance of the Polish ultimatum 
and declared readiness to resume 
diplomatic relations. At first, diplo
matic envoys were exchanged. Po
lish envoy Fr. Charwat and mili
tary attache Colonel L. Mitkiewicz- 
žoltek came to Kaunas and Lithua
nian envoy (Colonel Kazys Škirpa 
and military attache Colonel A. 
Valusis were sent to Warsaw. The 
border was soon opened. Postal 
service and other forms of com
munication were resumed, inter
rupted for nearly 18 years. But the 
Lithuanian people, although they 
accepted the Polish demands, never 
forgot their capital Vilnius nor 
their countrymen living in the Po
lish occupied territory.

(To be continued)
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• Vytautas Germanas became 
senior partner in P&W Engineers, 
Inc. This company, a subdivision of 
The Perkins & Will Partnership, an 
architectural firm, provides consul
tation service in engineering.

• Ingrida Žemaitytė received a 
D.D.S. degree from the University 
of Sidney Dental School. I. Že
maityte, who had the highest grade 
point average in the graduating 
class, has already been asked to 
join the faculty of U. of S. Dental 
School to teach in the oral surgery 
department. Upon graduation, an 
interview with her was published 
in the Sydney Morning Herald.

• Engineer Zenonas Petkus has 
been appointed president of Msl. 
Steel Co., Division of Msl. Indus
tries. The company, which is in 
charge of three industrial plants in 
Chicago, manufactures electric mo- 
■>rs and transformers for indus
trial uses.

Z. Petkus is a graduate of the 
Illinois Institute of Technology and 
holds a Master’s Degree in Busi
ness Administration from Univer
sity of Chicago, Ill.

• Attorney Albertas Preibis has 
recently passed the Illinois Indus
trial Board Arbitrator Examination, 
receiving the highest score among 
356 applicants, other members of 
the Illinois Bar Association.

A. Preibis is a graduate of De 
Paul Univensity’s law school. From 
1961-1964 he held the post of Com
missioner of Illinois Industrial 
Board.

• Julius Slavėnas, Assistant Pro
fessor of History at State Univer
sity College ait Buffalo, N. Y., is 
preparing a dissertation about the 
Territory of Klaipeda. He is spe
cializing in the history of Lithua
nia, Poland, Germany, and Russia.

• Two of the strongest depart
ments of Xavier University, Cin- 
cinnaty, Ohio, are vigorously head
ed by Lithuanians. The Rev. Joseph 
J. Peters (Petrauskas), S.J., Ph.D., 
is Professor of Biology and Chair
man of the Department of Biology 
and Dr. Vytautas J. Bieliauskas, 
Professor of Psychology, is Chair
man of the Department of Psycho
logy. Both scholars are internation
ally renowned.

Father Joseph Peters, S. J., is 
distinguished in the area of 
vertebrate embryology. He was 
the first man to record the heart
beat of unborn chicks. Develop
mental changes in the electrical 
activity of the cerebral lobes of 
the brain of chicks and salaman
ders, when subjected to a variety 
of environmental conditions and 
during various behavioral states, 
are one of the subjects of Father 
Peter’s current research. He has at 
least 20 scholarly publications in 
this area.

Xavier University has recently 
acknowledged the great scholarship 
and devotion to students that 
Father Peters has exhibited over 
the years. By the vote of the stu
dents, faculty and University ad
ministration, Father Peters was 
selected as the Teacher of the 
Year 1967 - 1968 and received a 
$500.00 donation.

Dr. V. Bieliauskas has recently 
received a substantial amount of 
money from the U. S. Department 
of Justice to conduct special train
ing courses in psychology which 
will be offered to officials of the 
Cincinnati Police Department.

® Algirdas J. A. žemaitis, inter
national trade officer at the Agency 
for International Development in 
Washington, D.C., was appointed to 
a new post. He will work with the 
U. N. Food and Agriculture Organ- 
nization in Rome, Italy as a mar
keting analyst.

Formerly A. žemaitis has also 
occupied such highly responsible 
positions as the Director General 
of Market Fact, ROC International, 
and as an international economist 
of Sears, Roebuck & Co.

He has been included in World 
Who’s Who in Commerce and In
dustry and will appear in the next 
edition of American Men of Sci
ence.

A. žemaitis holds B.A. and M.A. 
degrees from University of Oxford, 
England.

• On May 19-22, Dr. Jurgis G. 
Bložis, Chairman of the Division 
of Oral Diagnosis at Oral Medicine 
College of Dentistry (Ohio State 
University, Columbus, Ohio) pre
sented the findings of his research 
at a convention of South American 
dental associations, which was held 
in Rio de Janeiro, Brazil.

In early fall (Sept. 22-28), Dr. 
Bložis plans to return to give a 
lecture to members of Central 
America’s and Panama’s Federa
tion of Dental Associations which 
will take place in Managua, Nica
ragua.

Rev. Joseph J. Peters, S.J., Ph. D., Professor of Biology and Chairman of 
Department of Biology, Xavier University, Cincinnati, Ohio.

Biologijos profesorius Rev. J. J. Peters (Petrauskas) Xavier universitete.

• Artist Kazys Varnelis has been 
appointed Assistant Professor of 
Art at Chicago City College where 
he will offer courses in oil painting, 
water color, and drawing. K. Var
nelis has recently participated in 
the Chicago Art Festival during 
which two of his works were select
ed by the jury to be exhibited at 
the Art Institute of Chicago gallery.

• After a successful presentation 
of Beethoven’s Fidelio, Aleksandras 
Kučiūnas, Professor of Music at U. 
of Washington, Seattle, gave a 
premiere performance (May 8, 10) 
of Benjamin Britten’s A Midsummer 
Night’s Dream.

The event received favor
able comment in the Seattle press: 
"... the orchestra was well in hand 
and handled the music with care 
it deserves.”

★★★★★★★★★>★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★•a
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• On February 25, Monsignor 
Juozapas Pletkus, administrator of 
the bishopric of Telšiai, was conse
crated bishop in the Telšiai Cathed
ral. The consecration was adminis
tered by Bishop J. Matulaitis-La- 
bukas, administrator of the arch
bishoprics of Kaunas and Vilkaviš
kis. He was assisted by Bishop Ju
lijonas Vaivuodas, administrator of 
the archbishopric of Riga and of 
the bishopric of Liepaja, and by the 
Chairman of the Cathedral Chapter 
of Telšiai, Rapolas Kuodis.

The new Bishop is 72 years old. 
He entered priesthood in 1921 and 
last year was appointed apostolic 
administrator of Klaipeda.

Two Lithuanian bishops, Julijo
nas Steponavičius and Vincas Slad
kevičius, have been exiled from 
their dioceses and are still being 
kept under home arrest. They are 
not allowed to perform their epis
copal duties.
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SCENOS IŠ ANATOLIJAUS KAIRIO

CURRICULUM VITAE
dviejų veiksmų trageijos 
komiškai
Režisūra ir scenos paruoša D. Lapinsko
Vaidino L. B. Jaunimo Teatras
Vaidinimai vyko Jaunimo Centre, Čikagoje
19&8 m. gegužės 1.8, 19 ir 25 dienomis

R. Vasiukevičius ir J. Jakštytė.

VIRŠUJ: J. Jakštytė, ž. Biilaišytė ir R. Vasiu
kevičius.

G. Mykolonytė (Mergaitė), L. Raslavičius (Ber
niukas), M. Smilgaitė (Svajūnė III) ir R. Va
siukevičius (Svajūnas).

Po Curriculum vitae premjeros.

Iš dešinės — autorius Anatolijus Kairys, 

Svajūnas — R. Vasiukevičius, 
režisierius Darius Lapinskas 

ir kiti vaidintojai bei statistai.

Scenes from the premiere of 

CURRICULUM VITAE, 
a play written by A. Kairys, 

presented by the Lithuanian Community's 

Youth Drama Club in Chicago, Ill.

Foto nuotraukos V. Noreikos
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LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMOS,
kurios bendradarbiauja su “Lietuvių Dienomis“

Los Angeles Calif.
LITHUANIAN MELODY HOUR

Tuo tarpu neveikia. Ieškoma kitos 
stoties.

Vedėjas Bruno Gediminas.
4023 W. 60tn St., Los Angeles, Ca. 90043 

Telefonas: AX 5-2260.

Baltimore, Md.
"RADIJO PROGRAMA LIETUVIAMS"

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

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

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

Jaitimore 27, Md- Phone: Circle 2-1779

So. Boston, Mass.
LAISVĖS VARPAS

Naujosios Anglijos Lietuvių kultūrinė 
Radijo Programa 

oekmadieniais — 8 9 vai- rytą.
ftM bangomis 1190 kilociklų; FM bango 

mis 105.7 megacikių iš
WKOX, Framingham, Mass.

P. Viščinis, programos vedėjas, 
173 Arthur Street, Brockton 18, Mass. 

Tel. JUniper 6-7209.

LIETUVIŲ RADIJO KORP. PROGRAMA 
Seniausia liet. Radijo programa Naujojoje 
Anglijoje, veikiami nuo 1934 m. bai. m 
vedama Stepono ir Valentinos Minkų, gir
dima nauju laiku

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

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

Tel.: AN 8-0489

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
Nuo sausio 22 d. programą perėmė 

PETRAS VIŠČINIS
Sekmad. nuo 11 vai. iki 12 vai. dienos 

AM 1430 klc., FM 107.9 megacikių
WHiL, Boston, Mass. 02155 

Petras Vičšinis, vedėjas.
173 Arthur St., Brockton, Mass. 02402 

Telefonas: 586-7209.

Chicago, Illinois
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS 
kas rytą nuo pirmadienio iki penktadienio 

10:00 — 1 1:00.
Šeštadienį is sekmadienj 8:00—-9:30.

'Vakaruškos" pirmadienio vak. 7:00-b:v0- 
Visos programos is

WOPA Stoties i490 k,c. A. M. 102 7 F. M 
7159 S. Mapiewood Ave., Chicago 29, In

Tel.: HEmlock 4-2413.

MARGUTIS
Seniausia liet, radijo programa Amerikoje 

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

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

2422 W. Marquette Rd., Chicano, III. 60629
Telefonai: GR 6-2242; GR 6-2271

Cleveland, Ohio
Lietuvių Radijo programa 

TĖVYNĖS GARSAI 
penktadieniais 8—9 vai. vakaro 
per WXEN-FM stotį 106.5 mc 
Vedeias — Juozas Stemoužis

4249 Lambert Rd., Cleveland, Ohio 44121 
Tel. 382-9268

Detroit, Mich. ♦
LITHUANIAN MELODIES Radijo valandėlė 
girdima kiekv. šeštad. 3:00 — 4:00 p. p. 

iš Detroito stoties WJLB — 1400 kilo.
Pranešėjai:

Patricia B andza ir Algis Zaparackas. 
Vedėjas Ralph Valatka.

.5756 Lesure Ave-, Detroit, Mich. 48227 
Telephone: 273-2224

LIETUVIŠKAS BALSAS-LITHUANIAN VOICE
WQRS-FM stotis. Banga 105.1 Mc.
Sekmadieniais 8:30 — 9 vai. ryto. 

Išlaiko radijo klubas.
Klubo pirm. — inž. Vacys Urbonas. 

17175 Gaylord Ave., Detroit, Mich. 48240 
Tel. KE 7-9642

Programos redaktoriai ir pranešėjai: 
Jonas Kriščiūnas — 846-4245; Kazys Go
gelis — 535-6683; Rožė Ražauskienė — 
278-1353; Stasys Garliauskas—TA 6-1385;

Antanas Janušis — VE 5-8317.

Hartford, Conn.
"TĖVYNĖS GARSAI"

Connecticut valstybės
WBMI — FM 

Kiekvr" -ią sekmadienį 
Progr ,nos vedėjas

kultūrinė valandėlė
95.7 mc.

12:00 — 1:00 p. p.
A. Dragūnevičius,

273 Victoria Rd., Hartford, Tel. CH 9-4502

New York - New Jersey
"LIETUVOS ATSIMINIMŲ"

Radijo valanda girdima
Kiekvieną šeštadienį 5:0b—6:00 vai. p. p. 
š New Yorko stoties WEVD — 1330 kilo, 

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

1016 Schleifer Rd., Hillside, N. J. 07205.
Tel: 289-6878 (Code 201) 

ftuiturine net. radijo valanda angių kalba 
pei 5c i ON HALL Un-to stotį WSOU-FM 

pirmadienio vakarais 8:05 89.5 meg.
Vedėjas J. J- Stukas.

"LAISVĖS ŽIBURYS"
Nauja ladijo programa, pradėta bal.
24 d. girdima kiekvieną sekmadienį 

nuo 9 vai. iki 10 vai. ryto.
WHBI stoties 105.9 FM banga.

Adreass: Romas Kezys, 62-15 69 Place, 
Midd.e Village, N. Y. 11379.

Telefonas: TW 4-1288.

Philadelphia, Pa.
Lietuvių Bendruomenės Radijo Programa 

BENDRUOMENĖS BALSAS
Stotis WTEL — 860 kilocycl. 

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

kronika, muzika ir skelbimai.
Programas tvarko ir praveda redakcinis 

kolektyvas.
Rašyti: "Bendruomenės Balsas", 

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

Pittsburgh, Pa.
The First Lithuanian Radio Program in 

Pittsburgh, Penn.
Pittsburgh, Penn.-WPI1 730 kilocycles.

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

Povilas ir Gertruda Dargiai.
Visais reikalais kreiptis:

2040 Spring Hill Road. Pittsburgh 16 Pa

Roma, Italia
ROMOS RADIJAS

Transliuojama kasdien nuo 20 vai. 50 min. 
iki 21 vai. 10 min. Vidurio Furopos laiku. 

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

Circonvallazione NOMENTANA 162

Rochester, N. Y.
Kultūrinė lietuviška valandėlė

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

Išleiko Lietuvių Radijo Klubas

Klubo valdyba: Pr. Puidokas, pirm., 580 
Wilkins St., (14521); A. Cieminis, vicep.; 
R. Kirsteinas, sekr. 229 Nester St. (14621);
9. Žmuidzinas, ižd.; E. Karklienė, narė.

Programas praveda valdybos nariai ir 
šie vedėjai. O. Adomaitienė, A. Dziakonas, 
St. Ilgūnas, Br. Krokys, B. Sediickaitė ir 
D. Šiurlienė.

Waterbury, Conn.
LIETUVIŲ RADIJO PARTIJA

WBRY, Waterbury, 1590 Kilocycles 
Kiekvieną šeštadienio vakarą 

6:10 iki 7:00 p. m.
Programos vedėjas ir di. ektorius,

John D. Adams (Adomaitis)
5 Harriet Ave., Waterbury, Conn. 06708

Telefonas: 753-8898

Radijo valanda — Lietuvos atsiminimai
Stotis WWCO, banga 1240 

Veikia sekmadieniais 9:35—10:30 A.M.
Vedėjas Antanas Paliulis.

Adresas: 65 Bank St., Waterbury, Conn. 
Telef. 754-5141

Washington, D. C.
Kasdien 18 vai. 30 min. ir 20 vai. 

Lietuvos laiku 16, 19, 25 ir 31 m. bang, 
gomis.

Jos girdimos žiemos laiku: ~
Washington-New York — 10:30 ryte ir 
12:00 d;eną.
Chicago — 9:30 AM ir 11:00 AM.
Los Angeles — 7:30 ir 9:00 ryto.

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

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

Wilkes-Barre, Pa.
Liet. Bendruomenės sk. Radijo programa 

Sekmadieniais 3—3.30 vai. p. p.
Stotis WPTS, 1.000 W. Cn.. 1540 Pittston, 

Pa.
Radijo komisija: V. Paulauskas, kun. B. 
Danis, dr. B. Kasias, N. Batorienė ir Vacį.

Romanas. Pranešėja N. Bajorienė.

Montrealis, Canada
LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS

Kiekvieną šeštadienį 5 vai. 30 min. pp. 
CFMB stotis — Banga 1410.

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

Tel: 669-8834

Toronto, Ont, Canada
TĖVYNĖS PRISIMINIMAI

Girdima du kartus savaitėje: 
Šeštadieniais —

3:30—4:30 p.p. banga 1250
Stotis CHWO-Oakville, Ont, Canada 

Sekmadieniais —
2:00—2:30 p.p. banga 1270

Stotis WHLD, Niagara Falls, N. Y., USA 
Programos vedėjas Jonas R. Simanavičius. 
111 Roncesvalles Avė., Toronto 3, Ont. 
Canada. — Tel. 534-1274.

Tas pats adresas yra ir "Dainos" dovanų 
ir plokštelių krautuvės.

LIETUVIŲ DIENŲ 
žurnalo ir knygų 

PLATINTOJAI
J. A. V-se
Brooklyn, N. Y. — "Darbininko" adm ja.
So. Boston, Mass. — S. Minku.s
Chicago, Illinois — Baiys Brazdzioms, 

Draugas", J. Karvelis, "Marginiai" 
"Terra".

Cicero, Illinois — B. Štangenbergas.
Cloveland, Ohio — "Dirva", V. Rociūnas 

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

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

Convent.
Rochester, N. Y. — A. Sabalis.
Waterbury, Conn. — "Spauda".
Woodhaven, N. Y. — "Aidas", "Romuva"
Woodmant, Conn. — Z. Šaulytė.
Worcester, Mass. — Pr. Pauliukonis.

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

Australijoje
Adelaide, Edwardstown — A. Kubil.us.
Vv. Brunswick — A. Vingis.
St. Kilda — N. Butkūnas.
Mirren — J. Rupinskas.
Sydney — Kun. P. Butkus.

Italijoje
Roma -— Mnsgr. V. Mincevičius.

Kanadoje
Toronto, Ont. — V. Ausroras, A. Kuo.as.

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

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

Venecueloje
Caracas — Kun. A. Perkumas.

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

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

Adresas;
Sezione Lituana, Stazione Radio

CITTA DEL V^TICANO-

LD administracija dėkoja visiems, 
kurie neraginami atsiuntė 1967 m. 
prenumeratos mokestį; prašome ir 
kitus nedelsiant atsilyginti; skolos 
sunkina žurnalo leidimą.

Pakeitę adresą, tuojau praneškite 
kad nesusitrukdytų žurnalo 

siuntimas.



PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA KAUNO PANORAMOJE.
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